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АНОТАЦІЯ 

 

Тихомирова О. К. Інформаційна політика держави як чинник розвитку 

громадянського суспільства в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

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, 2021. 

Підготовка дисертації здійснювалась у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ролі і значення 

інформаційної політики держави у розвитку громадянського суспільства 

загалом, та в Україні зокрема. У процесі дослідження було проаналізовано 

наукові роботи українських та зарубіжних учених, які розкривають теоретичні 

та практичні аспекти взаємодії третього сектору та держави в інформаційному 

просторі.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань, як 

аналіз теоретико-методологічних засад дослідження розвитку громадянського 

суспільства під впливом державної інформаційної політики; дослідження 

основних вимірів та способів кореляції інформаційної політики держави та 

громадянського суспільства; розкриття змісту публічної інформаційної 

системи як новітньої складової інформаційної політики держави, що сприяє 

позитивній динаміці третього сектору; з'ясування переваги від співпраці в 

інформаційній сфері для держави та громадянського суспільства; 

систематизація конструктивного для функціонування громадянського 

суспільства досвіду інформаційної політики розвинених держав світу; 

характеризування стану та ідентифікація етапів розвитку громадянського 

суспільства України в контексті пріоритетів інформаційної політики держави 

з урахуванням її періодизації. 
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Об'єкт дослідження – чинники розвитку громадянського суспільства. 

Предмет дослідження – державна інформаційна політика як чинник розвитку 

громадянського суспільства України. 

Досягнення мети дисертаційної роботи вимагало використання належної 

методологічної бази, якою став комплекс загальнонаукових і спеціальних 

методів. Серед ключових для дослідження підходів наукового пізнання можна 

виокремити історичний, бібліографічний, системний, структурно-

функціональний та порівняльний. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є однією з перших наукових робіт, в якій комплексно досліджено 

впливи інформаційної політики держави на розвиток громадянського 

суспільства, проаналізовано виміри та способи кореляції третього сектору та 

державної політики в інформаційній сфері, а також виявлено особливості 

еволюції громадянського суспільства України з урахуванням пріоритетів 

інформаційної політики держави. 

Стверджується, що постіндустріальний контекст сьогодення підвищує 

значущість таких понять, як «інформація», «знання», «інформаційно-

комунікаційні технології», «інформаційне суспільство» і робить їх базовими 

для даного дослідження. Доводиться існування шести концептуальних 

підходів до розуміння інформації та інформаційного суспільства 

(технологічний, економічний, соціальний, політичний, просторовий та 

культурний), розкривається їх зміст та визначаються недоліки. 

Доводиться, що саме в межах інформаційного суспільства 

інформаційний вектор державної політики став одним із найбільш 

пріоритетних. Пропонується поділ усіх наукових розвідок, присвячених 

виявленню суті, завдань та функцій інформаційної політики держави, на два 

кластери (вузький та широкий). Вузьке розуміння презентує державну 

інформаційну політику як засіб встановлення та розвитку інформаційного 

суспільства (В. Попов, О. Соснін). Широкий – репрезентує розгалужену 

функціональність державної інформаційної політики, в якій однією з функцій 
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постає сприяння формуванню та удосконаленню суспільства інформаційного 

зразку (О. Дубас, Ю. Іванченко, В. Карпенко, Т. Кертіс,  Дж. Шемент). 

З’ясовано, що громадянське суспільство як об’єкт сучасних наукових 

досліджень сприймається, переважно, в одному з трьох векторів: секторному, 

посередницькому та ціннісному. Секторне спрямування акцентує увагу на 

унікальності та окремішності громадянського суспільства від інших 

суспільних секторів (публічного, приватного). Посередницьке бачення 

фокусується на деліберативних практиках та функції громадянського 

суспільства як медіатора між політичною та публічною царинами. Третій 

вектор надає громадянському суспільству ознаки цінності, відповідно, останнє 

має бути нормою організації повсякденного життя кожного громадянина. 

Виявлено, що наявні наукові розвідки з дослідження кореляції 

інформаційної політики держави та громадянського суспільства                            

(О. Бережкова, П. Малуєв, В. Мокшин тощо), сконцентровані на вивченні 

взаємодії цих феноменів у звуженому ключі: переважно аналізується 

взаємозв’язок державної інформаційної політики та ЗМІ. Окремі наукові 

розвідки систематизують взаємовплив цих соціальних явищ, концентруючись 

на телевізійних та друкованих засобах масової інформації, деякі – враховують 

значущі Інтернет ресурси, що є вмотивованим у контексті сучасних процесів 

цифровізації. Позаяк, позбавленими уваги лишаються акценти щодо 

формування нового публічного простору онлайн, розвитку електронної 

демократії, активного громадянина та знакової ролі двосторонньої комунікації 

між державою та громадянським суспільством. 

Стверджується, що націлена на суспільство державна інформаційна 

політика прагне: 1) сформувати суспільну думку щодо того чи іншого 

інформаційного приводу; 2) легітимізувати власну діяльність; 3) закріпити 

певні нормативно-ціннісні орієнтири; 4) виправдати використання 

інструментів примусу; 5) зберегти лідируючі позиції у інформаційному 

просторі; 6) зменшити соціальну напругу та конфлікт інтересів; 7) створити та 

утримати позитивний імідж державних інститутів тощо. Громадянське 
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суспільство, як складова, суспільства загалом, також постає реципієнтом. 

Розмежування ж суспільства і громадянського суспільства у ключі даного 

наукового пошуку є принциповим. Воно зумовлено тим, що громадянське 

суспільство репрезентує собою більш свідому, інституціолізовану, 

самоорганізовану соціальну одинцю зі значно вищими показниками участі у 

суспільно-політичних процесах та рівнем критично-аналітичного мислення. А 

це свідчить про його вищу резистентність до маніпулятивних інформаційних 

технологій, що у свою чергу, спонукає державу бачити в громадянському 

суспільстві не лише об’єкт впливу.  

Особливості перцепції державної інформаційної політики 

громадянським суспільством змушують його: більш чітко артикулювати свої 

інтереси та контролювати їхню реалізацію; сприяти збільшенню кількості 

незалежних засобів масової інформації; вимагати удосконалення нормативно-

правової бази власного функціонування; шукати партнерів у приватному 

секторі; наполягати на популяризації публічної політики; знаходити 

компроміси серед конфліктуючих інститутів громадянського суспільства; 

поширювати громадянську освіту; розвивати соціальну мобільність; 

прискорювати громадянську мобілізацію. Інформаційна політика держави, 

враховуючи вимогливість громадянського суспільства як реципієнта, має 

вироблятися на принципах достовірності, актуальності, доцільності та 

системності, поступово відмовляючись від традиційних емоційних чинників 

впливу на громаду. 

З’ясовано, що державна інформаційна політика може мати три основні 

способи впливу на громадянське суспільство, його сприйняття та зворотну 

реакцію: 1) інформаційна політика як засіб артикуляції загальнодержавної 

політики (внутрішньої та зовнішньої); 2) інформаційна політика як засіб 

демонстрації політики держави безпосередньо по відношенню до 

громадянського суспільства; 3) інформаційна політика як спосіб розуміння 

державою інформації та використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. Громадянське суспільство як актор, наділений аналітичними та 
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самоорганізаційними здібностями, аналізуючи ці три вияви інформаційної 

політики, може налаштовуватися або на протидію, або на взаємодію з 

державою.  

Акцентується такий аспект кореляції інформаційної політики держави 

та громадянського суспільства, як сприятливість/несприятливість змісту 

першої по відношенню до другого. Під сприятливістю ми розуміємо: 1) 

готовність держави до співпраці в інформаційній сфері з інститутами та 

представниками громадських організацій; 2) нормативно-правове закріплення 

відповідної взаємодії. Протилежну ситуацію варто трактувати як 

несприятливість.  У цьому ключі виявлено парадокс: незалежно від 

сприятливості/несприятливості державної політики в інформаційному полі 

стосовно інститутів громадянського суспільства, останні будуть 

функціонувати в силу своєї синергетичності, але у першому випадку вони 

будуть розвиватися завдяки конструктивним умовам та мати більше 

перспектив, у другому ж – будуть змушені протидіяти несприятливому 

контексту і діяти менш результативно. 

Ідентифіковано переваги від співпраці в інформаційній сфері для 

держави (довіра інститутів громадянського суспільства розширює довіру 

соціуму до органів державної влади; посилення конкурентоспроможності 

інформаційної сфери як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках ІКТ; 

транспарентність політичної системи, що сприяє комплексній демократизації; 

розбудова сучасного інформаційного суспільства) та громадянського 

суспільства (розгалужений контроль за владою державного, регіонального та 

локального рівнів; участь у формуванні змісту порядку денного в 

інформаційному просторі; боротьба з бюрократичною неефективністю та 

корупцією; посилення системи стримувань і противаг; популяризація 

інструментів прямої демократії). 

Розроблено авторську періодизацію інформаційної політики України, 

яка охоплює часові проміжки від 1991 року до 2020 року, та нараховує сім 

етапів, які різняться за змістом нормативно-правового забезпечення 
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функціонування інформаційної царини, кількістю та першорядністю суб’єктів, 

цілями та завданнями тощо, а також мірою та засобами впливу на розвиток 

громадянського суспільства: 1) пострадянський або первинної демократизації 

(1991-1994 рр.); 2) вторинної демократизації (1995-1999 рр.); 3) первинної 

цифровізації (2000-2004 рр.); 4) вторинної цифровізації (2005-2009 рр.); 5) 

інформатизації (2010-2013 рр.); 6) інформаційно-воєнний (2014-2018 рр.); 7) 

техніко-технологічний (триває з 2019 р.). 

Доведено, що упродовж першого, другого та третього етапів, 

запропонованої періодизації, третій сектор формально набуває суб’єктності, 

але сприймається державою і подається в інформаційному полі як об’єкт, що 

виступає для громадянського суспільства стимулом до боротьби за реальну 

суб’єктність. Індиферентність інформаційної політики держави до інститутів 

третього сектору на першому етапі перетворюється на відверте протистояння 

за часів третього етапу. Четвертий етап характеризується лібералізацією 

відносин: громадянське суспільство, яке голосно заявило про себе 

«Помаранчевою революцією», стає суб’єктом в очах нової державної 

адміністрації, яка по суті має завдячувати свідомій громаді за можливість 

вдалого політичного «реваншу». П’ятий етап демонструє абсолютно зворотну 

тенденцію у сприйнятті державою громадянського суспільства та 

відображенні його в інформаційній політиці, але це відбувається навмисне в 

результаті усвідомлення владою сили та потенціалу цього суб’єкта. Отже, 

блокування розвитку ГС, насправді, стало підтвердженням визнання владою 

його суб’єктності. Шостий етап знаменує нову віху у розвитку ГС та його 

новий статус – рівноправного соціально-політичного актора в очах державної 

влади й у власному сприйнятті. Сьомий етап знаменує посилення 

інституційного змісту громадянського суспільства попри певну 

конфронтаційну напругу у відносинах з центральними органами державної 

влади.   

Обґрунтовано періодизацію громадянського суспільства України в 

контексті впливів інформаційної політики держави від здобуття незалежності 
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й по сьогодні: 1) етап об’єктивації в інформаційному просторі (презентація як 

феномену, 1991–2003 рр.; 2) етап суб’єктивації (презентація як суб’єкта, 2004–

2013 рр.); 3) етап інституалізації (презентація як партнера, з 2014 р. й дотепер). 

Ключові слова: громадянське суспільство, інформаційна політика 

держави, інформація, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне 

суспільство, публічна інформаційна система, кореляція, демократія, Україна, 

політична культура.   
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ANNOTATION 

 

Tyhomyrova O. K. State Information Policy as a Factor in the Development 

of Civil Society in Ukraine. - Manuscript.  

Dissertation for obtaining the candidate degree in political science; specialty 

23.00.02 – Political Institutions and Processes. Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.  

Preparation of the dissertation was carried out at Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Defense of the dissertation will be held at Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. 

The dissertation is devoted to the study of the role and importance of the 

information policy of the state in the development of civil society in general, and in 

Ukraine in particular. During the research the scientific works of Ukrainian and foreign 

scientists, which reveal the theoretical and practical aspects of the interaction of the 

third sector and the state in the information space were analyzed. 

Achieving this goal involves the implementation of such tasks as the analysis of 

theoretical and methodological foundations of the study of civil society under the 

influence of state information policy; research of the main dimensions and ways of 

correlation of the information policy of the state and civil society; disclosure of the 

content of the public information system as the newest component of the information 

policy of the state, which contributes to the positive dynamics of the third sector; finding 

out the benefits of cooperation in the field of information for the state and civil society; 

systematization of constructive for the functioning of civil society experience of 

information policy of developed countries; characterization of the state and 

identification of the stages of development of the civil society of Ukraine in the context 

of the priorities of the information policy of the state taking into account its 

periodization. 

The object of the research - the factors of civil society development. The subject 

of the research is the state information policy as a factor in the development of civil 

society in Ukraine. 
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Achieving the goal of the dissertation required the use of an appropriate 

methodological framework, which is represented by a set of general and special 

methods. Among the key approaches to the study of scientific knowledge can be 

distinguished historical, bibliographic, systemic, structural-functional and comparative 

ones. 

The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that the 

dissertation is one of the first scientific works in which the influences of the information 

policy of the state on the development of civil society are comprehensively studied, the 

dimensions and ways of correlation of the third sector and state policy in the 

information sphere are analyzed, and also the peculiarities of the evolution of the civil 

society of Ukraine taking into account the priorities of the information policy of the 

state are revealed. 

It is alleged that the present post-industrial context increases the importance of 

such concepts as "information", "knowledge", "ICT", "information society" and make 

them the basis for this study. The existence of six conceptual approaches to the 

understanding of information and information society (technological, economic, social, 

political, spatial and cultural) is proved, their content is revealed and shortcomings are 

identified. 

It turns out that within the information society the information vector of state 

policy has become one of the highest priorities. It is proposed to divide all scientific 

researches devoted to the identification of the essence, tasks and functions of the 

information policy of the state into two clusters (narrow and wide). Narrow 

understanding presents the state information policy as a means of establishing and 

developing the information society (V. Popov, O. Sosnin). Broad one represents the 

extensive functionality of the state information policy, in which one of the functions is 

to promote the formation and improvement of the information society (O. Dubas,           

Y. Ivanchenko, V. Karpenko, T. Curtis, J. Schement). 

It was found that civil society as an object of modern scientific research was 

perceived mainly in one of three vectors: sectoral, mediation and value. Sectoral 

direction focuses on the uniqueness and separation of civil society from other public 
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sectors (public, private). The mediation vision focuses on deliberative practices and the 

functions of civil society as a mediator between the political and public spheres. The 

third vector gives civil society signs of value, respectively, the latter should be the norm 

of the daily life of every citizen. 

It is revealed that the available scientific research on the study of the correlation 

of information policy of the state and civil society (O. Berezhkova, P. Maluev, V. 

Mokshin, etc.) is focused on studying the interaction of these phenomena in a narrow 

sense: mainly analyzes the relationship between state information policy and media. 

Some scientific studies systematize the interaction of these social phenomena, focusing 

on television and print media, other - take into account the significant Internet resources, 

which is motivated in the context of modern digitization processes. Deprived of 

attention remain focuses on the formation of a new online public space, development 

of e-democracy, active role of citizens and two-way communication between the state 

and civil society. 

It is argued that the state information policy aimed at society seeks to: 1) form 

public opinion on a particular information occasion; 2) legitimize own activities; 3) fix 

certain normative-value orientations; 4) justify the use of coercive instruments; 5) 

maintain leading positions in the information space; 6) reduce social tensions and 

conflicts of interest; 7) create and maintain a positive image of state institutions, etc. 

Civil society, as a component of the society, is also a recipient. The distinction between 

society and civil society in this scientific search is fundamental. It is since civil society 

represents a more conscious, institutionalized, self-organized social unit with much 

higher participation in socio-political processes and the level of critical-analytical 

thinking. And this shows its higher resistance to manipulative information technologies, 

which in turn encourages the state to see civil society not only as an object of influence. 

Peculiarities of the perception of the state information policy by the civil society 

force it: to articulate its interests more clearly and to control their realization; to promote 

an increase in the number of independent media; to demand improvement of the 

normative-legal base of own functioning; to look for partners in the private sector; to 

insist on the promotion of public policy; to find compromises among the conflicting 
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institutions of civil society; to disseminate civic education; to develop social mobility; 

accelerate civilian mobilization. The information policy of the state, taking into account 

the demands of civil society as a recipient, should be developed on the principles of 

reliability, relevance, expediency and systematics, gradually abandoning the traditional 

emotional factors influencing the community. 

It was found that the state information policy can have three main ways of 

influence on civil society, its perception and feedback: 1) information policy as a means 

of articulating national policy (domestic and foreign); 2) information policy as a means 

of demonstrating state policy directly in relation to civil society; 3) information policy 

as a way for the state to understand information and use information and 

communication technologies. Civil society as an actor endowed with analytical and 

self-organizing abilities, analyzing these three manifestations of information policy, can 

be set either to counteract or to interact with the state. 

Emphasis is placed on such an aspect of the correlation of the information policy 

of the state and civil society as the favorable / unfavorable content of the former in 

relation to the latter. By favorable we mean: 1) the readiness of the state to cooperate in 

the information sphere with institutions and representatives of public organizations; 2) 

regulatory and legal consolidation of the relevant interaction. The opposite situation 

should be interpreted as a unfavorable. In this sense, a paradox is revealed: regardless 

of the favorable / unfavorable state policy in the information field regarding civil society 

institutions, the latter will function due to their synergy, but in the first case they will 

develop due to constructive conditions and have more prospects, in the second - will be 

forced counteract the unfavorable context and act less effectively. 

The advantages of cooperation in the information sphere for the state (trust of 

civil society institutions expands public trust in public authorities; strengthening the 

competitiveness of the information sphere in both domestic and foreign ICT markets; 

transparency of the political system that promotes comprehensive democratization; 

building a modern information society) and civil society (extensive control over 

government at the state, regional and local levels; participation in shaping the content 

of the agenda in the information space; combating bureaucratic inefficiency and 
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corruption; strengthening the system of checks and balances; promoting the tools of 

direct democracy) are identified. 

The author's periodization of information policy in Ukraine is developed, which 

covers the time intervals from 1991 to 2020, and has seven stages, which differ in the 

content of legal support for the functioning of the information sphere, the number and 

priority of subjects, goals and objectives, etc., as well as means of influencing the 

development of civil society: 1) post-Soviet or primary democratization (1991-1994); 

2) secondary democratization (1995-1999); 3) primary digitization (2000-2004); 4) 

secondary digitization (2005-2009); 5) informatization (2010-2013); 6) information 

and military (2014-2018); 7) technical and technological (since 2019). 

It is proved that during the first, second and third stages of proposed 

periodization, the third sector formally acquires subjectivity, but is perceived by the 

state and presented in the information field as an object that serves as a stimulus for 

civil society to fight for real subjectivity. The indifference of the state information 

policy to the institutions of the third sector in the first stage turns into an open 

confrontation during the third stage. The fourth stage is characterized by the 

liberalization of relations: civil society, which loudly declared itself during the "Orange 

Revolution", becomes a subject in the eyes of the new state administration, which in 

fact should owe a conscious community for the possibility of successful political 

"revenge". The fifth stage shows a completely opposite trend in the state's perception 

of civil society and its reflection in information policy, but this is intentional as a result 

of the authorities' awareness of the strength and potential of this entity. Thus, the 

blocking of the development of the CS, in fact, was a confirmation of the government's 

recognition of its subjectivity. The sixth stage marks a new milestone in the 

development of the CS and its new status - an equal socio-political actor in the eyes of 

state power and in its own perception. The seventh stage marks the strengthening of the 

institutional content of the civil society, despite some confrontational tensions in 

relations with central government. 

The periodization of the civil society of Ukraine in the context of the influences 

of the information policy of the state from gaining independence to the present day is 
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substantiated: 1) the stage of objectification in the information space (presentation as a 

phenomenon, 1991–2003); 2) the stage of subjectivation (presentation as a subject, 

2004–2013); 3) the stage of institutionalization (presentation as a partner, from 2014 to 

the present). 

Key words: civil society, state information policy, information, information and 

communication technologies, information society, public information system, 

correlation, democracy, Ukraine, political culture. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Демократизація як глобальний процес 

удосконалення політичного буття сприяє модернізації відносин в публічній 

царині. На зміну вертикальним імперативам приходить мережево-дорадчий 

спосіб взаємодії соціально-політичних акторів. Колишні об’єкти політичних 

впливів держави перетворюються на її партнерів, а публічна політика стає 

зоною взаємоконтролю та спільної відповідальності різних суспільних 

секторів. Хоча відповідні зміни відбуваються нерівномірно в світовому 

масштабі, вони свідчать про тектонічні зрушення ціннісних пріоритетів у 

демократичних країнах: громадянин, громада, громадянське суспільство, а 

точніше рівень їхньої активності та реалізації в публічному вимірі, стають 

критеріями успішності функціонування демократичної держави. 

Сьогодні громадянське суспільство є не лише рупором виголошення 

потреб та вимог населення, воно являє собою дійову одиницю в контексті 

позитивних соціальних зрушень, свідченням чого є зростання довіри до його 

інститутів серед громадян. Попри потужний синергетичний потенціал третій 

сектор у своєму розвитку зазнає різнорідних впливів з боку інших соціально-

політичних акторів. Щоденно низка чинників різного порядку та сили 

цілеспрямовано або ж побічно впливає на динаміку його функціонування 

(політична еліта, геополітичні процеси, нормативно-правове забезпечення 

діяльності тощо).  

Державна політика відіграє важливу роль у детермінації практик 

громадянського суспільства, зокрема її інформаційний напрям. Значення 

інформаційної політики держави особливо зростає в контексті еволюції 

інформаційно-комунікаційних технологій та формування інформаційного 

суспільства. Однак, особливості та механізми впливів державної 

інформаційної політики на розвиток третього сектору є недостатньо 

дослідженими у вітчизняній та світовій науковій думці.  
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Громадянське суспільство незалежної України демонструє чи не 

найліпші показники поступу на пострадянському просторі. У той же час, його 

розвій суттєво поступається результатами аналогам західних демократій. 

Відкритість і прозорість інформаційного поля, а також взаємодія держави та 

самоорганізованої громади у розробці інформаційного порядку денного є 

аргументами, що пояснюють таку розбіжність. Спільна програма дій держави 

та третього сектору у виробленні публічної інформаційної політики може  

стати запорукою їх ефективної коеволюції.   

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов'язана з науковим дослідженням, яке здійснювалося в 

межах науково-дослідного проєкту філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за темою "Модернізація 

філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних 

освітньо-наукових стандартів" (ДР № 0116U004776). 

Мета дисертаційного дослідження – з'ясувати значення інформаційної 

політики держави в процесах становлення та розвитку громадянського 

суспільства України. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- проаналізувати теоретико-методологічні засади дослідження 

розвитку громадянського суспільства під впливом державної інформаційної 

політики; 

- дослідити основні виміри та способи кореляції інформаційної 

політики держави та громадянського суспільства; 

- розкрити зміст публічної інформаційної системи як новітньої 

складової інформаційної політики держави, що сприяє позитивній динаміці 

третього сектору; 

- з'ясувати переваги від співпраці в інформаційній сфері для 

держави та громадянського суспільства; 
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- систематизувати конструктивний для функціонування 

громадянського суспільства досвід інформаційної політики розвинених 

держав світу; 

- охарактеризувати стан та ідентифікувати етапи розвитку 

громадянського суспільства України в контексті пріоритетів інформаційної 

політики держави з урахуванням її періодизації. 

Об'єкт дослідження – чинники розвитку громадянського суспільства. 

Предмет дослідження – державна інформаційна політика як чинник 

розвитку громадянського суспільства України. 

  Методи дослідження. Досягнення мети дисертаційної роботи 

вимагало використання належної методологічної бази, якою став комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів. Серед ключових для дослідження 

підходів наукового пізнання можна виокремити історичний, бібліографічний, 

системний, структурно-функціональний та порівняльний. Історичний метод 

дозволив дослідити генезу державної інформаційної політики в Україні, 

розробити періодизацію розвитку громадянського суспільства України в 

контексті пріоритетів інформаційної політики держави. Бібліографічний 

інструментарій посприяв науковій рефлексії теоретичних засад дослідження 

третього сектору і політики держави в інформаційній сфері, а також 

особливостей їх взаємовпливів. Системний метод допоміг виділити шість 

концептуальних підходів до інформаційного суспільства (технологічний, 

економічний, соціальний, політичний, просторовий та культурний), а також 

три вектори дослідження громадянського суспільства (секторний, 

посередницький та ціннісний). Структурно-функціональний метод було 

використано під час ідентифікації переваг від співпраці в інформаційній сфері 

як для держави, так і для третього сектору. Порівняльний метод 

застосовувався в контексті компаративних студій конструктивних для 

функціонування громадянського суспільства практик інформаційної політики 

розвинених держав світу.  
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є однією з перших наукових робіт, в якій комплексно досліджено 

впливи інформаційної політики держави на розвиток громадянського 

суспільства, проаналізовано виміри та способи кореляції третього сектору та 

державної політики в інформаційній сфері, а також виявлено особливості 

еволюції громадянського суспільства України з урахуванням пріоритетів 

інформаційної політики держави. Найсуттєвіші результати дисертаційного 

дослідження, які містять наукову новизну, полягають у тому, що: 

вперше: 

- в українській політичній науці здійснено комплексне дослідження 

впливів інформаційної політики держави на процеси становлення та 

функціонування громадянського суспільства; доведено, що державна 

інформаційна політика є одним із провідних чинників розвитку третього 

сектору; виявлено етапи розвитку громадянського суспільства в Україні в 

контексті пріоритетів інформаційної політики держави: 1) етап об’єктивації в 

інформаційному просторі (презентація як феномену, 1991 – 2003 роки); 2) етап 

суб’єктивації (презентація як суб’єкта, 2004 – 2013 роки); 3) етап 

інституалізації (презентація як партнера, з 2014 року й дотепер); 

-  з’ясовано  зміст публічної інформаційної системи як новітньої 

складової інформаційної політики держави, що сприяє конструктивному 

розвитку громадянського суспільства за рахунок збільшення можливостей 

доступу до інформації, розширення доступної інформації та інтерактивності; 

уточнено: 

- теоретико-методологічні засади дослідження кореляції 

інформаційної політики держави та громадянського суспільства на основі 

вивчення наукових підходів О. Бережкової, П. Малуєва, В. Мокшина тощо, 

виявлено, що дослідники вивчають цей взаємозв’язок через медіацію ЗМІ;                     

- переваги від співпраці в інформаційній сфері для держави (довіра 

інститутів громадянського суспільства розширює довіру соціуму до органів 

державної влади; посилення конкурентоспроможності інформаційної сфери як 
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на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках ІКТ; транспарентність 

політичної системи, що сприяє комплексній демократизації; розбудова 

сучасного інформаційного суспільства) та громадянського суспільства 

(розгалужений контроль за владою державного, регіонального та локального 

рівнів; участь у формуванні змісту порядку денного в інформаційному 

просторі; боротьба з бюрократичною неефективністю та корупцією; 

посилення системи стримувань і противаг; популяризація інструментів прямої 

демократії); 

дістали подальшого розвитку: 

- систематизація наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо поняття та сутності інформаційної політики держави та 

громадянського суспільства; запропоновано авторську класифікацію підходів 

до вивчення змісту третього сектору (секторний, посередницький та 

ціннісний); 

- періодизація інформаційної політики держави в Україні:                               

1) пострадянський період або первинної демократизації (1991 – 1994 рр.);          

2) період вторинної демократизації (1995 – 1999 рр.); 3) період первинної 

цифровізації (2000 – 2004 рр.); 4) період вторинної цифровізації (2005 – 2009 

рр.); 5) період інформатизації (2010 – 2013 рр.); 6) інформаційно-воєнний 

період (2014 – 2018 рр.); 7) техніко-технологічний період (з 2019 р. й дотепер), 

що сприяло ідентифікації провідних наративів, які вплинули на розвиток 

українського громадянського суспільства. 

Практичне значення здобутих результатів. Основні положення 

дисертаційної роботи поглиблюють знання про  вплив державної інформаційної 

політики на розвиток громадянського суспільства, основні виміри та способи 

цього впливу, особливості становлення та функціонування третього сектору 

України з урахуванням специфіки інформаційної політики держави у різні 

періоди. Сформовані у дисертації теоретико-методологічні аспекти можуть 

використовуватися для розробки лекційних курсів та спецкурсів, а також при 

написанні навчальних посібників з політології та інших суспільних наук. 
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Висновки, зроблені в результаті проведеного дослідження, можуть 

використовуватися як інститутами громадянського суспільства, так і органами 

державної влади, насамперед, пов’язаним з розробкою інформаційної політики, 

для посилення та оптимізації  співпраці в інформаційній сфері.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Це: 

Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету- 

2015" (Київ, 2015), Міжнародна наукова конференція "Дні науки 

філософського факультету-2018" (Київ, 2018), Міжнародна наукова 

конференція "Дні науки філософського факультету-2019" (Київ, 2019), 

Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-

2020" (Київ, 2020). Також положення дисертаційного дослідження апробовано 

у ході Третього Південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації 

студентів політичної науки "Стихія політики" (Одеса, 2018) та на міжнародній 

науково-практичній конференції "Пріоритетні напрями вирішення актуальних 

проблем суспільних наук" (Одеса, 2020). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

відображені в семи наукових статтях, шість з яких опубліковано у фахових 

виданнях України, затверджених МОН (чотири з яких входять до міжнародних 

наукометричних баз, зокрема Index Copernicus), а одна – у періодичному 

науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та Європейського Союзу, та  шести тезах, що 

представлені у матеріалах науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, три 

розділи з висновками до кожного з них, висновки і список використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 183 сторінки. Список 

використаних джерел складається з 204 найменувань на 20 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПІД ВПЛИВОМ 

ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Науковий інтерес до вивчення кореляції, наявної між третім сектором та 

інформаційною політикою держави, набуває особливого змісту в контексті 

процесів демократизації, які охоплюють все більше держав у світі, включаючи 

Україну. Вивчаючи теоретико-методологічні засади дослідження розвитку 

громадянського суспільства під впливом державної інформаційної політики, 

необхідно звернути увагу на ключові підходи до дослідження цих феноменів 

та їх понять, а також значущих в контексті їх дослідження супутніх соціальних 

явищ та відповідних дефініцій, зокрема сконцентрувати науковий аналіз на 

інформаційному суспільстві, інформації, інформаційно-комунікаційних 

технологіях тощо.  

Сьогодні кожна людина використовує більше інформації у 

повсякденному житті, ніж раніше. Обсяг інформації, доступний через радіо, 

телебачення, Інтернет, книги, газети та журнали є постійно зростаючим 

колектором як у розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються. 

Інформаційні потоки, що перманентно розростаються між сторонами, 

фізичними особами, організаціями тощо, зробили взаємодію акторів 

інформатоємною. Усе більше людей пов’язують  власну роботу зі сферою 

послуг, відповідно зростає інтенсивність інформації в господарській 

діяльності. Частково ці зміни пов’язані зі структурними змінами в економіці 

та суспільстві й певною мірою завдячують технологічному прогресу. 

Безпрецедентний прогрес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

призвів до комплексної трансформації суспільства. 

Те, що ми можемо майже миттєво зв’язатися один з одним в будь-якій 

точці світу, займатися шопінгом, банківськими справами, власне роботою, не 
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полишаючи осель, мати доступ до різноманітних розваг, освіти, медичного 

обслуговування тощо, безумовно, посилило якість людського життя.  

З економічної точки зору, цей технологічний прогрес вплинув на наше 

життя двома основними способами. По-перше, шляхом надання доступу до 

величезної кількості інформації відповідний поступ допомагає економічним 

агентам приймати кращі рішення. Як споживачі, ми тепер можемо отримати 

ширший доступ до інформації щодо запланованих придбань, як працівники - 

з приводу наявних робочих місць та умов праці, як виробники ми маємо 

більше вхідної інформації з приводу попиту на продукцію. По-друге, 

знижуючи трансакційні витрати, ці технології сприяють економічній 

ефективності. Наприклад, у багатьох країнах замовник може оплатити 

комунальні послуги (газ, вода, електроенергія) або інші рахунки кредитною 

карткою в Інтернеті без необхідності іти до банку.  

 Враховуючи те, що сьогодні ми зазнаємо цих перетворень у своєму 

щоденному житті, в діяльності економічних організацій та соціально-

політичних інститутів, вчені з різних галузей суспільних наук розробляють та 

досліджують поняття, терміни та визначення, щоб обговорити, 

проаналізувати, передбачити хід цих перетворень. Деякі мислителі вже 

оголосили про прихід інформаційного суспільства, інші ж скептично 

ставляться до цієї ідеї [101; 76]. Так, Х. Інніс застерігав від «ідеології 

інформаційних технологій», припускаючи, що економічні, соціальні, 

культурні та політичні результати, пов’язані з залежністю від електронної 

інформації, не повинні бути прямо пов’язані з підвищення добробуту людини 

[64].  

К. Робінс і Ф. Вебстер винили цю перспективу, стверджуючи, що «лише 

тоді, коли стане можливим протистояти цілісній культурній та економічній 

динаміці сучасних перетворень, можна буде оцінити простір для визвольної 

інтервенції проти логіки панування та контролю у постмодерністських 

культурних формах, що підсилюються інноваціями у технології» [86, с. 87]. 
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Дж. Бенігер наголошував на тому, що організаційні системи сприяли 

появі «єдиної інфраструктури управління», інфраструктури, яка 

використовувалась, а не визначалася інформаційними механізмами. Як і інші 

критично налаштовані до домінуючого бачення, він зазначав, що суспільство 

та його владні відносини служать каркасом для аналізу технологій та їх 

застосування [32]. 

Для М. Кастельса динаміка сьогоднішніх мереж пов’язана з ідеями, 

баченнями, проектами та рамками, які генерують дії, що призводять до 

виключення і, отже, до неблагополуччя [38, с. 44]. Він пише: «…фрагментація 

суспільств між включеними та виключеними - це більше, ніж вираження 

затримки часу, необхідної для поступового включення попередніх соціальних 

форм у нову домінуючу логіку. Фактично це структурна особливість 

глобального мережевого суспільства» [38, с. 25]. 

Сьогодні ж критичні зауваження щодо формування нової суспільної віхи 

інформаційного суспільства, які домінували більше ніж пів століття тому, 

можемо розглядати, як перестороги з приводу абсолютизації інформаційно-

комунікаційних технологій та нагадування усім науковцям про необхідність 

тяжіння до об’єктивності. Сучасні ж критичні судження в адресу 

інформаційного суспільства важливі акцентами на його негативних виявах, що 

мають враховуватися у дослідженнях прогностичного змісту. Сам факт 

існування інформаційного суспільства визнається більшістю науковців, що 

репрезентують як суспільні, так і точні галузі знання.  

Отже, інформаційне суспільство почало кристалізуватися майже одразу 

по закінченні Другої світової війни. Учені, інженери та математики 

зацікавились інформаційними та комунікаційними системами управління та 

технологіями, які можуть допомогти їм реалізувати свої сподівання на внесок 

штучного інтелекту та робототехніки. У той же період економісти 

сподівались, що підвищення продуктивності, отримане завдяки механізації, 

може бути повторене автоматизацією. Політики намагалися підтримувати 

повну зайнятість та зростання, а інформаційні працівники (такі як бібліотекарі 
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та інженери програмного забезпечення) намагалися збільшити доступ до знань 

шляхом створення кращих інструментів доступу до інформації. Припущення 

про те, що величезні соціальні та економічні вигоди можуть отримати ті, хто 

найкраще скористаються новими ІКТ, швидко здобули значущість. 

Витоки акцентів на системах управління інформацією та комунікацією 

можна простежити у публікації 1948 року Н. Вайнера «Кібернетика: або 

управління та комунікація в тварині та машині» [102]. Будучи професором 

математики Массачусетського технологічного інституту, він цікавився 

неврологічними системами та системами обробки інформації та зворотного 

зв’язку. Пізніше він припустив, що «жити ефективно - це жити з адекватною 

інформацією. … Спілкування та контроль належать до сутності внутрішнього 

життя людини, так само як і належать до його життя в суспільстві» [103, с. 17-

18]. Тим не менш, його дослідження були зосереджені на індивідуальних 

можливостях для обробки інформації.  

1949 року К. Шеннон, інженер-електрик і математик з Массачусетського 

технологічного інституту, і В. Вівер, науковець і директор з природничих наук 

Інституту Рокфеллера, опублікували Математичну теорію зв’язку. Вони були 

зацікавлені у розробці систем управління як військовими, так і невійськовими 

додатками [90].  

Н. Вайнер зауважив, що «суспільство можна зрозуміти лише через 

вивчення повідомлень та засобів зв’язку, що належать до нього» [102, с. 16]. 

Його погляд був характерний для тих, хто працює у сфері кібернетики, яка 

наголошувала як на базовій технології, так і на моделі комунікації 

«відправник-одержувач». Приблизно в цей же час, хоча міждисциплінарної 

співпраці з соціологами було мало, дослідник Дж. Бейтсон намагався її 

розвивати. Його теоретична модель контекстуалізувала комунікативні 

процеси таким чином, що висвітлила багато обмежень простої моделі 

«відправник-одержувач», і запропонувала розуміння способу 

контекстуалізації цих процесів у межах широких соціальних та культурних 

подій [30].  
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Незважаючи на виразний зв’язок між соціальними трансформаціями та 

технологічними інноваціями, в більшій частині ранньої науково-дослідної 

літератури з інформаційного суспільства, основна орієнтація полягала у тому, 

що якби могли існувати кращі версії базових технологій, їх слід розвивати для 

того, щоб стимулювати економічне зростання та нарощувати військову силу. 

Відповідно, ІКТ, що дозволяють швидше та дешевше обробляти інформацію, 

мали підтримувати нову стратегію продуктивності, стимулюючи зростання та 

підвищення продуктивності в виробничому секторі та ведучи до розширення 

нових галузей інформації та послуг. 

У контексті висвітлення суті інформаційного суспільства важливим, на 

нашу думку, є апеляція до таких явищ як інформація та інформаційно-

комунікаційні технології, адже перша є серцевиною постіндустріального 

суспільства, а другі – інструментом, без якого б не відбулося інформаційної 

революції. Отже, що таке інформація? Семантичне визначення інформації 

акцентує увагу на трьох аспектах: по-перше, інформація - це значимі дані (про 

щось чи когось), які можуть бути результатом систематичного дослідження; 

по-друге, спілкування та прийом є невід’ємними частинами інформації; по-

третє, інформація має наслідки. 

Визначення інформації залежить від того, яка характеристика 

інформаційного суспільства використовується як провідна. В інформаційному 

суспільстві, де технологія є визначальною ознакою, інформація визначається 

з точки зору ймовірності появи символів, а її кількість вимірюється в бітах. В 

економічній експозиції інформаційного суспільства інформація визначається 

як «дані, які були організовані та передані» [82, с. 2]. Деякі економісти, 

зокрема Ф. Мечлап, трактують інформацію як синонім знань [71]. 

У культурному визначенні інформаційного суспільства основну 

стурбованість викликає втрата значення символів (інформації) через 

поширення інформації. Але саме завдяки спробі подолати цей стан 

«безглуздості» певною мірою формується культурна структура нового 

суспільства. 
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У найбільш широкому варіанті інформаційне суспільство можна 

визначити, як постіндустріальне суспільство, в якому інформація відіграє 

ключову роль. Однак, серед науковців не існує загальної згоди щодо єдиного 

визначення або ж стосовно визначальних характеристик. Упродовж 

останнього півстоліття було здійснено декілька зусиль для концептуалізації 

основних характеристик системи інформаційного суспільства, пошуків 

напрямку майбутнього суспільного розвитку. У багатоманітті наукових 

підходів можна виділити шість основних характеристик інформаційного 

суспільства: технологічна, економічна, соціальна, політична, просторова та 

культурна. 

Широкі інновації в галузі інформації та комунікацій - від кабельного та 

супутникового телебачення, персональних комп’ютерів, до Інтернету - 

революціонізують наш спосіб життя таким чином, що дослідники говорять про 

встановлення нового суспільного порядку [52; 7]. Так, Е. Тоффлер припускає, 

що прогрес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) віщує третю 

хвилю технологічних інновацій, інформаційну революцію [94]. Ці технології, 

які іноді називаються технологіями загального призначення, вже 

продемонстрували широкий вплив на бізнес, політику і навіть особисте життя 

більшості людей, набагато перевищивши очікування. 

Обмін інформацією через ІКТ-інфраструктуру став основним 

принципом інформаційного суспільства. Спираючись на творче руйнування 

основних технологічних нововведень Й. Шумпетера та довгих хвиль 

економічного розвитку М. Кондратьєва, деякі дослідники, зокрема К. Фріман, 

стверджують, що інновації в галузі ІКТ були передвісником нової епохи, яка 

матиме довгострокові економічні вигоди [55]. Інші пошуковці переконані, що 

інформаційна епоха набуде стану зрілості в ХХІ столітті [60]. 

Проблема цього напряму полягає в тому, що його пропоненти не 

забезпечують кількісного виміру ІКТ, а також не виділяють поріг, 

переступивши який, суспільство вступило в інформаційну епоху. Окрім цього, 

він відводить головну роль в соціальних змінах технологіям. Основне 
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припущення за таких умов полягає в тому, що технологія є самоввічненою, і 

суспільство лише реагує на коригування різних її аспектів. Однак, 

припущення, що технологія визначається поза сферою суспільства, є 

нереальним. Технологічний прогрес та інновації, частіше за все, - це 

результати свідомих рішень суспільства, які орієнтуються на досягнення 

певних цілей. Більше того, інновації часто мають більш широкі наслідки за 

передбачені. У 1950-тих роках комп’ютерна інженерія була частиною 

військових досліджень у період холодної війни. Але з 1970-тих комп’ютерна 

техніка отримала набагато ширше застосування поза військовими цілями. 

Таким чином, технологічні інновації також відображають і соціальні цінності. 

Структура економіки та її останні зміни, в яких інформація зіграла 

визначальну роль, описані в науково-дослідній літературі як інформаційна 

економіка. Важко знайти широко прийняте, консенсусне визначення 

інформаційної економіки. Загалом, це термін, що використовується для опису 

фази постіндустріального господарства, яка все більше ґрунтується на 

інформаційній діяльності. Цей термін, однак, передбачає певну ступінь 

невизначеності, оскільки інформаційну діяльність важко визначити та 

виміряти. Економіка знань, нова економіка, економіка Інтернету - це деякі 

терміни, що по черзі використовуються для позначення тієї ж або частини тієї 

ж ідеї, що і інформаційна економіка. 

Ф. Мечлап підкреслює два значення знання: одне як те, що відомо, а інше 

як стан пізнання. У своїй роботі він також уточнює, що інформація - це по суті 

знання, і тому використовує ці терміни як синонімічні. Дослідник розробляє 

схему вимірювання розмірів галузі, яка широко бере участь у виробництві та 

розподілі знань. Він стверджує, що в силу економічного розвитку і 

ускладнення суспільства, ефективна організація виробництва, торгівлі та 

управління вимагає зростаючого ступеня розподілу праці між виробництвом 

знань та фізичним виробництвом [71].  

М. Порат і М. Рабін, у свою чергу, поділяють економіку на дві чіткі, але 

нероздільні сфери: одна бере участь у перетворенні матерії і енергії з однієї 
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форми в іншу, а інша - у перетворенні інформації з однієї структури в іншу, де 

інформація визначається як організовані та проговорені дані. Термін «матерія» 

використовується для позначення першого домену, а «інформація» для 

позначення другого домену. Оперативне визначення інформації охоплює всіх 

працівників, машин, товарів та послуг, які зайняті в обробці, маніпулюванні та 

передачі інформації [82]. Відповідно, бухгалтер, вчитель, книга, телефон або 

комп’ютер належать до інформаційного домену, тоді як садівник, мило, стіл 

або холодильник - до матеріальної сфери.  

Ф. Мечлап виділяє п’ять галузей економіки знань: освіта, дослідження 

та розробки, засоби масової інформації, інформаційні технології та 

інформаційні послуги [71]. За схемою М. Пората інформаційний сектор 

підрозділяється на первинний інформаційний сектор, який займається 

виробництвом інформаційних товарів та послуг, та вторинний інформаційний 

сектор, який представляє частину вартості, створеної інформаційними 

працівниками, інформаційним капіталом та інформаційною діяльністю 

власника в процесі виробництва матеріального товару або матеріальної 

послуги [82]. 

Також були спроби визначити інформаційну економіку, надавши 

статистичний облік моделям зайнятості на основі інформаційно-матеріальної 

дихотомії. Використовуючи дані десятирічного перепису щодо зайнятості 

населення за детальними професіями та галузями між 1950 і 2000 роками, І. 

Вольф виявляє, що інформаційні працівники зросли з 37% робочої сили в 1950 

році до 59% в 2000 році в США. Він об’єднує професії в чотири категорії: 1) 

виробники знань; 2) обробники даних; 3) обслуговуючі працівники; 4) 

робітники, що переробляють товари. Працівників перших двох категорій 

дослідник називає інформаційними працівниками [104]. Його аналіз показує, 

що зростання інформаційних працівників пов’язано не зі зміною смаків до 

інформаційно-інтенсивних товарів та послуг, а частково зі змінами у 

технології виробництва, що дозволяють замінити товари та службовців 
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інформаційними працівниками, а частково відбувається за рахунок різниці 

ставок руху продуктивності серед галузей економіки. 

Як зрозуміло з вище зазначеного, економісти роблять висновок, що 

створення знань є важливим рушієм економіки. Зазвичай, вони мало 

розрізняють інформацію та знання. Для них відстань від «Інформаційного 

суспільства» до «Товариства знань», тобто суспільства, в якому нові знання 

«підживлюють» розвиток, дуже коротка. Як зауважують П. Девід і Д. Форей, 

«знання знаходяться в основі економічного зростання та поступового 

підвищення рівня соціального благополуччя споконвіку. Можливість 

винаходити та впроваджувати інновації, тобто створювати нові знання та нові 

ідеї, які потім втілюються у продуктах, процесах та організаціях, завжди 

слугувала стимулюванням розвитку» [46, с. 20]. 

Інформація тут розглядається як необхідна умова для отримання знань 

чи спільного виробництва. Це створює труднощі для економічного аналізу 

розвитку ринку, оскільки, з економічної точки зору, інформація має своєрідні 

характеристики порівняно з матеріальними товарами. Інформація 

нематеріальна, неконкурентна та не виключається. Звичайні економічні 

моделі не розроблені для врахування цих особливостей інформації. Зокрема, 

після вироблення інформації вона потребує значних зусиль для запобігання її 

передачі іншим. 

Основна критика проти економічного визначення інформаційного 

суспільства пов’язана з питанням кількісної оцінки інформаційної складової 

економіки. Присвоюючи грошові цінності, цей підхід має тенденцію підривати 

якісну неоднорідність та відносну важливість різних видів інформації. Крім 

того, коли інформаційну економіку визначають з точки зору зайнятості 

працівників інформаційних служб, важко розрізнити інформаційні та 

неінформаційні професії, оскільки таке розмежування - це питання ступеня, а 

не виду. Таким чином, будь-яка спроба розчленувати заняття на інформаційні 

та неінформаційні компоненти буде, в кращому випадку, тимчасовою. 
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Соціологи осмислили інформаційне суспільство з точки зору змін у 

професійній структурі та вважають, що переважання інформаційної роботи за 

професіями створило новий соціальний лад. Початок цієї школи часто 

пов’язують з Д. Беллом, який у своїй теоретичній експозиції 

постіндустріального суспільства, що характеризується переходом від 

блакитних до білих комірців, визнає важливість і перевагу інформації в 

професійній діяльності других [31]. 

Його уявлення про інформаційне суспільство, яке базується на 

структурних змінах економіки, мало певний відголосок у порівняно недавніх 

працях. Ці праці зосереджуються на трансформаційній силі інформації. 

Інформація тут - це те, що отримується і формується в професіях або 

втілюється в людях через освіту та досвід. Розумне мислення, винахідливість 

та здатність розвивати та використовувати мережі - запорука нової невагомої 

економіки [44; 47]. У цій новій економіці багатство створюють не фізичні 

зусилля, а «ідеї, знання, вміння, талант та креативність» [67, с. 18]. 

Беручи за основу економічні зміни, соціологічний погляд пов’язаний з 

наслідками зростання інформаційних професій для суспільного життя. У 

цьому контексті, хоча точний кількісний облік не має значення, важливо 

визначити джерела зростання інформаційних професій. Завдяки прогресу в 

галузі ІКТ, ми спостерігаємо значне зростання в галузі програмного 

забезпечення та інженерії телекомунікацій. Крім того, через державні реформи 

та економічну лібералізацію відбувається значне зростання соціальних 

робітників, які працюють у неурядових організаціях.  

Ці соціальні працівники також класифікуються як інформаційні 

працівники. Таким чином, сама статистика інформаційних професій не 

дозволить виявити багато про вплив зростання цих різних типів 

інформаційних працівників. У високотехнологічних професіях працівники 

мають більшу гнучкість щодо місця своєї роботи, соціального середовища, 

подорожей та взаємодій. З іншого боку, оскільки працівники кол-центрів, 

приміром, в Індії переважно обслуговують західну клієнтуру, більшою мірою 
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вони працюють вночі, таким чином ведучи зовсім інший спосіб життя, ніж той, 

хто працює в уряді. Таким чином, соціальні працівники матимуть більше 

взаємодії з людьми у сільській місцевості. Але з доступом до глобального світу 

вони можуть мати набагато ширші погляди, які вони можуть передати людям, 

для яких вони працюють. 

Зростання різних типів інформаційних працівників має дуже різні 

суспільні результати (соціальні ієрархії та взаємозв’язки). Працівники 

високотехнологічних професій можуть створити елітний професійний клас з 

малою взаємодією з іншими групами суспільства. Через свої спеціалізовані 

навички та характер роботи вони схильні формувати ексклюзивну соціальну 

мережу. Коментуючи зростання цих професіоналів головним чином у 

західному світі, Г. Перкін припускає, що вони керують завдяки «людському 

капіталу, створеному освітою та посиленому… виключенням 

некваліфікованих» [81, с. 2]. 

Оскільки ці професіонали піднімають перевагу в суспільстві, традиційні 

цінності та ідеали співпраці та солідарності, власності, ринку та патерналізму, 

ймовірно, будуть замінені професійним етосом обслуговування, сертифікації 

та ефективності. Ці професіонали, головним чином, інтелектуали та технічна 

інтелігенція, яких Е. Гулднер назвав новим класом [58]. Вони можуть 

оскаржити контроль, встановлений лідерами бізнесу та партій. Однак, вони не 

є однорідною групою з точки зору своїх політичних та соціальних поглядів. Є 

технократичні та конформістські професіонали, а також інтелектуали-

гуманісти, критичні та вільні в орієнтаціях. Таким чином, соціологічне 

визначення інформаційного суспільства стосується соціальних ієрархій, 

структури влади та класових відносин, які є результатом зростання 

інформаційних професій. Проте, оскільки ця думка не покладається на жоден 

кількісний показник, вона менш точна. 

У сфері політичної теорії спочатку існував оптимізм, що демократія 

«реального світу» може бути перетворена на демократію в Інтернеті: «… 

громадськість повинна мати можливість проводити зустрічі в кіберпросторі у 
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ті ж самі способи, що вважаються громадянськими і демократичними у 

реальному світі» [49, с. 288].  

Демократизуючий потенціал ІКТ передбачений аргументами Л. Лессіга 

[68; 69], який зазначає, що програмний код, вбудований в мережі, встановлює 

обмеження та лімітує норми обміну інформацією, але одночасно ці норми 

можуть бути встановлені таким чином, щоб забезпечити основу для 

розширення можливостей людей. 

Е. Фінберг припускає, що нові технології втілюють «підривну 

раціоналізацію», тобто «особи, які включені в нові типи технічних мереж, 

навчилися чинити опір через саму мережу, щоб впливати на сили, які її 

контролюють. Це не змагання за багатство чи адміністративну владу, а 

боротьба за підрив технічної практики, процедур та дизайнів, що 

структурують повсякденне життя» [53, с. 319].  

Аналогічно дискусії про потенціал електронної демократії часто 

підкреслюють, що деліберація (суспільне обговорення) в Інтернеті «може 

слугувати основою для більш діалогічної та обдуманої демократії замість 

діалогу глухих, який має тенденцію характеризувати сучасне політичне 

представництво» [43, с. 177].  

З іншого боку, П. Далгрен стверджує, що Інтернет дестабілізує деякі 

аспекти демократичної практики [45]. Дослідження в цих традиціях 

використовують різні теоретичні підходи до влади, даючи різні оцінки 

можливості розмежування суспільств, які по-новому покладаються на 

опосередковані відносини для проведення політичних процесів. 

У політичній практиці було багато дискусій щодо інформаційного 

суспільства. Так, у 1980 році ЮНЕСКО опублікувала доповідь Міжнародної 

комісії з вивчення проблем комунікації, також відому як звіт Макбрайда [73; 

37], «Багато голосів, один світ», визнаючи необхідність критичної оцінки того, 

як нові технології інформації та комунікації почали нерівномірно 

вбудовуватися в суспільство.  



39 
 

У 1990-ті роки наголос почав зміщуватися до знань як головного рушія 

соціально-економічних перетворень. ОЕСР визначила економіку, засновану на 

знаннях, як сильну залежність від виробництва, розповсюдження та 

використання знань, що втілюються у людях і техніці [79]. 

 Пізніше в ЮНЕСКО наголосили на можливостях, різноманітності та 

множинності суспільств, що розвиваються: «суспільства знання - це здатність 

виявляти, виробляти, трансформувати, поширювати та використовувати 

інформацію для формування та застосування знань для розвитку людини» [96, 

с. 5]. 

Просторовий напрямок осмислення інформаційного суспільства 

будується навколо поняття простору, хоча й не повністю відмежоване від 

економічного та соціального аспектів. Вплив інформаційних мереж на 

організацію простору та часу є головним моментом цього дискурсу. Ми 

можемо думати про суспільство, в якому люди, пов’язані через інформаційні 

мережі, дротове суспільство, яке працює на місцевому, регіональному, 

національному та глобальному рівнях, щоб забезпечити «основне 

інформаційне кільце» [29, с. 33]. 

Цей інтелектуальний напрямок усунув обмеження, накладені часом та 

простором. Фізичне розташування особи майже не має значення, допоки вона 

підключена до всесвітньої інформаційної мережі. Ці мережі, самі по собі, 

розширюють свої можливості [97] і, як наслідок, зменшуються обмеження 

часу та відстані. Ми можемо не мати прямого досвіду в царині кіберпростору, 

але ми наближаємося до неї, використовуючи електронні магазини, банкінг та 

більшість сучасних сервісів в он-лайні. У цьому мережевому суспільстві 

процес виробництва став глобальним у просторі та безперервним у часі. 

Корпорація може вести виробництво по всьому світі 24 години на добу, 7 днів 

на тиждень та 52 тижні на рік. Коли американські робітники ідуть з роботи, їх 

японські колеги починають працювати з тієї точки, де американці припинили 

роботу. 
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Дана перцепція інформаційного суспільства також зазнає критики через 

недостатню точність. Перш за все, незрозуміло, що таке мережа: це двоє 

людей, що розмовляють по телефону або група людей, що спілкуються в чаті 

через Інтернет, чи це комп’ютерна система, що передає обширний набір даних 

по комп'ютерній мережі? Як ми розрізняємо різні рівні мереж? На якому етапі 

мереж суспільство входить в інформаційну віху? Також не дуже зрозуміло, чи 

слід визначати мережі в технічному плані або в обсязі та вартості інформації, 

що передається через ці мережі. Деякі критики стверджують, що протягом 

всієї історії існували інформаційні мережі. Наприклад, поштові служби через 

телеграфні та телефонні засоби давно створили інформаційні мережі. Сучасні 

ІКТ, можливо, прискорили темпи створення цих мереж, але це ще не означає 

формування нової суспільної ери. 

Культурна концепція інформаційного суспільства тісно пов’язана з 

інформаційним середовищем, в якому ми зараз живемо. Це середовище стало 

більш проникливим, інтимним та більш складним у нашому повсякденному 

житті. Цей розвиток має кілька вимірів. По-перше, відбулося надзвичайне 

збільшення інформації в суспільному обігу, переважно, завдяки 

технологічному прогресу. Доступ до широкого спектру новин та аналізу, 

розваг, особистої та громадської допомоги з усього світу через різні засоби 

масової інформації (радіо, телебачення, Інтернет, газети та журнали) майже в 

будь-якому місці та в будь-який час, спричинив появу суспільства, обтяженого 

медіа. У цьому новому суспільному порядку, хоча існує свобода вибору щодо 

певного середовища, проникнення певного рівня інформації у повсякденне 

життя є неминучим.  

По-друге, соціальні взаємодії стали більш складними, і словесних та 

письмових комунікацій недостатньо, щоб відповідати цим складнощам. У 

результаті, наприклад, символічний імпорт одягу та тіла різко збільшився. В 

аграрному селянському суспільстві або навіть в індустріальному суспільстві 

одяг був лише способом задоволення однієї основної людської потреби, а 

однаковість одягу селян чи промислових робітників нівелювала будь-яку іншу 
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мету. Наявність дешевого та модного одягу та можливості його придбання 

підвищили корисність одягу та макіяжу як важливих способів передачі 

сигналу про стан, владу та приналежність.  

По-третє, надмірне проникнення інформації також створило проблеми, 

оскільки інформації все більше і більше, але все менше і менше значення. 

Сигнали надходять з багатьох напрямків і вони настільки різноманітні, швидко 

мінливі та суперечливі, що їхня здатність означати притупляється. Тому існує 

потреба в управлінні інформаційним змістом різними способами, якими ми 

намагаємося передати чи спілкуватися зі знаками та інформацією. Залучення 

експертів зі зв’язків з громадськістю до управління образами політиків, 

кінозірок та інших знаменитостей є показовим випадком. 

Кілька останніх десятиліть демонструють зростаючу важливість 

інформаційної політики як поля наукового інтересу, так і публічної політики. 

Це відбувається в результаті динамічного розвитку інформаційного 

суспільства. У той же час, в академічній царині інформаційна політика 

страждає від дисциплінарного територіалізму, концептуальної нерозвиненості 

та навіть відсутності широко прийнятого визначення, у реальному світі 

інформаційній політиці також не вистачає узгодженості. Усе це відображає 

хронічну аморфність центральної концепції, інформації та подальшу 

плутанину щодо цілей інформаційного суспільства. 

З огляду на те, що лише останнім часом люди почали усвідомлювати 

важливість інформації в суспільстві, не дивно, що термін «інформаційна 

політика» не має тривалого «родоводу». Однак, історичні нариси свідчать про 

те, що фактична інформаційна політика існує з тих пір, як уряди почали 

займатися такими питаннями, як конфіденційність та авторське право. Таким 

чином, коли Джон Локк визначив конфіденційність як природне право, він 

фактично аргументував політику гарантування захисту особистої інформації. 

Аналогічно, положення про авторські права Конституції США можна 

тлумачити як визнання необхідності політичного регулювання інноваційної 

наукової інформації [62; 85]. 
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М. Броун іде навіть далі, стверджуючи, що «Галілей був приймаючою 

стороною папської інформаційної політики, коли шукав імпріматуру 

опублікувати своє дослідження теорії Коперника» [35, с. 261]. Дослідниця 

переконана, що інформаційна політика в цьому сенсі, як правило, не 

відповідає іншим політичним стурбованостям. Тому її слід класифікувати як 

концептуально відмінну від пізнішої ідеї інформаційної політики, як прямої 

відповіді на питання, що зумовлені зростанням суспільної свідомості 

інформаційного суспільства. 

Чи можливо тоді визначити чітку дату початку інформаційної політики? 

Сама М. Броун згадує Комітет Вайнберга, який консультував уряд США щодо 

шляхів вдосконалення наукової та технічної інформації після несподіваного 

космічного польоту СРСР у 1961 році. Звіт цього комітету, за її словами, 

стимулював усвідомлену діяльність інформаційної політики в усьому 

західному світі, тому, можливо, це був прямий приклад застосування високих 

технологій при формування урядової політики, і, безумовно, національне 

суперництво стало провідним мотивом. 

Більш всеохоплюючий розгляд інформації може привести до японських 

документів, оскільки політичні, академічні та промислові лідери Японії були 

на світанку так званої інформаційної епохи. Відповідно, Японський інститут 

розвитку комп’ютерного використання (JACUDI) ще в 1972 році опублікував 

безкомпромісний національний план, сформульований в бездоганному 

постіндустріальному ключі.  

Аналіз англомовних першоджерел свідчить про те, що першим поняття 

«інформаційна політика» ужив 1977 року згадуваний нами вище М. Порат. Він 

також підійшов до інформаційної політики у всеосяжному 

багатодисциплінарному сенсі, в якому вона, як правило, розглядається 

сьогодні, і, як наслідок, був одним із перших західних науковців, які активно 

пропагували ідеал національної (державної) інформаційної політики. 

Визначаючи інформаційну політику формально як «питання, що 

виникають в результаті комбінованого впливу інформаційних технологій 
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(комп’ютерів і телекомунікацій) на ринкові та неринкові події» [82, с. 207],      

М. Порат стверджує, що інформаційні технології впливають не лише на галузі, 

які їх виробляють, але й решту економіки. Політичні відповіді повинні бути не 

просто «вертикальними», а й «горизонтальними», і, таким чином, керуватися 

не вузькими технологами, а політично відповідальними органами, які діють 

від імені суспільства в цілому.  

Дж. Шемент і Т. Кертіс визначають інформаційну політику як «всю 

політику, що стосується розподілу ресурсів для інституціоналізації інформації 

та забезпечення доступу до каналів зв’язку» [88, с. 166]. При цьому дослідники 

звертають увагу на певні відмінності між інформаційною та комунікаційною 

політикою, але стверджують, що перша перекриває другу. 

Американська дослідниця, професор комунікації С. Бремен, тлумачить 

інформаційну політику з точки зору перетину інформаційної, технологічної і 

соціальної структури. На її думку, інформаційна політика складається із 

законів, регулювання і доктрин, а також практик на рівні суспільних базових 

принципів, що включає створення, обробку, передачу, використання  і доступ 

до інформації [33]. 

Ю. Іванченко визначає інформаційну політику держави як 

«…сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з отримання, 

використання, поширення та зберігання інформації» [9].   

О. Дубас вважає, що інформаційна політика держави покликана 

забезпечити взаєморозуміння і взаємодію влади і суспільства через ЗМІ та 

громадські зв’язки, координацію висвітлення діяльності органів влади, захист 

свободи слова, задоволення інформаційних потреб особи і суспільства, 

формування високої інформаційної культури громадян [7, с. 100]. 

Всеохопним змістом вирізняється підхід до розуміння державної 

інформаційної політики В. Карпенка, відповідно до якого вона пов’язана  як із 

внутрішніми, так і з зовнішніми аспектами діяльності країни. Внутрішня 

інформаційна політика спрямована на якомога ширше задоволення 

інформаційних потреб власного суспільства, у той час як зовнішній її прояв 
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націлений на створення позитивного іміджу держави у світовому 

співтоваристві, інформування світової громадськості про політичний, 

економічний, духовний, культурний, інвестиційний клімат в середині 

держави, експорт на світовий інформаційний ринок вітчизняного продукту 

[10, с. 147 - 148]. 

А ось позиція О. Сосніна, на нашу думку, звужує зміст поняття 

інформаційної політики держави, ототожнюючи її з державною політикою 

інформатизації (розбудовою інформаційного суспільства). Науковець 

стверджує, що інформатизація – це глобальний процес, який супроводжується 

кардинальною зміною структури і характеру світового економічного і 

соціального розвитку, переходом до наукомісткого виробництва, нових видів 

інформаційного обміну і впливає на більшість сфер суспільної діяльності, 

змінюючи характер світового розвитку, соціально-економічні відносини, 

рівень і якість життя всіх членів суспільства [24, с. 35 - 38]. 

Позиція В. Попова по суті збігається з вище окресленими міркуваннями. 

Однією з найважливіших стратегічних цілей інформаційної політики є 

ефективний розвиток інформаційного суспільства. Тому, адекватно цій меті 

повинні розроблятися теорія та практика інформаційної політики, що може 

бути здійснене на відповідному концептуальному парадигмальному рівні. Сам 

дослідник пропонує досліджувати інформаційні процеси через герменевтичну, 

когнітивну, синергетичну, немарківську, рефлексійну, мотиваційну та  

психоаналітичну парадигми, а вже на їх основі розробляти наукові принципи 

формування державної інформаційної політики [20]. 

Саму ж інформаційну політику дослідник визначає, як «діяльність 

суб’єкта з актуалізації та реалізації власних інтересів у суспільстві завдяки 

формуванню, перетворенню, збереженню і передачі всіх видів інформації. 

Інформаційна політика – це особлива сфера життєдіяльності людей (політиків, 

вчених, аналітиків, журналістів, слухачів й читачів тощо), яка пов’язана з 

виробництвом і розповсюдженням інформації, що задовольняє інтереси 

соціальних груп та суспільних інститутів» [19, с. 17]. 
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Ю. Нісневич розглядає інформаційну політику більше в ідеологічному 

ключі й пропонує таке визначення: «інформаційна політика – це сукупність 

цілей, що відображають національні інтереси в інформаційній сфері, стратегії, 

тактики управлінських рішень й методів їх реалізації, які розробляються й 

реалізуються державною владою для регулювання і вдосконалення як 

безпосередньо процесів інформаційної взаємодії в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства та держави, так і процесів технологічного (в 

широкому смислі) забезпечення такої взаємодії» [18, с. 22]. 

На думку дослідника, вибір тієї чи іншої державної інформаційної 

політики є політичним актом, політичним рішенням, що має довгострокове 

стратегічне значення для розвитку країни і має прийматися на найвищому 

рівні її керівництва. 

Аналізуючи сутність інформаційної політики Г. Почепцов, насамперед, 

звертає увагу не на процеси збирання, обробки та зберігання інформації 

державою, а на участь останньої у її формуванні для запобігання можливим 

зовнішнім впливам, а також з метою її ефективного поширення як серед своїх 

громадян, так і на міжнародній арені [21]. Відповідно, науковець активно 

просуває ідею інформаційної політики держави як вагомого чинника 

національної безпеки.   

Р. Паджаро та В. Бетанкур виділяють три ключові вектори сучасної 

діяльності в національній інформаційній політиці. Перший пов’язаний з 

демократизацією доступу і стосується таких питань, як інфраструктура 

інформаційного зв’язку; доступ до інформації; вартість доступу; національні 

інформаційні системи; додатки та програмне забезпечення; публічні 

бібліотеки та читацькі кампанії; розповсюдження науково-технічної 

інформації; громадські центри доступу; збереження інформації та 

універсальний доступ тощо. Другий вектор - розвиток потенціалу, що 

передбачає удосконалення національного контенту; цифрової грамотності; 

запровадження інновацій; досліджень та розробок; передачу технологій та 
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захист традиційної інформації. Третій напрям - це правова та регуляторна база 

(нормативна конвергенція) [80]. 

У. Мартін вважає, що «ключовими елементами процесу здійснення 

інформаційної політики є: ідентифікація інформаційних потреб суспільства, 

розробка засобів задоволення цих потреб, стимулювання ефективного 

використання інформаційних ресурсів. Центральний принцип інформаційної 

політики полягає в доступі до інформації. Структури, що забезпечують такий 

доступ автоматично стають структурами інформаційної політики, навіть якщо 

вони, як правило, йдуть під рубриками інформаційної технології, інновації, 

телекомунікації тощо» [15, с. 8]. 

Н. Мур визнав, що сфера інформаційної політики дуже широка. Вона 

складається з комплексу політик та стратегій, які покликані сприяти розвитку 

інформаційного суспільства. Учений пропонує сім категорій інформаційної 

політики, а саме:  

1. Загальна політика та позиція. Уряд повинен підготувати загальний 

документ, який забезпечує бачення, обсяг політичної бази та визначає заходи, 

які будуть застосовуватися для досягнення цілей політики; 

2. Телекомунікаційна інфраструктура. Стосується питань розвитку 

мережі; ролі державного та приватного секторів; цінової політики; 

універсального доступу та регулювання; 

3. Інформаційний сектор. До цієї категорії віднесено інформаційний 

контент; доставка та обробка інформації; 

4. Інформація та організації. Провідні питання стосуються 

державного сектору та електронного уряду, приватного сектору та 

електронної комерції та політики сприяння; 

5. Інформація в суспільстві. Суспільне використання інформації 

охоплює політику та заходи, пов’язані з наданням та використанням 

інформації особами як в ролі громадянина, так і в ролі споживача. Загалом цей 

аспект відомий як подолання цифрового розриву; 
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6. Нормативно-правова база. Питання цієї категорії - це права 

інтелектуальної власності; захист даних; доступ до інформації та цензура;  

7. Навички та компетенції. Концентрація на інформаційній 

грамотності; загальних навичках поводження з інформацією та спеціалістах з 

інформації [77]. 

П. Улір закликає враховувати наступні ключові процедурні елементи 

при розробці національної структури інформаційної політики: 

- політика повинна посилатися на всі допоміжні звіти та закони; 

- до аналітичних факторів, які потрібно враховувати, належать 

юридичний, економічний, інституційний, соціальний та культурний, 

дослідження та освіта; 

- конкретні сфери застосування, такі як здоров’я, навколишнє 

середовище, енергетика, транспорт, фінанси та оборона, також потребують 

індивідуального розгляду [95]. 

Дослідження Е. Арнольда спрямовані на розвиток національної 

інформаційної політики країн, що розвиваються. Тому вона пов’язується з 

соціально-економічним розвитком і має враховувати, зокрема політику щодо 

життєвого циклу інформації, актуальність публічної політики щодо 

застосування інформації, актуальність застосування інформації, доступність 

та доступ до інформації, соціальні чинники, економічний чинник, пов’язаний 

з інформаційною економікою країни [28]. 

Дж. Лестер і В. Келер розділили національну інформаційну політику на 

три основні сфери: 

1) політика, пов’язана з генерацією та виробництвом інформації. 

Законодавство щодо авторського права, патентування, торгових марок та 

комерційної таємниці; 

2) політика, пов’язана з розповсюдженням та доступом до 

інформації, включаючи політику, пов’язану з доступом до урядової 

інформації; 

3) політика, пов’язана з розповсюдженням інформації [70]. 
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І. Роуландз використовує каркас політичної економії для кращого 

розуміння питань національної інформаційної політики. Він виділяє п’ять 

субдоменів інформаційної політики:  

- захист інформації; 

- ринок інформації;  

- мовлення та телекомунікації;  

- доступ громадськості до офіційної інформації;  

- інформаційне суспільство та інфраструктура [87]. 

Під час формулювання інформаційної політики Т. Джеймс закликає 

враховувати декілька елементів, зокрема:  

- право на спілкування;  

- нормативно-правову базу; 

- свободу вираження поглядів та обміну інформацією; 

- різноманітність контенту, права власності та контролю; 

- ліцензування та контроль інтелектуальної власності; 

- конфіденційність;  

- глобальне, регіональне та національне управління інфраструктурою 

ІКТ;  

- усвідомлення та реалізацію прав [65]. 

Аналіз вище розглянутих підходів доводить, що питання, яке найперше 

розглядається в зарубіжній науково-дослідній літературі з інформаційної 

політики, - це доступ до інформації; на другому місці - питання політики щодо 

інформаційного суспільства, права інтелектуальної власності чи власності на 

інформацію та конфіденційності. Третіми за згадуванням ідуть здебільшого 

питання щодо авторського права, політики щодо публічної бібліотеки, 

доступу до публічної інформації про державну адміністрацію або свободу 

інформації та технологій інформаційних комунікацій. 

Дослідники єдині з приводу того, що інформаційна політика потрібна 

всім урядам у світі. Однак, дослідження показує, що серед учених немає єдиної 

думки щодо категоризації питань інформаційної політики. Дослідження також 
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демонструє, що деякі питання поділяються різними дослідниками, а деякі 

вирішуються одним. Питання, якими займається більшість пошуковців, 

можуть бути використані як сукупність нормативних питань інформаційної 

політики. Цей набір питань може бути використаний як орієнтир при аналізі 

поточного стану інформаційної політики в кожній конкретній країні. 

Дане дослідження покликане з’ясувати впливи інформаційної політики 

держави на формування та розвиток громадянського суспільства. Саме тому 

наступним логічним кроком постає аналіз поняття та явища громадянського 

суспільства, ключових підходів до його вивчення та ролі його інститутів у 

процесах демократизації.    

Громадянське суспільство є одним із найпоширеніших термінів в 

теоретичних та практичних дебатах з питань публічної політики в наші дні. 

Будь-який дискурс щодо громадянського суспільства дозволяє нам об’єднати 

багато інших - наприклад, про стан суспільства, про державну політику та про 

реформи добробуту з нормативною спрямованістю. Поняття громадянського 

суспільства допомагає вийти за межі вузьких спеціалізованих питань в 

академічних дискусіях та деталізувати питання прикладної реалізації 

демократії та добробуту. 

Загальновизнаного визначення громадянського суспільства немає. 

«Огляд наявної літератури з цієї теми дає зрозуміти, що громадянське 

суспільство як концепт містить різноманітні, складні та, перш за все, 

суперечливі елементи» [93]. Деякі дослідники переконані, що саме ця 

нечіткість пояснює теперішню популярність громадянського суспільства, 

адже «воно може бути всім для всіх людей» [57, с. 3]. 

Громадянське суспільство забезпечує проміжний рівень управління між 

громадянами та державою, який здатний вирішити проблеми без громадського 

примусу. Ідея громадянського суспільства в контексті сучасної історії 

пропонує перспективи відносин між державою та суспільством. У цих 

перспективах держава повинна відрізнятися від громадянського суспільства як 

обов’язкового чи організуючого принципу політичного порядку. У цьому 
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ключі окремі особи та різні організації є частиною політичного порядку 

настільки, наскільки вони прагнуть брати участь у цих процесах. Основна ідея 

громадянського суспільства втілює етичний ідеал соціального порядку, який 

гармонізує суперечливі вимоги індивідуальних інтересів та суспільного блага 

[89]. 

Хоча сьогодні цей дискурс стосується суспільств різних цивілізацій, 

коріння громадянського суспільства знаходяться переважно на Заході. 

Римляни першими виступили за «socialtas civilis», термін, введений 

Цицероном. Сократ підтримував ідею, що конфлікти всередині суспільства 

повинні вирішуватися шляхом публічних дебатів. Платон бачив ідеальну 

державу як суспільство, в якому люди присвячують себе загальному благу, а 

Арістотель розглядав «поліс» як «асоціацію», яка дає громадянам можливість 

брати участь у доброчесному завданні правління [78]. 

Тим не менш, ані Стародавня Греція, ані Стародавній Рим не 

розмежовували державу і суспільство. Після закінчення Тридцятилітньої 

війни, Вестфальський договір затвердив держави як політичні одиниці, що 

мають свою територію та суверенітет. Монархи змогли сформувати 

національні армії, що дозволило їм контролювати суспільне життя. Отже, до 

епохи Просвітництва абсолютизм був ознакою Європи, і громадянське 

суспільство не обговорювалося допоки ліберали ХVIII століття не почали 

атакувати абсолютизм [50]. 

Середньовічна ідея розмежування держави і суспільства була втрачена в 

роботі Т. Гоббса, який в релігії знаходив лише потенціал для конфліктів. Він 

писав, що якщо суспільство взагалі має триматися разом, це повинно бути 

завдяки силі суверена. Але Дж. Локк у «Двох трактатах про правління» [13] 

запропонував виразно сучасну форму диференціації, поєднавши концепцію з 

добровільною асоціацією. Т. Гоббс і Дж. Локк вірили в мирне співіснування 

людей, яке досягається через соціальні договори та пакти [100]. Т. Гоббс не 

вважав, що громадянське суспільство є відокремленою від держави цариною. 

Саме суспільство створило політичні інститути для власного захисту, і тому 
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може змінювати їх, коли захоче це зробити. У цьому контексті мислитель 

відмовився від суворого поділу держави і суспільства [4]. 

По суті, Джон Локк був першим, хто відокремив державу від 

суспільства. Для нього держава була частиною «громадянського суспільства», 

але він відмежовував політичний порядок від «громади», поклавши моральну 

основу політичного порядку на згоду «громади», тобто суспільства. А. 

Фергюсон розробив концепцію громадянського суспільства як моральної 

сфери, в якій людські взаємодії можуть бути захищені від держави [78]. З 

іншого боку, А. Де Токвіль представив громадянське суспільство, як мережу 

неполітичних соціальних організацій, що зміцнюють демократію. Таким 

чином, він ввів поняття посередника, який дозволяє громадянському 

суспільству брати участь в управлінні, обмежуючи владу держави, залишаючи 

при цьому творчу енергію суспільства поза державою, в межах 

громадянського активізму об’єднань [26]. У той час, як  Дж. Локк, А. 

Фергюсон та А. де Токвіль засновують свої концепції громадянського 

суспільства на розрізненні держави та суспільства, А. Сміт зосереджується на 

різниці між суспільством та ринками. 

В аналізі суспільства Г. В. Ф. Гегеля економіка є частиною 

громадянського суспільства, яка ототожнюється з ринковими відносинами. 

Він визнавав розмежування ринку та держави. К. Маркс стверджував, що 

громадянське суспільство формувалося під впливом класового антагонізму, а 

Ж.-Ж. Руссо вважав, що держава має бути поглинена громадянським 

суспільством. Мислитель переконаний, що громадянське суспільство служить 

двом цілям: забезпечити мир усім і забезпечити право власності [23]. Зі свого 

боку, А. Грамші розробив концепцію громадянського суспільства, яка 

відмежовувала його як від економіки, так і від держави, хоча дослідник мав 

складнощі з обґрунтуванням незалежної ролі громадянського суспільства, 

враховуючи, що воно не є інструментом державної політики. 

М. Вальцер визначив громадянське суспільство як простір (політично) 

непримусового об’єднання людей, а також набір реляційних мереж, 
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сформованих заради сім’ї, віри, інтересу та ідеології. Громадянське 

суспільство також розглядається як сфера соціальної взаємодії між 

економікою і державою [99]. Якщо ми посилаємось на ці визначення, то 

питання полягає в тому, чи включає громадянське суспільство економічний 

інтерес, не організований для досягнення суспільних цілей. 

Центр громадянського суспільства при Лондонській школі економіки та 

політичних наук використовує робоче визначення, яке включає чотири 

модельні сектори, додаючи сім’ю як додатковий: громадянське суспільство 

відноситься до арени непримусової колективної дії навколо спільних 

інтересів, цілей та цінностей. Теоретично його інституційні форми 

відрізняються від державних та ринкових, хоча на практиці межі між 

державою, громадянським суспільством та ринком часто складні, розмиті та 

обговорюються [39]. 

Ч. Ван Дик пропонує визначення громадянського суспільства як 

екосистеми «організованих та органічних соціальних та культурних відносин, 

що існують у просторі між державою, бізнесом та сім’єю, які ґрунтуються на 

корінних та зовнішніх знаннях, цінностях, традиціях та принципах для 

розвитку співпраці та досягнення конкретних цілей громадянами та іншими 

зацікавленими сторонами» [98, с. 1]. Це визначення охоплює широке коло 

акторів, що діють у громадянському просторі.  

У світлі змін, що відбуваються з громадянським суспільством, 

Всесвітній економічний форум стверджує, що його слід розглядати не як 

третій сектор, а як клей, що зв’язує публічну та приватну діяльність разом 

таким чином, щоб зміцнити загальне благо [105, с. 5]. 

Громадянське суспільство, як правило, охоплює багато різних просторів, 

акторів та інституційних форм, які різняться ступенем їхньої формальності, 

самостійності та влади. Громадянське суспільство часто наповнене такими 

організаціями, як зареєстровані благодійні організації, неурядові організації, 

громадські групи, жіночі організації, організації, засновані на вірі, професійні 
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асоціації, профспілки, групи самодопомоги, громадські рухи, бізнес-асоціації, 

коаліції та пропагандистські групи [39]. Це визначення описує громадянське 

суспільство як частину суспільства, але не безпосередньо частину держави, що 

складається з різних організацій, які діють в інтересах загального блага. 

Для подолання соціальних та економічних проблем були запропоновані 

інші ідеї, в тому числі партнерство за участю публічного, приватного та 

громадського секторів, які працюють разом. М. Едвардс зазначає, що 

громадянське суспільство як асоціативне життя має бути центральним в роботі 

цього спільного проекту, який стосуватиметься наслідків занадто великого 

втручання держави та наслідків надмірної залежності людини від ринку. Цей 

проект, як новий спосіб досягнення соціального прогресу, став визначатися як 

розбудова «громадянського суспільства» [50]. 

Ще одна важлива функціональна мета громадянського суспільства - 

діяти як сила, що підтримує ліберальну свободу. Ця ключова функція – 

комплекс різноманітних неурядових установ, які є достатньо сильними для 

протидії державі. Громадянське суспільство - це «суспільство, в якому 

політика та економіка є різними, де політика є інструментальною, але може і 

перевіряє екстремуми індивідуальних інтересів, але при цьому, держава 

перевіряється установами з економічною базою; воно покладається на 

економічне зростання, яке, вимагаючи когнітивного росту, робить ідеологічну 

монополію неможливою» [56]. 

Існування громадянського суспільства як незалежного від держави 

інституту є дуже важливим аспектом. Як ми бачили з історичної 

ретроспективи, поняття громадянського суспільства по-різному визначалося 

цілим діапазоном європейських просвітників, але загальною для всіх спроб 

була артикуляція основної проблеми громадянського суспільства: відносини 

між приватним і публічним, індивідуальним та соціальним (між 

індивідуальними бажаннями та суспільними турботами). 

У цьому контексті громадянське суспільство можна розглядати як 

автономну і незалежну від держави сферу, але регульовану державою [91]. 
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Ідея громадянського суспільства не є фокусом балансу влади між державою та 

громадянським суспільством, а їхньої взаємонезалежності. 

Громадянське суспільство слід розглядати як місце незалежної думки. 

Як результат - функціональне визначення громадянського суспільства може 

замінити переважаюче нормативне визначення: «громадянське суспільство не 

повинно визначатись негативно як протиставлення державі, але позитивно, в 

контексті ідей та практик, за допомогою яких співпраця та довіра 

встановлюються в соціальному житті» [91]. 

Участь громадян у процесах прийняття публічних рішень є важливою 

частиною демократії. Через соціально-політичний активізм громадянське 

суспільство дає голос групам громадян, які не відчувають себе 

представленими в демократії. Серед інших потенціалів, організації 

громадянського суспільства мають експертні знання в багатьох проблемних 

сферах, і тому вони здатні служити уряду як радники. 

Участь у системі може бути хорошим досвідом для громадян, що 

дозволяє позитивно ідентифікуватися відповідно до політичної системи. Саме 

так громадянське суспільство може допомогти посилити деякі слабкі сторони 

в демократії та знизити рівень незадоволення громадян. 

Але не завжди організації громадянського суспільства мають однакові 

інтереси. Громадянське суспільство не завжди є однорідним. По суті, існує 

багато організацій всередині громадянського суспільства, які недемократичні 

у своїй платформі. Деякі з них використовують насильницькі і, в деяких 

випадках, незаконні стратегії та заходи, які по суті є недемократичними. Ці 

аспекти можуть загрожувати безпосередньо підтримці демократичних 

режимів. Тому був би оманливим висновок, що всі організації громадянського 

суспільства є зацікавлений у тому, щоб зробити демократію реальністю. 

Громадянське суспільство в умовах соціалістичних режимів мало інше 

значення порівняно зі значенням громадянського суспільства в контексті 

сучасних демократій. Через обмежену свободу вираження поглядів у 

соціалістичних режимах громадянське суспільство існувало в чиїйсь вітальні, 
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в церквах або в кафе [34]. За соціалістичних режимів незалежне громадянське 

суспільство, зазвичай, набувало форм невеликих груп громадянського 

активізму. Як представники незалежного, так і широкого громадянського 

суспільства різними засобами та формами сприяли поваленню соціалістичних 

режимів та подальшому переходу до демократії [92]. 

Як було зазначено вище, громадянське суспільство в кращому випадку 

може зробити позитивний внесок у демократію, але в гіршому випадку може 

підірвати демократичні режими. Отже, існують деякі основні функції, завдяки 

яким громадянське суспільство сприяє зміцненню демократії: локківська 

функція (контроль над державною владою), гегелівська функція 

(посередництво між інтересами), плюралістична функція (соціальна 

інтеграція), некомерційна функція (надання послуг) та токвілівська функція: 

(політична соціалізація) [54]. 

Інші автори бачать різноманітні демократичні функції громадянського 

суспільства. «Його перша й основна функція - обмеження влади держави, 

переважно, здійснюється двома пов’язаними зусиллями. Громадянське 

суспільство повинно контролювати зловживання державною владою, 

наприклад, корупцію чи шахрайство з голосуваннями, а також мобілізувати 

суспільство для протесту проти подібних зловживань, тим самим підриваючи 

легітимність недемократичних урядів. По-друге, громадянське суспільство 

доповнює роль політичних партій у стимулюванні політичної участі. По-третє, 

громадянське суспільство може розвивати такі ознаки, як толерантність та 

поміркованість, які мають вирішальне значення для демократичного розвитку. 

По-четверте, воно створює канали, окрім політичних партій, для артикуляції, 

агрегації та представлення інтересів, не в останню чергу, на місцевому рівні. 

По-п’яте, добровільні асоціації можуть створювати інтереси, що виходять за 

межі регіону, релігії, класу чи етнічної приналежності тощо. По-шосте, 

добровільні асоціації набирають та навчають потенційних політичних лідерів. 

По-сьоме, такі організації можуть допомогти будувати демократію різними 

іншими способами, такими як моніторинг виборчих процедур. По-восьме, 
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громадянське суспільство може широко розповсюджувати інформацію, 

корисну для людей. По-дев’яте, громадські організації можуть допомогти 

досягти економічних реформ, без яких демократія навряд чи вкорениться. І по-

десяте, добре функціонуюче громадянське суспільство може зміцнити 

демократичну державу, що розвивається, спрямовуючи її до моделей 

поведінки, що підвищують її легітимність» [48]. 

Необхідно дослідити деякі ключові функції громадянського суспільства 

щодо демократії, оскільки вони важливі для її розвитку, консолідації та 

обслуговування. Одним з ключових завдань громадянського суспільства є 

формування демократичної культури в сім’ях, школах та громадах. У цьому 

контексті інтеграція індивідів та груп є дуже важливою. Наприклад, у 

сьогоднішньому світі демографічні зміни в межах країн є постійними. Тисячі 

людей мігрують із сільських у міські райони, шукаючи кращої можливості 

працевлаштування. Діти цих сімей опиняються відносно самотніми, коли вони 

вперше приїжджають до нової локації. Соціальні зв’язки, такі як сім’я та 

школа, на початку слабкі. Соціологи виявляють, що деякі індивіди можуть 

почати контактувати з організованими групами злочинців, зловживати 

наркотичними речовинами, схилятися до самогубства, членства у 

насильницьких, релігійних та ідеологічних екстремістських групах. 

Громадянське суспільство може відігравати вирішальну роль у запобіганні 

деяким із цих патології. Членство осіб у різних організаціях, таких як 

профспілки, студентські спілки, релігійні організації та професійні асоціації 

надає можливості для обговорення всіх рівнів суспільних питань. У цьому 

контексті громадянське суспільство стає посередником між індивідом та 

державою. 

Демократичне громадянство - це ще один аспект, через який 

громадянське суспільство може зробити свій внесок. Якби демократичне 

громадянство було б лише для простих процедур, таких як голосування, тоді 

демократія спиралася б на хиткі основи. Демократичне громадянство 

стосується участі та соціальної згуртованості. Громадянське суспільство може 
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привчити кожне нове покоління до практики громадянства. Це можливо 

шляхом участі в засіданнях, організації заходів та публічних виступів з метою 

виховання мистецтва громадянського членства. 

Можливість вибору та бути членом різних типів організацій - це і є 

свобода, по суті. Свобода, у свою чергу, мимовільно породжує організовані 

інтереси. «Різноманітність незалежно організованих інтересів та точок зору, 

натхненних всебічно розвиненим громадянським суспільством, робить 

меншою ймовірність того, що будь-яка одна група чи інтерес будуть 

домінувати над суспільством, зловживаючи його владою на шкоду правам 

інших груп або суспільних благ» [72]. Нарешті, здатність робити владу 

дисперсною - ще одна істотна функція громадянського суспільства. 

Отже, громадянське суспільство часто використовується як орієнтир у 

державній політиці та політиці добробуту. Однак, проведений вище аналіз 

свідчить про те, що існують різні поняття громадянського суспільства, й 

відповідно, різні підходи до розуміння його суті. Загалом можна виділити три 

системні бачення громадянського суспільства (секторний, посередницький та 

ціннісний). Найпопулярніший у наукових колах підхід ототожнює 

громадянське суспільство з третім сектором. Другий підхід вбачає ключ до 

громадянського суспільства у суспільному доступі, акцентує увагу на його 

здатності до посередництва. Нарешті, третій підхід стверджує, що 

громадянське суспільство формується шляхом боротьби за зміцнення 

громадянськості та громадянської активності у всьому суспільстві. 

Деталізуємо кожен із цих підходів. 

Громадянське суспільство в межах першого підходу розглядається як 

поле чи сектор, який залишається, коли держава, ринковий сектор, громади та 

сім’я вилучаються із загальної картини суспільства. Навіть при обговоренні 

«Альтернативних концепцій громадянського суспільства» [40] поле посилань 

складають організації асоціативного життя. Відповідно, це лише невеликий, 

але вирішальний крок, щоб прирівняти громадянське суспільство до 
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діяльності НУО та організацій, що надають послуги, як це робиться, 

наприклад, Світовим банком у публічних заявах [106]. 

Зміцненню цього наукового напряму, не в останню чергу, сприяли 

роботи Р. Патнема [83; 84], який підкреслював вплив, який мають всі види 

асоціацій для побудови довіри в суспільстві та мікро-налаштування, яке вони 

надають людям для навчання з питань демократичної участі та суспільства в 

цілому. Ця форма об’єднання представляється своєрідною школою демократії. 

Організації третього сектору, як правило, розуміються як такі, що мають 

основну роль у просуванні громадянської активності, соціальної 

компетентності, довіри та соціальної інтеграції. Їх часто називають 

«організаціями громадянського суспільства» (ОГС) і розглядають як 

фундамент або колиску демократичного державотворення. «Для того, щоб 

демократія працювала, потрібен соціальний капітал» [83, с. 185]. 

У другому підході до громадянського суспільства публічна сфера 

знаходиться міцно в центрі. Це царина, яка переважно не визначається і не 

регулюється певною галузевою логікою, як ринок визначається прибутком і 

конкуренцією, громада визначається особистою лояльністю, а держава 

визначається конкретною доктриною. М. Волзер звернув увагу на основну 

множинність публічної сфери, в якій одним цивілізаційним ефектом є 

можливість того, що можуть співіснувати різні форми соціальних дій, утопій, 

системи вірувань та цінностей [99]. Цей плюралізм накладає структурні 

обмеження на домінування конкретного дискурсу як у просторі, так і в часі.   

Ю. Габермас зосередив увагу на іншій ролі публічного простору - на 

посередництві між тим, що він називає «Lebenswelten» («Життєвий світ»), і 

державою, яка представляє всю політичну спільноту. Він стверджує, що 

раціональні можливості місцевих форм життя, громад та об’єднань 

(«Lebenswelten») потребують гарантованої вільної публічної сфери, якщо вони 

мають розвиватися. У цій сфері можна обговорювати різні устремління та 

занепокоєння таким чином, щоб перетворити партикуляризми та основні 
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соціальні конфлікти між рухами та усталеними повноваженнями на 

компроміси та спільні концепції загального блага [59].  

Отже, суспільство - це громадянське суспільство настільки, наскільки 

існує суспільний простір, який здатний забезпечити ці зв’язки між «життєвим 

світом» та політикою. Ю. Габермас усвідомлює загрозу, якщо надмірно 

фокусувати увагу на однобічних процесах посередництва, адже це може 

призвести до колонізації життєвого світу силами монетизації та 

бюрократизації.  

Британський дослідник Д. Марканд проаналізував інші способи 

дегромадянизації соціального та демократичного життя, наприклад, засобами 

масової інформації, які зловживають своєю владою або експлуатуються 

(захоплені), щоб служити цілям потужних груп, виключаючи інтереси та 

проблеми більш слабких груп [74].  

Загалом існує широкий спектр наукової літератури про важливу частину 

виклику культивації проміжної суспільної сфери - посередництва між 

інституціоналізованим прийняттям політичних рішень та участю в них 

асоціацій [42; 63]. Тут основна увага приділяється способам доповнення 

представницької демократії демократичним управлінням у суспільстві та його 

організаціях. Однак, складний процес посередництва між поняттями 

суспільного блага та потребами та уподобаннями організацій третього сектору 

має багато обличь та форм. Ширший національний та міжнародний публічний 

простір співіснує з місцевими публічними надбаннями, що може означати, що 

різні уявлення про суспільне благо в різних умовах потребують посередництва 

[36]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що з цієї точки зору, ключ до більш 

громадянського суспільства повинен знаходитися в успішній посередницькій 

публічній сфері, а не в окремому «третьому секторі». Громадянське 

суспільство повинно базуватися на політичних гарантіях, дискусіях та 

процесах обговорення. 
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Третій підхід до громадянського суспільства полягає у визначенні 

цінностей та проблем у складній галузі, які породжують самі слова 

«публічний» та «громадянськість». Хоча «публічність» є більш широким 

культурним питанням, що охоплює як приватні, так і суспільні цінності, 

«громадянськість» вужча і стосується ступеня, в якому люди беруть активну 

участь у громадських справах. Громадянське суспільство включає обидві ці 

концепти. Згідно з третьою точкою зору, суспільства можуть називатися 

громадянськими настільки, наскільки там можна знайти характеристики, які їх 

члени, включаючи політиків та науковців, сприймають як «публічні» та 

«громадянські». 

 Цей підхід може швидко перерости в дискусію про те, як має виглядати 

«хороше» суспільство [51]. Однак, він може також включати дослідження 

історичних подій, боротьбу за владу та реформи, щоб показати, як і де 

публічність і громадянськість набули свого значення. Дійсно, історію можна 

сприймати як боротьбу за основні цінності та чесноти, необхідні для доброго, 

більш публічного та громадянського суспільства [66]. Зрозуміло, що немає 

жодного всеохоплюючого визначення того, що становить суть громадянського 

суспільства, і поняття публічності також змінюється з часом. 

Одним з найвизначніших теоретиків, який сприймає цю історичну 

перспективу, був Дж. Олександер. Він вказує, що відповідне розуміння 

публічності можна простежити через історичну вісь антагонізмів між тим, що 

розглядається як «громадянське» та «негромадянське» [27].  

Німецький дослідник В. Хайнс стверджував, що історично громадянське 

суспільство було пов’язане і з порядком, і з процесами, які заперечують 

порядок. Публічність пов’язана з порядком через необхідність побудови 

спільних цінностей та переконань у контексті, який сьогодні називається 

«державотворенням», віддаляючись від хаосу та анархії. І навпаки, вона також 

може бути пов’язана з критикою (надмірного) порядку, коли громадянське 

суспільство націлене на боротьбу з авторитаризмом [61]. 
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Ключовими темами даного напряму є «самоконтроль», «відкритість» та 

«довіра», які налаштовані проти «втрати самоконтролю», «незацікавленості» 

та «егоїзму». Міра, в якій ці поняття пов’язані з публічністю та 

громадянськістю, що залежить від історико-географічного фону, часто 

лишається непоміченою. Так, історично, наприклад, спочатку можна було 

зустріти осуд в ім’я відстоювання гідного громадянського суспільства тих 

груп, які проголошували вільну сексуальність, тоді як останнім часом помітна 

зовсім інша тенденція з аргументами, що громадянське суспільство повинно 

поширювати толерантність та рівні права до людей із різною сексуальною 

орієнтацією.   

Резюмуючи, можна сказати, що хоча три концепції громадянського 

суспільства багато в чому різняться і навіть суперечать одна одній в деяких 

питаннях, їх також можна розуміти як взаємодоповнюючі. Кожна з них може 

сприяти більш вдосконаленій дискусії про громадянське суспільство та 

пов’язаними з нею реформи державної політики. Це може допомогти відійти 

від часто поширеної практики звуження питання «зміцнення громадянського 

суспільства» до питань підтримки третього сектору та більшого надання 

послуг неприбутковими організаціями. Наполягання на різниці між 

громадянським суспільством та третім сектором означає розуміння сектору як 

частини більшої структури. Політика щодо організацій третього сектору може 

бути проаналізована з точки зору ступеня та шляхів їх зміцнення у 

громадянському суспільстві, поряд із додатковими переорієнтаціями в 

державній політиці та політиці добробуту. Ключовими моментами такої 

переорієнтації можуть бути питання демократичного управління, 

пожвавлення громадських просторів, впливу громадських організацій та 

адвокатських груп, а також посилення значення публічного та громадянського 

між секторами та в сфері політики. 

Виявлення суті таких феноменів як інформаційна політика держави та 

громадянське суспільство дає нам комплексне бачення їхнього змісту, 

провідних ознак, завдань та функцій тощо. Однак, без аналізу науково-
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дослідної літератури, присвяченої дослідженню їхньої кореляції, буде 

неможливим повномірне теоретичне обґрунтування даної дисертації. 

Відповідно, підсумовуючим кроком наукового пошуку в межах першого 

розділу буде аналіз теоретичних джерел, які констатують взаємозв’язок 

державної інформаційної політики та громадянського суспільства. 

У ході комплексної інформатизації, комп’ютеризації та цифровізації 

питання співвідношення інформаційної політики держави як джерела 

соціально-культурних цінностей та пріоритетів, з одного боку, й 

громадянського суспільства як активного політичного актора, з іншого боку, 

набуває підвищеного наукового інтересу. Демократизація інформаційної 

політики сприяє позитивним тенденціям розвитку громадянського суспільства 

(доступність інформації, різноманіття каналів комунікації, інтерактивність 

політичних суб’єктів тощо), у свою ж чергу, громадянське суспільство у 

процесі власного розвитку виступає у ролі тригера демократизації, вимагаючи 

розширення власних прав, включення до процесів вироблення та прийняття 

публічних рішень, розширення сфери самоуправління і т. д.  

У сучасній науково-дослідній літературі, яка продукується на 

українських теренах та пострадянському просторі, знаходимо велику кількість 

джерел, присвячених вивченню суті, завдань, соціально-політичної ролі 

громадянського суспільства (О. Бакуменко [1], А. Кваша [11],  А. Колодій [12], 

В. Мартиненко [16], Ю. Сурмін [6] та інші), а також низку розробок з 

дослідження принципів, цілей, векторів інформаційної політики держави 

(Брижко В. [3], Голобуцький О. [5], Іванченко Ю. [9], Твердохліб О. [25]  

тощо), але кореляція цих політичних феноменів представлена у поодиноких 

наукових розвідках (О. Бережкова [2], П. Малуєв [14], В. Мокшин [17]), саме 

тому потребує більш глибоко аналізу та систематизації вже існуючих 

напрацювань.    

Аналіз робіт, присвячених виявленню взаємозв’язків та взаємовпливів 

між інформаційною політикою держави та громадянським суспільством, 
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дозволить розробити належну теоретико-методологічну базу дослідження 

відповідної кореляції, відповідно, обґрунтувати усі подальші аналітичні студії.  

Особливість підходу О. Бережкової, запропонованого у низці статей та 

дисертації, полягає у тому, що дослідниця розглядає ЗМІ як інститут 

громадянського суспільства. «Останнім часом відбулися істотні зміни в 

засобах масової інформації - одному з інститутів громадянського суспільства, 

що породило серйозні проблеми в сфері комунікації між суспільством і 

владою всіх рівнів» [2]. Відповідно, дослідження розвитку громадянського 

суспільства під впливом інформаційної політики держави здійснюється крізь 

призму змін у стані, можливостях та перспективах ЗМІ. Безперечно, така 

позиція має право на існування, але тут важливо підкреслити, що лише 

недержавні засоби масової інформації можуть бути віднесені до інститутів 

громадянського суспільства, загалом же ЗМІ можуть розглядатися як 

соціальний інститут, а загалом третій сектор представлений значно ширшим 

колом інститутів (громадські організації, професійні спілки, 

непідприємницькі товариства і установи тощо). Окрім цього, якщо вести мову 

про телевізійні ЗМІ, то почасти вони входять до складу великих медіа 

холдингів і належать представникам великого бізнесу, відповідно, 

репрезентують інтереси останніх і, по суті, є частиною бізнес сектора, 

одночасно забезпечуючи суттєві прибутки власникам за рахунок надходжень 

від телевізійної реклами.  

Говорячи про актуальні проблеми у функціонуванні третього сектору, 

дослідниця наголошує на тому, що «… інститути громадянського суспільства 

в значній мірі усунені від контролю діяльності влади, держава домінує в медіа-

просторі. Відсутність єдиного підходу в реалізації державної інформаційної 

політики ускладнює становлення і розвиток громадянського суспільства…, 

перешкоджає модернізації країни, боротьбі з корупцією, породжує проблеми 

в соціально-економічній сфері, духовній і моральній стороні життя громадян» 

[2]. 
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У контексті наукових поглядів О. Бережкової також вважаємо 

необхідним акцентувати увагу на кількох дискусійних аспектах. По-перше, 

ЗМІ виступають не лише як інститут громадянського суспільства, а й як канал 

комунікації між державою та громадянами. По-друге, враховуючи те, що 

дисертаційна робота дослідниці була захищена 2012 року, в ній фактично не 

приділено уваги Інтернет-каналам (переважно досліджуються друковані та 

телевізійні ЗМІ), які сьогодні, у 2020 році, починають виходити на лідируючі 

позиції. Окрім того, на хвилі діджиталізації усіх сфер суспільного життя, у 

тому числі й політичної, наразі відбуваються жваві зміни у техніко-

технологічному забезпеченні державно-громадської комунікації (електронне 

врядування, оцифровування даних, публічний софт тощо).  

У той же час, хотілося б наголосити на тому, що ми поділяємо позицію 

дослідниці щодо виділення двох ключових векторів в інформаційній політиці 

держави (ідеологічний або концептуальний та матеріалогічний або техніко-

технологічний). Вважаємо, що ідеологічний вектор пов'язаний зі змістовим 

наповненням політики держави щодо реалізації комунікаційно-

інформативних функцій, а матеріалогічний – із технічною стороною 

забезпечення комунікаційних процесів.   

Слушним у контексті нашого дослідження є висновок О. Бережкової 

щодо ролі інформаційної політики держави як чинника розвитку 

громадянського суспільства: «… державна політика в інформаційній сфері 

відповідає важливим позиціями громадянського суспільства, таким як 

рівномірний розвиток центрів соціальної влади, їх незалежність на 

законодавчому рівні і в реалізації своїх дій від органів влади, залученість 

громадян у вирішення всіх суспільно-значущих питань, втілена в створенні з 

боку держави необхідних умов для залучення громадян до процесів 

обговорення ініціатив, а також в активності самих громадян і ін. Все це стає 

мірою (фактором) розвитку цього суспільства на певному відрізку часу» [2]. 

Практичною значущістю позначені також і рекомендації дослідниці 

щодо удосконалення інформаційної політики держави, що можуть відповідно 
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послугувати й розвитку третього сектору у вигляді ЗМІ. Акцентуємо увагу, 

зокрема, на наступних першорядних заходах: 

- встановлення пільгового режиму оподаткування редакцій ЗМІ; 

- формування ринкових умов функціонування ЗМІ шляхом скорочення 

їх адресного фінансування з державного бюджету; 

- відмова від публікації офіційної інформації у ЗМІ (заміна цього 

способу електронними системами загального доступу, спеціальними 

бюлетенями тощо); 

- розподіл частини бюджетних коштів на конкурсній основі і т. д. 

Інший науковець П. Малуєв, вивчаючи фактори впливу державної 

інформаційної політики на формування інститутів громадянського 

суспільства, також переважно акцентує увагу на ЗМІ. Дослідник стверджує, 

що «державна інформаційна політика може виступати в процесі формування 

інститутів громадянського суспільства в різних якостях: по-перше, як 

основний або другорядний суб'єкт даного процесу, тобто безпосередньо 

формуючи (блокуючи формування) інститутів громадянського суспільства; 

по-друге, як забезпечуюча даний процес система, тобто така система, яка 

створює певні умови для формування (блокування формування) того чи 

іншого інституту громадянського суспільства» [14, с. 107]. 

Подібне трактування викликає у нас кілька запитань. Чи потрібно, 

насправді, розмежовувати ці дві якості інформаційної політики держави в 

контексті її впливу на громадянське суспільство? Адже, формуючи умови для 

функціонування інститутів третього сектору, державна інформаційна політика 

де-факто і постає суб’єктом цього процесу. Чи не простіше говорити про 

суб’єктність державної інформаційної політики по відношенню до процесів 

розвитку громадянського суспільства, а про формування умов для 

відповідного розвитку – як одну із функцій цього суб’єкта? 

Варто наголосити, що основний вектор дослідження П. Малуєва 

спрямований на аналіз нормативно-правового аспекту, нормотворчу і 

правозастосовну функції державної інформаційної політики в інформаційно-
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комунікаційній сфері, включаючи засоби масової інформації. Але на відміну 

від наукових досліджень попередньої ученої, в аналітичних розробках П. 

Малуєва значна увага приділена медійній функції Інтернету, завдяки якій 

багато ресурсів останнього можуть бути зараховані до ЗМІ. У цьому контексті 

дослідних слушно наголошує, що велика кількість Інтернет ресурсів «… від 

початку створювалися як ЗМІ і інформагентства в режимі онлайн. Тому 

подібні інтернетресурси підлягають правовому регулюванню як засоби 

масової інформації. Однак, не всі онлайнові джерела інформації є масовими і 

потребують обов'язкової реєстрації. Тому законодавець повинен розробити 

відповідний механізм, який дозволяв би визначати ступінь масовості того чи 

іншого джерела інформації в Інтернеті» [14, с. 108-109].  

Учений звертає увагу на той факт, що все більше громадян віддають 

перевагу комунікації онлайн, вони створюють різні онлайн спільноти завдяки 

наявним у Інтернет просторі соціальним мережам. Відповідно, ми є свідками 

формування віртуального виміру публічного простору, в якому люди 

проявляють свою громадську активність. Таким чином, на думку П. Малуєва, 

Інтернет розширює можливості прямої демократії. Мережеві спільноти 

можуть виступати гідним аналогом зборів громадян офф-лайн, вуличних 

пікетів, демонстрацій та мітингів. При цьому, дослідник наголошує, що 

«відмовляючись, зокрема, від всепроникного регулювання Інтернету, влада 

створює умови для вільного формування віртуальних інститутів 

громадянського суспільства. Це свідчить про те, що не тільки нормативне 

регулювання може породжувати певні інститути громадянського суспільства, 

але і відсутність такого» [14, с. 109].  

Освоєння Інтернету громадянами сприяє формуванню демократії нового 

типу – електронної. У межах цього типу функціонує й нова громада – 

«цифрова публіка», як її визначає В. Руденко. На думку дослідниці, цей тип 

спільноти вирізняється, найперше, високим рівнем самоорганізації, а також 

схильністю до прийняття автономних рішень [22]. 
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Однак, варто зазначити, що різні демократії світу демонструють 

нерівномірні показники формування цього різновиду публіки. Так, громадяни 

старих демократій більш відкриті до нових інформаційних технологій та 

засобів комунікації, розуміють їхню користь та вбачають у них потужний 

інструмент власного впливу на публічні процеси. Натомість, громадянське 

суспільство багатьох держав, що розвиваються, з певною долею страху 

ставиться до інновацій у комунікаційно-інформаційній царині, що значно 

послаблює їхню взаємодію та публічний потенціал.  

Спільноти, організовані довкола певної соціально-політичної проблеми 

в Інтернеті, на переконання П. Малуєва, являють собою свого роду зацікавлені 

групи, які є наріжним каменем громадської самоорганізації. При цьому 

дослідник відмічає, що результатом взаємодії цих груп інтересів є не лише 

впорядкований дискурс (обговорення конкретної публічної проблеми), а й 

подальша конвертація даної деліберації у громадську дію. «Принаймні, ця 

конвертація є показником дієвості публічного спілкування і дуже важлива для 

оцінки ефективності функціонування інститутів громадянського суспільства в 

віртуальному просторі Інтернету, також вона важлива і з точки зору оцінки 

результативності самої інформаційної політики в Мережі» [14, с. 110].  

У результаті проведеного дослідження, П. Малуєв також розробляє 

низку рекомендацій щодо удосконалення державної інформаційної політики, 

насамперед, в онлайн просторі. Зокрема, він пропонує державній владі вдатися 

до розробки засобів суспільного контролю блогосфери, яка останніми роками 

набула надзвичайно швидких темпів розвитку (загальні рекомендації щодо 

реєстрації авторів блогів тощо).   

В. Мокшин переважно аналізує інформаційну політику держави у 

контексті її впливу на формування громадянина, дотримання його прав і 

свобод, умов для саморозвитку. Демократизація з необхідністю призводить до 

розширення публічної діяльності громадянина, яка першочергово і 

проявляється у об’єднаній громадській дії. Дослідник зазначає, що 

«…розширення вільної діяльності людини актуалізує питання про масштабні 
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зміни в області інформаційно-комунікаційних технологій, що надають 

потужний вплив на процеси… в усьому світі. Інформаційна свобода 

особистості є умовою отримання необхідної інформації для повноцінного 

людського життя і її передачі іншим людям, роблячи її надбанням усього 

суспільства. Вона є необхідною об'єктивною передумовою для свободи самої 

людини, важлива і для самореалізації особистості в суспільстві, її 

інтелектуального і духовного розвитку. Інформаційну свободу особистості 

слід розглядати як невід'ємне право людини» [17, с. 24].  

Дослідник наполягає на тому, що «інформаційна революція», яка 

почалася на межі століть, націлена на соціальний прогрес, враховуючи 

розвиток громадянської свідомості та культури. Сучасний громадянин має 

розуміти себе активним публічним актором, відчувати себе залученим до 

процесів розробки і прийняття певних публічних рішень, він повинен бути 

правильно мотивованим щодо власної публічної діяльності, і не останню роль 

у цьому відіграє саме інформаційна політика держави. Учений акцентує увагу 

на такому феномені як баланс інтересів громадянського суспільства та 

держави, дотримання останнього допоможе організувати як інформаційну 

безпеку країни, стабільність суспільної життєдіяльності, так і захист прав 

власності на інформаційні ресурси, культурний розвиток суспільства.  

«Тільки цілісна інформаційна політика дає можливість забезпечити 

відкритість і гласність, інформаційну прозорість діяльності державної влади з 

проведення реформ. Ця політика здатна стимулювати становлення 

громадянського суспільства за допомогою здійснення контролю над процесом 

формування державної влади в інтересах громадян. Інформаційна політика - 

ефективний механізм зміцнення територіальної цілісності шляхом створення 

єдиного інформаційного простору, що будується на принципах демократії і 

відповідає інтересам кожної особистості, суспільства і держави в цілому» [17, 

с. 31], - зазначає В. Мокшин. Відповідні тези дослідника сприймаються 

логічними, насамперед, тому що він використовує обґрунтовану 

аргументацію. Справді, спільний інформаційний простір може бути тим 



69 
 

вагомим чинником, що об’єднуватиме громадян ментально, відповідно, 

сприятиме їх розумінню й необхідності територіальної єдності. Так, само й 

державна політика, сформована в інтересах громадян, зміцнюватиме 

громадянське суспільство. Однак, поняття цілісної інформаційної політики, на 

нашу думку, є недостатньою мірою розтлумаченим. Чи то під цілісністю 

учений розуміє спрямованість на всі царини суспільного життя, чи вона 

стосується комплексного інструментального забезпечення або ж поєднання 

цих двох аспектів, лишається незрозумілим. 

Попри наявний взаємовплив між інформаційною політикою держави та 

громадянським суспільством, В. Мокшин покладає історичну відповідальність 

за становлення останнього саме на державу, від її кроків, на думку дослідника, 

залежить як розвиток вільної особистості, так і відкритої громади.    

Ще один дослідник, який займається вивченням кореляції державної 

інформаційної політики та громадянського суспільства, О. Іванов звужує 

предмет власного дослідження до розвитку інститутів третього сектору в 

умовах інформаційної війни, яка є одним із проявів інформаційної діяльності 

держави. Авторська позиція вирізняється своєрідним розумінням 

громадянського суспільства, що проявляється у виділенні дослідником 

потенцій останнього як конструктивного, так і деструктивного порядку. При 

цьому, учений наполягає на тому, що держава може застосовувати 

превентивні заходи в управлінні організованою громадою з метою зниження 

суспільних деструкцій. На наше глибоке переконання, подібна позиція автора 

є нічим іншим, як спробою легітимізувати право держави на тотальний 

контроль над громадянським суспільством. І загалом, розуміння дослідником 

феномену громадянського суспільства радикально різниться від 

загальноприйнятої у політичній науці думки. Зокрема, це підтверджується 

тезою ученого, про те, що в КНР існує громадянське суспільство, яке немає 

нічого спільного з опозицією до влади.  «Для Китаю громадянське суспільство 

- насамперед інструмент соціально-політичного діалогу, що запобігає 

соціальним заворушенням» [8], - стверджує дослідник. З таким же успіхом, 
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можна було б говорити про повноцінне функціонування громадянського 

суспільства у будь-якій тоталітарній чи авторитарній державі, у той час як 

наукова спільнота давно дійшла згоди, що громадянське суспільство 

синхронізується лише з демократичним політичним режимом.  

Попри наявну контроверсійність ідей дослідника з позиціями, 

домінуючими у сучасному політологічному дискурсі, О. Іванов має й окремі 

слушні думки, зокрема стосовно значення Інтернет ресурсів у процесах 

розвитку третього сектору. «Загальновідомо, що завдяки Інтернету в 

основному завершений до теперішнього часу перехід до «інформаційної 

епохи» на перший план висунув мережеву організацію. Мережі пов'язують 

між собою людей, інститути і держави - і це вже беззаперечний факт сучасної 

дійсності. Будучи доступним і ефективним механізмом громадських 

комунікацій, вони здійснюють ключовий вплив на суспільні ініціативи і 

настрій. Соціальні мережі, блоги та інші Інтернет-платформи в багатьох 

країнах… вже є самостійними формами реалізації громадянської активності і 

свідчать про наявність об'єктивної можливості впливати на прийняті органами 

влади рішення» [8]. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

Дослідження впливу інформаційної політики держави на формування та 

розвиток громадянського суспільства є неможливим без теоретико-

методологічного обґрунтування їхньої взаємодії, яке забезпечується за 

рахунок систематизації науково-дослідної літератури, присвяченої аналізу 

явищ та понять державної інформаційної політики та третього сектору. 

Дослідження кореляції цих феноменів актуалізується в контексті 

демократичних перетворень, адже, з одного боку, удосконалення 

інформаційної політики та модернізація інститутів громадянського 



71 
 

суспільства є наслідками комплексної демократизації суспільства та держави, 

а з іншого, - чинниками цієї демократизації.  

Інформація існувала від часів появи людства, але її значущість, канали 

та джерела змінювалися в залежності від домінуючого в суспільстві способу 

виробництва. Автоматизація виробничих процесів у ХХ столітті зміцнила 

значення інформації, спрямувавши людство до нової віхи власного існування 

– інформаційного суспільства. Інформація та інформаційно-комунікаційні 

технології – ключові поняття для інформаційної політики держави та 

громадянського суспільства сьогодення. Адже завдяки використанню других 

перша дозволила громаді розвиватися швидше, динамічніше та більш 

всеохопно, а інформаційна політики стала чи не одним із провідних напрямів 

функціонування держави.  

Проведене в межах розділу дослідження доводить існування шести 

концептуальних підходів до інформаційного суспільства (технологічний, 

економічний, соціальний, політичний, просторовий та культурний), кожен з 

яких акцентує увагу на певній складовій і наділяє її першорядною роллю. Така 

логіка призводить до однобічності у сприйнятті постіндустріального 

суспільства. Відповідно, комплементарність цих підходів може стати 

запорукою формування комплексної парадигми інформаційного суспільства.  

Усі наукові розвідки, присвячені виявленню суті, завдань та функцій 

інформаційної політики держави, умовно можна поділити на два кластери 

(вузький та широкий). Вузький напрям презентує державну інформаційну 

політику як засіб встановлення та розвитку інформаційного суспільства. 

Широкий – репрезентує розгалужену функціональність державної 

інформаційної політики, в якій однією з функцій постає сприяння формуванню 

та удосконаленню суспільства інформаційного зразку. 

Громадянське суспільство як об’єкт наукових досліджень сприймається, 

переважно, в одному з трьох векторів: секторному, посередницькому та 

ціннісному. Секторне спрямування акцентує увагу на унікальності та 

окремішності громадянського суспільства від інших суспільних секторів 
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(публічного, приватного). Посередницьке бачення фокусується на 

деліберативних практиках та функції громадянського суспільства як медіатора 

між політичною та публічною царинами. Третій вектор надає громадянському 

суспільству ознаки цінності, відповідно, останнє має бути нормою організації 

повсякденного життя кожного громадянина.  

Проведений аналіз науково-дослідної літератури, присвяченої вивченню 

кореляції інформаційної політики держави та громадянського суспільства, 

свідчить про те, що переважна більшість студій сконцентрована на 

дослідженні взаємодії цих феноменів у звуженому ключі, переважно 

аналізується кореляція державної інформаційної політики та ЗМІ. Окремі 

наукові розвідки систематизують взаємовплив цих соціальних явищ, 

концентруючись на телевізійних та друкованих засобах масової інформації, 

деякі – враховують значущі Інтернет ресурси, що є вмотивованим у контексті 

сучасних процесів цифровізації. Важливими є акценти щодо формування 

нового публічного простору онлайн, розвитку електронної демократії, 

активного громадянина та знакової ролі двосторонньої комунікації між 

державою та громадянським суспільством.  
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РОЗДІЛ 2 

 

КОРЕЛЯЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

 

Інформаційно-технологічна віха суспільного розвитку сформувала 

новий сценарій соціального девелопменту, що відобразилося на всіх без 

виключення сферах суспільного життя (економіка, освіта, політика, державне 

управління тощо). Інформація зазнала якісних видозмін, набувши таких 

атрибутів, як транспарентність, швидкість, незалежність, мультисуб’єктність. 

У результаті, кожна людина сьогодні може виступати у ролі глобального 

комунікатора, джерела та носія інформації. Оновлення комунікаційної царини 

у політичному аспекті резюмувалося як рядом звершень (впровадження 

систем електронного урядування – G 2 C, G 2 G), так і низкою проблем 

(контроль достовірності інформації, інформаційна безпека держави, 

збереження конфіденційної інформації суб’єктів різного порядку).  

У часи тотальної інформатизації роль інформаційної політики держави 

значно зростає. Як представник волі народу, держава несе відповідальність за 

дотримання прав та свобод людини, реалізацію суспільних інтересів, у тому 

числі й у інформаційному полі. При цьому, на перше місце виходить потреба 

зміцнення інтерактивності, двосторонньої комунікації (між державою та 

громадянами).    

Державна інформаційна політика може бути визначена, як соціальний 

механізм виявлення та забезпечення цілей, задач, пріоритетів та засад 

функціонування інформаційної галузі, які сприяють результативній діяльності 

держави, забезпечуючи її стабільний розвиток, а також удосконалення 

духовності соціуму. 

З точки зору направленості на об’єкт інформаційна політика держави 

може поділятися на зовнішню та внутрішню. Перший вияв пов’язаний з 

комунікацією державних інститутів з зовнішніми по відношенню до країни 



83 
 

суб’єктами (інші держави, міжнародні організації), другий – з 

міжструктурною циркуляцією інформації всередині держави та перманентним 

дискурсом із власним суспільством. Відповідно, перший з проявів відповідає 

за реалізацію зовнішньої політики держави інформаційними засобами, другий 

– за виконання цілей та завдань внутрішньої політики держави також за 

допомогою інформаційного інструментарію.  

У контексті даного дослідження привертає увагу саме другий аспект, а 

саме, - специфіка комунікації держави зі своїми громадянами. Окрім цього, 

аналізується практика демократичних політичних режимів, які створюють 

найбільш плідні умови для існування громадянського суспільства.  

Інформаційна політика держави вирізняється рядом базових функцій: 

- удосконалення інформаційної інфраструктури; 

-  зміцнення національного інформаційного простору; 

-  забезпечення і дотримання нормативно-правового контексту; 

-  формування конкурентоспроможного інформаційного ринку; 

-  сприяння інформаційній безпеці тощо. 

Однією з ключових - постає формування та удосконалення суспільної 

свідомості та культури. Отже, об’єктом інформаційного впливу держави 

виявляється суспільство.  

Громадянське суспільство, як складова, суспільства загалом, також 

постає реципієнтом. Розмежування ж суспільства і громадянського 

суспільства у ключі даного наукового пошуку є принциповим. Воно зумовлено 

тим, що громадянське суспільство репрезентує собою більш свідому, 

інституціолізовану, самоорганізовану соціальну одинцю зі значно вищими 

показниками участі у суспільно-політичних процесах та рівнем критично-

аналітичного мислення. А це свідчить про його резистентність до 

маніпулятивних інформаційних технологій, що у свою чергу, спонукає 

державу бачити в громадянському суспільстві не лише об’єкт впливу, а й – 

рівноправного партнера, з яким треба рахуватися. Громадянське суспільство 
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підштовхує державу до встановлення прозорих правил «інформаційної гри», 

зміцнення паритету у взаємовідносинах.  

Тим не менш, інформаційна політика держави – механізм законодавчо 

закріплений за державою, відтак, остання наділена своєрідним гандикапом. 

Націлена на суспільство, державна інформаційна політика прагне:                           

1) сформувати суспільну думку щодо того чи іншого інформаційного 

приводу;  

2) легітимізувати власну діяльність;  

3) закріпити певні нормативно-ціннісні орієнтири; 

4) виправдати використання інструментів примусу; 

5) зберегти лідируючі позиції у інформаційному просторі;  

6) зменшити соціальну напругу та конфлікт інтересів;  

7) створити та утримати позитивний імідж державних інститутів тощо. 

Серед вагомих чинників, які впливають на формулювання 

інформаційної політики держави, можна виокремити наступні:  

- рівень розвитку інформаційних технологій та їх доступність як для 

державних і недержавних структур, так і для населення; 

- наявність у державі нормативно-правового регулювання 

інформаційного простору; 

- існування проблеми цифрової нерівності та шляхи її вирішення в 

державі. 

Зупинимося детальніше на кожному з цих чинників. 

Ті держави, які обрали за пріоритет широке використання 

інформаційних технологій для власного розвитку, безперечно, отримали зиск 

від глобалізації.  Водночас, аналіз міжнародного досвіду застосування 

інформаційних технологій показує, що не існує універсальної успішної 

програми розвитку інформаційного суспільства. Кожна стратегічна програма 

або план мають бути індивідуальними та враховувати особливості країни чи 

регіону. 
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У даному контексті можна говорити про так звану «електронну 

готовність», тобто готовність суспільства до розвитку технології і реалізації 

державної політики в інформаційній сфері. За визначенням ЮНЕСКО, 

електронна готовність визначає ступінь готовності країни виступати в якості 

ініціативного представника в різноманітних секторах і на різних рівнях 

інформаційного суспільства, а також вигідно використовувати можливості, що 

надає нове економічне й технологічне середовище [14, с. 73].  

До елементів, необхідних для електронної готовності входять: 

- доступ до інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій 

(апаратне та програмне забезпечення, з’єднання тощо); 

- навчання використовувати інформаційно-комунікаційні технології (не 

тільки технічна грамотність, але й знання основ управління підприємством з 

використанням ІКТ); 

- освіта та підготовка протягом всього життя в галузі професій, навичок 

та посад, пов’язаних з інформаційним суспільством; 

- доступ до державної інформації та державних ініціатив, пов’язаних з 

інформаційним суспільством.  

На думку дослідників, важливо усвідомлювати значення готовності 

національної, регіональної чи місцевої спільноти до інформаційного 

суспільства та здійснювати оцінку на основі об’єктивних критеріїв для того, 

щоб визначити основні параметри цієї готовності [14, с. 74]. 

Другий чинник – наявність у державі нормативно-правового 

регулювання інформаційного простору є дуже важливим, особливо для країн, 

що розвиваються. Західні країни сьогодні йдуть шляхом цілеспрямованого 

нормативно-правового врегулювання відносин у власному національному 

інформаційному просторі, приймають відповідні законодавчі акти, 

реформують органи державної влади, що відповідальні за формування та 

реалізацію інформаційної політики. Водночас, складною проблемою є 

узгодженість правових норм у співробітництві країн та спільнот й 

упорядкування їхніх відносин у електронно-інформаційному середовищі.  
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Не менш важливим є й чинник наявності у суспільстві проблеми 

цифрової нерівності, а також шляхи її вирішення на державному рівні. У 

загальному розумінні інформаційна (чи інша назва – цифрова) нерівність є 

наслідком нерівного доступу до інформаційних ресурсів в усьому світі. 

Зокрема, ЮНЕСКО визначає головні групи соціальних ознак, відповідно до 

яких формуються групи розривів: економічні ресурси, географія (асиметрія 

між міськими і сільськими зонами), вік, стать, мова, освіта, соціальні й 

культурні підвалини, фізична повноцінність [55].  

Сьогодні вчені говорять про суперечливість самого явища цифрової 

нерівності. З одного боку, міжнародна спільнота реалізує різноманітні 

програми та заходи для подолання цифрової нерівності в світі. Наприклад, 

створення міжнародної комісії DOT Force, яка шукає шляхи подолання 

нерівності країн у залученні до інформації та знань; ООН також ухвалила 

рішення про створення спеціального фонду для надання допомоги країнам, що 

розвиваються, в процесі впровадження інформаційних технологій; розроблені 

відповідні програми ЮНЕСКО тощо. З іншого боку, на думку української 

дослідниці А. Сіленко для низки країн «нинішнє технологічне відставання 

обернеться певними вигодами» [18].  

Обґрунтовуючи таку позицію, вона зазначає, «цим країнам не потрібно 

робити великі вкладення у розробку високих технологій, оскільки вони 

можуть скористатися досягненнями країн-лідерів, закуповуючи створені там 

продукти комунікаційних технологій, включаючи як устаткування, так і 

програмне забезпечення. При цьому вони одержують можливість, оминаючи 

проміжні етапи вдосконалювання цих продуктів, використовувати 

найефективніші, передові розробки» [18].   

Ці три чинники є, звичайно, не єдиними впливовими у процесі 

формування цілей та задач інформаційної політики будь-якої держави.  Але, 

на нашу думку, вони є визначальними і глобальними. Загалом же для розробки 

державної інформаційної політики необхідно розвивати та здійснювати 

проактивну діяльність, створювати інформацію й обмінюватися нею, залучати 
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до цього процесу людей, спільноти та установи. Цей процес є дуже складним 

і обумовлений зовнішніми політичними та економічними факторами, 

національними умовами, а також інтересами різних секторів суспільства. 

Інформаційна політика держави стосується всіх галузей 

життєдіяльності, вона визначає пріоритетність інформаційних приводів у ЗМІ 

(теле-, радіо-, друкованих, електронних), відповідаючи за донесення до 

громади актуальних завдань та цінностей. Особливості перцепції державної 

інформаційної політики громадянським суспільством змушують його: 

- більш чітко артикулювати свої інтереси та контролювати їхню 

реалізацію; 

- сприяти збільшенню кількості незалежних засобів масової 

інформації; 

- вимагати удосконалення нормативно-правової бази власного 

функціонування; 

- шукати партнерів у приватному секторі; 

- наполягати на популяризації публічної політики; 

- знаходити компроміси серед конфліктуючих інститутів 

громадянського суспільства; 

- поширювати громадянську освіту; 

- розвивати соціальну мобільність; 

- прискорювати громадянську мобілізацію. 

Відтак, переслідуючи власні цілі, інформаційна політика держави 

виступає свого роду тригером удосконалення громадянського суспільства. 

Інтенції держави у сфері інформаційної політики перетворюються на спонуки 

для громади стати ще більш консолідованою, синергетичною, раціональною 

та аналітичною.   

Інформаційна політика держави через осучаснені канали комунікації 

визначає ціннісні установки та пріоритети суспільства у різних галузях його 

життєдіяльності, формує громадську думку з ключових для спільноти 

проблем, впливає на розвиток політичної свідомості та культури населення. 
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Однак, в умовах демократії держава перестає бути єдиним суб’єктом 

інформаційних впливів на суспільство, плюралізм інформаційних джерел 

сприяє розвитку аналітичних здібностей громадянського суспільства, що 

перетворюється з об’єкта інформаційних впливів держави на партнера з 

комунікації в умовах міжсекторальних впливів.  

Критичне мислення громадянського суспільства дозволяє аналізувати 

інформацію, що надходить від держави, а не сприймати її як істину останньої 

інстанції. Відповідно, інформаційна політика держави, враховуючи 

вимогливість реципієнта, має вироблятися на принципах достовірності, 

актуальності, доцільності та системності, поступово відмовляючись від 

традиційних емоційних чинників впливу на громаду.  

Відтак, односторонній вектор впливу між державою та суспільством 

стає двостороннім, окрім цього зміст актуальної комунікації між цими 

публічними акторами переходить з формату взаємовпливів до архітектури 

взаємозв’язків, отже, - обопільно вигідної співпраці в межах інформаційного 

поля.      

Сьогодні фіксується максимізація дослідницьких розвідок, присвячених 

вивченню змісту, специфіки, завдань та функцій свідомої дієвої громади. 

Активізація теоретичної уваги є свідченням її прикладної значущості. Попри 

наявні певні розходження у науковому трактуванні громадянського 

суспільства, можна виділити спільні ідеї. По-перше, громадянське суспільство 

міцнішає там, де є місце громадській ініціативі, активності, освіченості та 

контролю. По-друге, саме громадянське суспільство сьогодні має найбільший 

коефіцієнт людської довіри серед інших соціально-політичних «гравців», що 

пояснюється, з одного боку, дискредитацією державних інститутів як 

виразників народної волі та гарантів реалізації суспільного блага, з іншого, - 

ефективним використанням інструментів прямої демократії. По-третє, на 

сучасному етапі розвитку громадянське суспільство вирізняється 

поліфункціональністю: від традиційних опцій агрегації суспільних інтересів, 

колаборації з державними структурами та реалізації громадянської освіти до 
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інноваційних – співпраці з приватним сектором з метою отримання додаткової 

фінансової підтримки, контролю над політичними процесами, зрощення 

позиції окремого громадянина, як носія думки, що може стати ключовою при 

розробці того чи іншого соціально-політичного рішення тощо.  

Відтак, сучасний стан громадянського суспільства можна 

охарактеризувати як такий, що динамічно розвивається й у контексті 

внутрішнього змісту та форми, так і в аспекті зовнішніх інтеракцій. 

Громадянське суспільство зразку ХХІ століття позбувається другорядної ролі 

у реалізації суспільнозначущих прожектів, воно виходить на рівень державних 

інститутів та приватного (бізнесового) сектору і стає повноправним 

партнером. Безперечно, якість відповідних видозмін залежить від тривалості 

демократичних традицій у певній країні. Деякі з них виявляються флагманами 

і вже сьогодні користаються перевагами (Австралія, Канада, США, Швейцарія 

і т. д.), у той час як інші – лише переймають продуктивний досвід (так звані 

«молоді» демократії).  

Тим не менш, не можна стверджувати, що така логіка залишиться 

незмінною, адже рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

дозволяє сьогодні у стислі часові проміжки отримувати та систематизувати 

дані, створювати й тестувати віртуальні моделі, адаптовані до конкретних 

специфічних умов, та впроваджувати верифіковані техніки та інструменти. 

Щодо проблем, які постають сьогодні перед громадянським 

суспільством, можна виділити кілька ключових: 

- синхронізація загальних інтересів на фоні зростання групової 

диверсифікації суб’єктів громадянського суспільства; 

- конкретизація завдань громадянського суспільства на 

загальнодержавному та місцевому рівнях; 

- подолання недоліків діджиталізації комунікації (достовірність 

інформації, надійність каналів тощо); 

- боротьба з політичним абсентеїзмом певної частини населення; 
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- забезпечення нормативно-правових основ діяльності 

громадянського суспільства; 

- збереження паритету з державою. 

З приводу майбутніх перспектив громадянського суспільства можна 

звернутися до ряду актуальних наукових теорій, які передбачають подальше 

зміцнення позицій останнього. Так, представники партисипаторного напряму 

демократії переконані у тому, що у середньостроковій перспективі 

громадянське суспільство зможе повністю перебрати на себе усі права та 

обов’язки представницьких інститутів, відмовившись від останніх, що стане 

результатом «тотального занурення» кожного громадянина у політику. Більш 

поміркований підхід, представлений деліберативним напрямом, який 

прогнозує, насамперед, зміцнення позицій місцевих громад, а також подальше 

зростання ролі громадянського суспільства у розробці політичних рішень у 

державному масштабі завдяки посиленню ролі такого інструменту демократії, 

як деліберація (публічне обговорення).    

Окремо вважаємо за необхідне, звернути увагу на такий аспект кореляції 

інформаційної політики держави та громадянського суспільства, як 

сприятливість/несприятливість змісту першої по відношенню до другого. Під 

сприятливістю ми розуміємо:  

1) готовність держави до співпраці в інформаційній сфері з інститутами 

та представниками громадських організацій;  

2) нормативно-правове закріплення відповідної взаємодії.  

Протилежну ситуацію варто трактувати як несприятливість.   

У цьому ключі неможливо не помітити парадокс, який полягає у тому, 

що незалежно від сприятливості/несприятливості державної політики в 

інформаційному полі стосовно інститутів громадянського суспільства, останні 

будуть функціонувати в силу своєї синергетичності, але у першому випадку 

вони будуть розвиватися завдяки конструктивним умовам та мати більше 

перспектив, у другому ж – вони будуть змушені протидіяти несприятливому 

контексту і діяти менш результативно та інтенсивно. Сприятлива 
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інформаційна політика держави допомагає розкриттю демократизаційного 

потенціалу громадянського суспільства, адже останнє концентрує власні 

зусилля не на боротьбі за розширення прав та можливостей, а безпосередньо 

інтенсифікує процеси демократизації різних сфер суспільної життєдіяльності. 

Несприятлива інформаційна політика змушує громадянське суспільство 

виборювати власну суб’єктість, відповідно, більшість часу та зусиль 

витрачаються на самоствердження, а не на деталізацію своїх демократизуючих 

функцій.  

Відтак, наступне завдання цього підрозділу полягає у дослідженні ролі 

громадянського суспільства як чинника демократизації, ідентифікації його 

конструктивних та деструктивних проявів, винайденні кореляції між 

процесами демократизації та встановлення моделі належного управління з 

урахуванням значення у цій взаємодії громадянського суспільства. 

 Громадянське суспільство як предмет теоретичного розгляду привертає 

все більше наукової уваги через посилення власної ролі у публічному 

просторі, виробленні політики та алгоритмізації суспільних викликів. Але при 

цьому фіксується відсутність одностайності серед фахівців щодо його суті та 

призначення. На думку Л. Фіорамонті та Ф. Генріха, завдання визначення 

концепції, поняття, основних функцій та розробка стратегії громадянського 

суспільства – це, по суті, складний і потенційно суперечливий процес [45, с. 

57]. Громадянське суспільство по-різному сприймається різними 

дослідниками, що пов’язано з конкретним зразком демократії та суспільства, 

що формують загальний екзистенційний контекст науковця. Відповідно, при 

визначенні громадянського суспільства мають враховуватися не лише 

аналітичні засади даного процесу, а й конкретний політико-культурний 

контекст. 

Г. Вайт визначив громадянське суспільство як проміжну асоціативну 

сферу між державою та індивідами, що складається з організацій та груп, які є 

відокремленими від держави, користуються автономністю по відношенню до 

держави, і формуються добровільно членами суспільства для захисту або 
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просування своїх інтересів або цінностей [57]. Це визначення ідентифікує 

громадянське суспільство шляхом контрастування до доменів, організованих 

державою або ринком. Відтак, третій сектор, за такого підходу, функціонує у 

просторі близькості (схоже до відносин у родині та з близькими друзями), що 

пояснюється превалюванням спільних цілей та ідеалів.  

Згідно з Р. Патнемом, громадянське суспільство - це сфера асоціативного 

життя, що, навмисно або ненавмисно сприяє демократичним цінностям і 

підвищує соціальний капітал [51]. Його аргумент підтримується 

неотоквіліанською позицією, що демократія міцніє, а не ослаблюється, коли 

стикається з енергійним громадянським суспільством. Успішні трансформації 

політичних режимів у демократичному руслі можливі лише за умови, що 

поява третього сектору або передує відповідному транзиту або формується у 

ході переходу від авторитарного правління. Деякі вчені стверджують, однак, 

що громадянське суспільство не обов’язково сприяє демократичним 

цінностям, але інколи сприяє розщепленню внутрішніх конфліктів [31].  

Дж. Степан пояснює, що в академічній літературі термін «громадянське 

суспільство» використовується, як вираз, що може включати всі організовані 

сили суспільства, від політичних партій до комерційних підприємств, або 

навіть збігатися з масивом людей, які час від часу з’являються на вулицях, щоб 

висловити свої побоювання проти зловживань панівного режиму [53].  

Організації громадянського суспільства є рушійною силою ліберальної 

демократії та позитивних елементів у консолідації перехідних демократій у 

всьому світі. Варто наголосити, що хоча є специфічні і контингентні причини, 

які мотивували таке відновлення інтересу до сили третього сектору, ще й досі 

фіксується невелика кількість емпіричних досліджень, присвячених вивченню 

взаємозв’язків між організованою громадою та демократизацією. 

На відміну від суто політичних організацій, таких як політичні партії, 

організації громадянського суспільства переслідують політичні цілі, які не є 

партійними і, що ще важливіше, вони націлені на політичні зміни, але не 

зацікавлені в отриманні політичної влади [39]. Однак, за диктатури опозиційні 
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сили та погляди є неприйнятними, відтак, навіть політичні партії, які прагнуть 

влади, змушені працювати неофіційно. Саме тому непростим завданням є 

чітке розмежування між організаціями третього сектору, які прагнуть 

політичних дивідендів й таких, що в них не зацікавлені. Найпростіше та 

найрелевантніше розглядати диктатуру як державу і кожну протилежну їй 

силу, як актора громадянського суспільства, якщо дослідник акцентує увагу на 

дослідженні ролі третього сектору у просуванні демократії та належного 

управління. 

Відносини між державою і громадянським суспільством можуть мати 

різні модальності і формувати різні моделі взаємодії: у деяких випадках 

держава відмовляється від великого соціального сектору політики на користь 

діяльності організацій третього сектору; в інших - держава взаємодіє з 

інститутами ГС на підставі корпоративних угод, в яких встановлюються сфери 

та ресурси останніх ідентифіковані першою; в інших випадках держава 

відновлює свою соціальну відповідальність і зберігає контроль над більшістю 

соціальних заходів; у деяких випадках держава просто нехтує соціальною 

відповідальністю, пов’язаною  з її роллю. 

Демократія - це така система правління, яка залучає населення до 

управлінських механізмів; надає можливості суспільству брати участь у 

виробленні політики [42, с. 71]. Демократія виступає проти диктатури, де 

участь людей у політичному процесі прийняття рішень сильно обмежена або 

взагалі відсутня. Відтак, ідея громадської участі у процесі прийняття рішень є 

центральною для будь-якого обговорення демократизації. Громадянське 

суспільство та демократія настільки тісно пов’язані і нерозривно переплетені 

таким чином, що не можуть функціонувати належним чином один без одного. 

Громадянське суспільство розглядається як соціальний аналог демократії в 

політичній сфері або навіть підмножина демократії [38]. 

Зазвичай, роль громадянського суспільства розглядається як 

сприятлива, компенсаторна та додаткова до демократії, при цьому його 

дисфункціональний потенціал враховується значно менше. Третій сектор 
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сприймається як сила, яка може привести до демократії там, де вона відсутня, 

або зміцнити її там, де вона вже є. Але не варто забувати і про недоліки ГС, які 

можуть порушити конструктивне функціонування демократії. Отже, 

необхідно, щоб дослідники дотримувалися рівноправності в оцінці 

позитивних та негативних проявів громадянського суспільства в процесах 

демократизації, що дозволить подолати наукову однобічність та сприятиме 

ствердженню об’єктивного дослідження.  

Види організацій громадянського суспільства, які відіграють 

деструктивну роль, - це структури, які представляють погляди та цілі, що 

безпосередньо заважають демократії та правам людини. До таких організацій 

можна віднести, приміром, ті, що були сформовані для пропаганди расизму та 

фундаменталізму, які безпосередньо загрожують соціальному плюралізму. 

Такі абсолютні і безкомпромісні цілі не сприяють демократії. Недемократичні 

процедури, цілі та стратегії подібних організацій перешкоджають їм бути 

ефективними агентами політичної соціалізації. 

Баланс між двома секторами, громадянським суспільством і державою, 

вимагає домовленостей, що гарантуватимуть їхній поділ і регулюватимуть 

їхню взаємодію. Цілі, які переслідують організації третього сектору, повинні 

бути строго співрозмірними з вимірами демократії, плюралізму та прав 

людини. Лише через демократичну організаційну поведінку громадянське 

суспільство може сприяти політичній соціалізації, сприятливій для демократії.  

Недемократичні цілі, процедури та стратегії, у свою чергу, стримують, 

якщо не перекручують здатність громадянського суспільства генерувати 

демократичні моделі поведінки та ставлення. Активне, гетерогенне 

громадянське суспільство почасти відіграє важливу роль у просуванні 

демократії. Вона може дисциплінувати державу, забезпечуючи реалізацію 

інтересів громадян і сприяючи більшій громадянській політичній участі. 

У контексті демократизації принагідно згадати й поширення сьогодні 

такої управлінської моделі як належне управління. Останнє більше не 

розглядається як виключна відповідальність уряду, але кожен громадянин й 
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організації громадянського суспільства є співпричетними до сприяння 

належному управлінню багатьма способами. Good governance, зазвичай, 

розуміється як така управлінська модель, що базується на засадах 

демократичного урядування. Але для того, щоб бути належним, урядуванню 

достатньо мінімального рівня демократії. 

Належне управління має кілька основних характеристик. До них 

належать участь, консенсус, підзвітність, прозорість, реагування, ефективність 

та результативність, справедливість та інклюзивність, дотримання 

верховенства права. За таких умов корупція мінімізована, думки меншин і 

голоси найбільш вразливих суспільних верств враховані у прийнятті рішень. 

Передбачається перманентна реакція на сучасні та майбутні потреби та 

виклики суспільства.  

Таким чином, належне управління вимагає наявності: 

- системи стримувань і противаг (горизонтальної підзвітності); 

- участі та виборів (вертикальної підзвітності) та поваги до основних 

прав людини (включаючи політичні права).  

У якій формі і в якій мірі ці критерії реалізовуються для того, щоб 

система управління була «хорошою» - спірне питання. Існує можливість, що 

авторитарні уряди можуть проводити схожі лінії розвитку, особливо, коли 

вони демонструють економічне зростання (наприклад, КНР), а іноземні 

політики та донори зменшують проблеми демократизації через політичні 

причини. 

Хоча належне врядування - це широка концепція з нечіткими межами і 

слабо визначеним нормативним змістом, серед дослідників існує консенсус з 

приводу того, що управління має важливе значення для розвитку і, швидше за 

все, матиме вплив на те, наскільки добре і ефективно використовується 

допомога [27, с. 71]. Належне управління означає належне управління 

фінансовими ресурсами, відповідальну економічну політику й активні зусилля 

по боротьбі з корупцією. 
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Належне управління також є життєво важливою передумовою для 

ефективного і результативного управління співпрацею у сфері розвитку. 

Система належної влади характеризується добре функціонуючою 

конституційною державою і економічною політикою, спрямованою на 

зниження бідності [29]. 

Способи, за допомогою яких громадянське суспільство може сприяти 

належному управлінню, відповідно до Н. Джонса та Ф. Тембо, включають [47, 

с. 15]:  

1. Посилення потужностей держави, зокрема, реалізацію політики 

участі, формування бюджету, надання базових послуг, підготовку 

постачальників публічних послуг таких, як медичні працівники, 

розповсюджувачі громадянської освіти та обізнаності громадян щодо 

національної політики та їхніх прав й обов’язків (наприклад, право голосу, 

демократичні свободи), задіяних у безпеці та захисті доступу до правосуддя 

(ОГС можуть підвищувати обізнаність громадян щодо прав та послуг, що 

надаються офіційними особами інституцій безпеки та правосуддя, в результаті 

чого функціонування останніх ставатиме більш ефективним та доступним); 

2. Створення державної підзвітності; вплив на встановлення 

стандартів (наприклад, лобіювання законодавства на засадах прозорості, 

дотримання міжнародних зобов’язань з прав людини), здійснення 

розслідування (наприклад, моніторинг та оцінка державних програм через 

соціальний аудит або системи спільного відстеження витрат), запити до 

держави (наприклад, стосовно прогресу у розв’язанні гострих соціальних, 

економічних, політичних проблем, парламентські громадські слухання тощо), 

застосування санкцій у випадках, коли ефективність держави виявляється 

недостатньою (наприклад, протести, бойкоти, страйки або негативна реклама); 

3. Розбудова відповідальності держави; виявлення та вираження 

потреб громадян, у тому числі незаможних у ході соціального включення 

через стратегії, у тому числі адвокацію (наприклад, лобіювання реформаторів 

в уряді або міжнародному співтоваристві), отримання результатів досліджень 
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та інформування дебатів (наприклад, оцінки нерівності та бідності, аналіз 

соціального впливу); соціальна мобілізація. 

Конструктивна діяльність інститутів громадянського суспільства може 

сприяти що одному позитивному соціальному зрушенню – примиренню 

(узгодження конфліктних інтересів).  Примирення - це «дія відновлення 

порушених відносин». Воно також може бути визначене як глибинний процес 

діалогу між конфліктуючими сторонами, що призводить до визнання «іншого» 

та поваги до його відмінностей, інтересів і цінностей. Примирення є також 

«визнанням гідності жертв, яка довго ігнорувалася, здатністю людини взяти 

під контроль своє майбутнє і себе в цьому майбутньому. Воно відновлює 

здатність жити поряд з іншими. Це дозволяє нам… закінчити главу нашого 

минулого. Це дозволяє нам жити в сьогоденні, роблячи наше життя як нації та 

наше життя як особистостей у спільному майбутньому. Це завжди 

нескінченний процес» [48].  

Примирення, як правило, відбувається через довгостроковий процес за 

допомоги публічної політики та дії, які протистоять конфлікту між особами, 

установами або громадами з метою чесно подивитися на умови, за яких може 

відбутися примирення. Саме тому воно має важливе значення для побудови 

стійкого миру. Дух примирення або культура примирення не можуть бути 

створені протягом ночі. Це довготривалий процес, потрібний для того, щоб 

навчитися відновлювати порушені відносини, що вимагає рішучої 

детермінації та сильного бажання зрозуміти позицію інших. 

Насправді, примирення і мир тісно пов’язані між собою і не можуть 

існувати ізольовано. Традиційні визначення миру стосуються відсутності 

війни. Сучасні концепції є ширшими і включають створення ситуацій, які 

гарантують позитивні умови для людини. Відповідно, й мир повинен бути 

досягнутий шляхом зміни самих суспільних структур, відповідальних за 

страждання та конфлікти. Таке визначення миру кардинально відрізняється від 

традиційного, в якому відсутність прямого, відкритого насильства (наприклад, 

війни), є достатньою умовою. Похідні від теорії безпеки концепти призвели до 
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поширення нового розуміння та визначення безпеки, коли невійськовим 

питанням надається така ж вага, як і військовим аналогам.  

Громадянське суспільство наділене значним конструктивним 

потенціалом з демократизації, що проявляється у генеруванні та артикуляції 

інтересів різних соціальних груп, винайденні суспільного компромісу, 

популяризації участі громадян у публічній політиці, збалансуванні значень 

держави та третього сектору у процесах розробки та прийняття значущих 

політичних рішень тощо. Сучасне громадянське суспільство є чинником не 

лише модернізації політичних інститутів та відносин, а й сприяє видозміні 

управлінської моделі в державі з бюрократичної на належне управління. Окрім 

цього, третій сектор ініціює переоцінку змісту суспільного миру та закладає 

основи його нового тлумачення.    

Наступний аспект, на який ми вважаємо необхідним звернути увагу в 

контексті нашого дослідження – це провідні виміри впливу інформаційної 

політики держави на громадянське суспільство. Інформаційна політика 

держави має два основні вияви: перший стосується змістового наповнення, 

другий – способу організації, форми. Відповідно, ми виділяємо два вектори: 

- ідейно-світоглядний; 

- інструментальний. 

Перший – пов'язаний із широким колом питань, зокрема кристалізацією 

громадської думки, під впливом якої визначаються електоральні смаки 

населення, його сприйняття іміджу власної держави, міжнародних акторів, 

державної ідеології, зовнішньо-політичних пріоритетів, національної ідеї, 

моральних орієнтирів, культурних здобутків тощо. 

Другий вектор переважно орієнтований на формування умов, 

конструктивних для розвитку інформаційного суспільства, відтак, 

концентрується на техніко-технологічному забезпеченні ідейно-світоглядного 

виміру. У силу новизни для політичної науки в Україні та актуальності на 

світовому рівні проаналізуємо більш детально особливості другого виміру 

інформаційної політики держави.  
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На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

активно просунулося питання технологічної організації інформаційної 

політики держави, яка сьогодні постає у вигляді системи публічної 

інформаційної політики. Динаміка розвитку ІКТ спричинює посилену увагу 

теоретиків і практиків до структурування, обробки та надання публічних 

даних. Однак, зміст інформаційної політики держави визначає її форму, й 

відповідно, демонструє готовність держави та її установ бути відкритими, 

доступними та підзвітними перед громадянським суспільством.  

В українському політологічному дискурсі інформаційна політика 

держави є одним з найбільш актуалізованих предметів, але переважно наукові 

розвідки стосуються нормативно-правового регулювання інформаційної 

політики, принципів формування, завдань, особливостей реалізації у 

вітчизняних реаліях та напрямів удосконалення. Зокрема, можна виділити 

наробки таких дослідників, як І. Березовська [3], О. Литвиненко [7], Г. 

Почепцов [16], С. Чукут [24] тощо. А ось аналіз публічних інформаційних 

систем в Україні, по суті, є табуля раса, на відміну від дослідницького ареалу 

розвинених країн (Д. Венрайт [56], Б. Сандгрен [54], С. Фінберг [44] і т. д.). 

Тим не менш, недостатньою мірою ще досліджені різновиди даних, що 

зберігаються в публічних інформаційних системах, морально-етичні аспекти 

проблеми тощо.  

Чергове завдання цього підрозділу полягає у дослідженні змісту 

публічної інформаційної системи як структурованого вияву інформаційної 

політики держави, сучасної високотехнологічної форми збору, зберігання та 

розповсюдження публічної інформації.   

Публічна інформаційна система у найбільш загальному вигляді може 

бути визначена, як інформаційна система, доступна для громадського 

використання. Більш деталізовану дефініцію пропонує Л. Орман і стверджує, 

що загальнодоступні інформаційні системи можна розглядати, як «системи, 

призначені для використання загальною громадськістю, а не спеціалістами у 
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певній галузі чи організації» [50]. Він виділяє три покоління публічних 

інформаційних систем:  

1) системи пакування інформації, які забезпечують мінімальний 

обмін; 

2) системи пошуку інформації з можливістю використання та обміну 

даними, але не процесами; 

3) системи обробки інформації, які забезпечують максимальний 

обмін даними та процесами.  

Інформаційні системи публічного управління - це концепт та 

дослідницька область, пов’язана з публічними інформаційними системами 

[34]. Інформаційна система публічного управління, зазвичай, визначається як 

інформаційна система, що використовується в державному управлінні, тобто 

організаціями, що належать до державного сектору. Як наслідок такого 

визначення формується думка про, те що існують приватні інформаційні 

системи (використовуються організаціями, що належать до приватного 

сектору).  

Б. Бозман та С. Бредшнайдер в одній зі статей доводять, що існують 

важливі відмінності між публічною та приватною інформаційною системами. 

Але згодом сам Б. Бозман доходить висновку про те, що всі організації є 

публічними: «організація є публічною в тій мірі, в якій вона діє або є 

обмеженою політичною владою» [35]. 

Визначення публічної інформаційної системи як інформаційної системи, 

доступної для громадського використання (незалежно від того, належить 

інформаційна система публічному чи приватному сектору) залишає відкритим 

ряд питань, які мають бути, на нашу думку, проаналізовані: 

1) Що таке «громадське використання»? 

2) Чи стосуються публічні інформаційні системи лише публічних даних? 

3) Чи повинні публічні інформаційні системи (та їх результати) бути 

безкоштовними загальнодоступними благами? 
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4) Якою мірою публічні інформаційні системи пов'язані з органами 

державної влади? 

Вихідним пунктом при розгляді цих питань буде перелік типів 

застосувань інформаційної системи: 

- інформаційні системи, що надають загальнодоступні дані та інші 

«корисні дані» громадськості, наприклад, офіційна статистика, карти, 

каталоги, словники, енциклопедії, каталоги товарів і послуг, події, стандарти, 

патенти тощо; 

- інформаційні системи, що підтримують окремих суб'єктів (осіб, 

компанії тощо), які потребують / бажають виконати певне завдання щодо 

державного органу чи установи;  

- інформаційні системи підтримки соціальних процесів із залученням як 

громадян, так і державних органів влади та інших суб'єктів, наприклад, 

демократичні процеси, процеси щодо шкільного навчання тощо; 

- інформаційні системи, що підтримують бізнес-завдання органів 

державної влади та установ по відношенню до окремих суб'єктів (фізичних чи 

юридичних осіб), наприклад, завдання поліції, медичні й соціальні послуги 

тощо; 

- ЗМІ, як «четверта влада» та їх системи для інформування загальної 

громадськості, ретельної перевірки влади та відстоювання інтересів громадян; 

- інформаційні системи, що підтримують інші загальнодоступні 

інформаційні системи тобто інфраструктурні системи, наприклад, оновлення 

та підтримка баз даних та інформаційних систем, архіви державних 

інформаційних систем, координація завдань агентства та споживача тощо.  

Дослідження публічної інформаційної системи, на наше переконання, 

має стосуватися аналізу трьох ключових перспектив: 

- прагматичної перспективи (чому і для яких цілей потрібні публічні 

інформаційні системи?); 

- семантичної перспективи (який зміст публічних інформаційних 

систем); 
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- синтаксичної перспективи (як будуються публічні інформаційні 

системи?). 

Метою публічної інформаційної системи є надання якоїсь послуги чи 

підтримка громадського процесу або процесу, що включає широку 

громадськість або суспільство загалом. На противагу цьому приватна 

інформаційна система надає послуги окремим конкретним користувачам, 

тісно пов'язаним з певною організацією, виконує деякі конкретні завдання, які 

часто є внутрішніми для організації, наприклад, внутрішні адміністративні 

процеси. 

Кого можна віднести до «широкої громадськості»? Загалом, це 

громадяни суспільства. Однак, можна розширити цей концепт колективами 

інших дійових осіб, наприклад, компаніями, особливо невеликими компаніями 

та організаціями, в яких часто можуть виникати потреби у взаємодіях з 

органами державної влади, які за своєю суттю схожі на потреби окремих 

людей. Так, приміром, це може бути ланцюг завдань щодо отримання якогось 

рішення, дозволу від владних структур тощо. 

Крім того, є певні категорії професіоналів, які підпадають під категорію 

представників або прихильників «широкої громадськості» та «суспільства в 

цілому», наприклад, журналісти, партійні діячі та дослідники. 

Дійові особи, залучені до публічної інформаційної системи, як правило, 

належать до трьох наступних груп: 

1) приватні особи та домогосподарства / сім'ї, які виконують роль 

громадян, клієнтів, замовників; 

2) бізнес-компанії та інші типи організацій, наприклад, некомерційні 

організації; 

3) державні установи на різних рівнях (центральний, регіональний, 

місцевий). 

Відповідно, громадяни взаємодіють з державними установами та 

підприємствами, а також з іншими особами; бізнес взаємодіє з державними 

установами та з замовниками (приватними особами та іншим бізнесом); 
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державні установи взаємодіють з громадянами та підприємствами, а також з 

іншими державними організаціями.  

В окремих ситуаціях взаємодія може включати не лише одну або дві 

категорії акторів, але й усі три: громадяни, підприємства та державні установи 

можуть взаємодіяти в межах одного і того ж процесу, наприклад, процесу 

участі, спрямованого на прийняття рішення щодо того, де буде розташований 

бізнес. 

Окремий цікавий аспект пов'язаний з кореляцією публічної 

інформаційної системи з такими актуальними тенденціями, як електронний 

уряд, електронна демократія та електронна комерція. Перш за все, варто 

наголосити на тому, що публічна інформаційна система не є трендовим 

концептом. Публічні інформаційні системи існували завжди, від початку 

існування людей як соціальних істот, що намагались досягти спільних цілей. 

З появою та поширенням інформаційно-комунікаційних технологій, публічні 

інформаційні системи можуть скористатися перевагами нових потужних 

технічний інструментів, які можуть значно підвищити потенціал обробки 

даних.  

Поняття «електронний» підкреслює позитивні можливості 

використання комп'ютеризованих інформаційних систем у всіх сферах 

сучасного суспільства та необхідність експлуатації їх потенціалу. Очевидно, 

що сфера досліджень публічних інформаційних систем також визнає ці 

позитивні потенції, але, крім того, визнає той факт, що існує багато інших 

важливих аспектів і проблем, пов'язаних з комп'ютерною підтримкою 

публічних інформаційні системи, наприклад, необхідність пропонувати різні 

модуси зв'язку для різних типів користувачів, включаючи нетехнічні режими, 

і режими, що передбачають інші (не комп'ютерні) технічні засоби.  

Ця сфера також визнає низку інших викликів, які мають бути вирішені в 

комп’ютеризованому суспільстві: потреби захисту конфіденційності та 

безпеки, необхідність подолати вразливість суспільства, яка все більше 
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зростає у зв’язку з діджиталізацією інформації та комп'ютеризацією 

інформаційних систем. 

Публічна інформаційна система підтримує завдання (управління 

справами) та процеси (прийняття рішень), в яких різні типи акторів беруть 

участь у різних ролях (громадяни, клієнти, замовники, бізнес, урядові 

установи). Виконуючи свою підтримуючу роль, публічна інформаційна 

система та її користувачі потребуватимуть доступу до даних. Зауважимо, що 

процеси досліджуваної системи самі будуть генерувати дані. За умови 

правильної розробки та організації, генеровані дані можуть бути повторно 

використані іншими процесами, тим самим покращуючи ефективність та 

якість цих процесів. 

Дані, які використовуються та виробляються публічною інформаційною 

системою, можна класифікувати різними шляхами. Зокрема, можна 

виокремити наступну категоризацію.  

Оперативні дані. Необхідні в абсолютному сенсі для обробки та 

виконання певного завдання. Наприклад, у додатку для електронної комерції, 

покупець повинен вказати ім'я, адресу, замовлену продукцію / послугу 

тощо, а продавець повинен, зокрема, надати інформацію про доступність та 

ціну. Оперативні дані можуть бути надані учасником процесу під час 

виконання завдання або вони можуть бути отримані з уже наявної бази даних. 

Директивні дані. На відміну від оперативних даних не є потрібними в 

абсолютному сенсі, для належного функціонування підтримуваного процесу 

директивні або ж аналітичні дані, як їх ще називають, мають бути цінними для 

ефективності процесу та якості результатів. Наприклад, статистичні дані та 

показники в тій чи іншій формі (окремі таблиці, графіки тощо) часто 

використовуються в процесах прийняття рішень, припущенням для чого є 

поліпшення якості рішень. 

Процедурні дані. Це описи та інші уявлення про певні правила. Вони 

можуть випливати із законодавчих процесів, адміністративних процесів чи 

процесів дизайну. Іноді правила вбудовуються в програмне забезпечення, яке 
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використовує система обробки даних, іноді правила більш чітко відокремлені 

від процедур, зберігаючись в окремих «базах знань», в яких взаємодіють 

процедурні алгоритми та процеси. 

Метадані. Коротко визначаються як «дані про дані». Зв'язок між даними 

та метаданими часто може бути досить відвертим, коли, наприклад, метадані 

описують певні технічні аспекти збережених даних. Зв'язок між даними та 

метаданими, як і формою метаданих, може бути набагато складнішим, коли 

метадані спрямовані на опис змісту та значення даних, якості даних щодо 

релевантності, точності, порівнянності з іншими даними тощо. Метадані 

повинні допомагати людям із такими завданнями, як розуміння інших людей 

у комунікаційних процесах (процеси комунікації можуть бути прямими або 

непрямими); отримання даних, які вони шукають (дослідницька роль 

метаданих); інтерпретація даних (пояснювальна роль метаданих); виконання 

конкретних завдань і операцій (навчальна роль метаданих). 

Дані про обробку або парадані. Є фідбеком процесу, про який вони 

інформують. Наприклад, парадані можуть інформувати про те, чи була 

успішно оброблена певна транзакція чи ні, а якщо ні, то яка саме виникла 

помилка. Парадані можуть використовуватися для сигналізації про проблеми 

в проектуванні або експлуатації публічної інформаційної системи, вони 

можуть використовуватися як пункт відправлення для поліпшення. Парадані 

можуть також систематично збиратися, щоб побачити як різні види акторів 

ведуть себе, приміром, на певному веб-сайті (хто користувачі, який ступінь 

їхньої задоволеності тощо). Враховуючи, що парадані, в першу чергу, 

інформують про виконання процесів, вони опосередковано також інформують 

про якість даних, що виробляються процесами. Таким чином, парадані можуть 

також розглядатися як підкатегорія метаданих. 

Архівні дані. Їх ще називають записами, мають більш важливу роль 

стосовно майбутніх систем, аніж сучасних. За умови правильного зібрання і 

організації, архівні дані повинні стати відображенням реальних процесів, що 

постійно зберігаються і підтримуються публічними інформаційними 
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системами. Для того, щоб зробити архівні процеси якомога менше 

ресурсоспоживаючими, вони повинні бути інтегровані до бізнес процесів, про 

які вони інформують, і їх слід автоматично генерувати тими процесами. Такий 

підхід також може забезпечити повноту та високу якість архівованих записів. 

Підсумуємо, що публічна інформаційна система повинна, насамперед, 

містити дані необхідні для виконання завдань відповідної системи. Наприклад, 

якщо мова ведеться про допомогу громадянину чи компанії отримати якийсь 

урядовий дозвіл, система повинна містити якомога більше відповідної 

інформації, щоб уряд міг прийняти відповідне рішення. Державний орган 

може вже мати певні дані про заявника, тоді система не повинна просити у 

заявника ці дані, але вона може запропонувати заявнику можливість 

перевірити правильність вже існуючих даних. Система також повинна містити 

інформацію щодо правил, релевантних по відношенню до конкретного кейсу, 

приміром, нормативно-правове забезпечення, політики тощо.  

У контексті дослідження даних, що циркулюють у публічній 

інформаційній системі, не менш важливим є аспект, пов'язаний з тим, 

наскільки ці дані повинні бути загальнодоступними. Різні країни мають 

відмінні закони щодо публікації даних. У такій країні як Швеція, приміром, 

усі дані, які обробляють органи державної влади, є загальнодоступними 

даними для кожного, якщо тільки не вступає у дію специфічний закон, що 

робить відповідні дані засекреченими.  

Питання публічності, конфіденційності та приватності у зв’язку з 

використанням комп’ютеризованих інформаційних систем обговорюються 

вже не одне десятиліття і актуалізують дилему між правом на 

конфіденційність та потребою знати [28]. І почасти країни, які колись на 

початку відповідної дискусії були захисниками конфіденційності, особистої 

свободи та прав людини, тепер інакше позиціонують себе у зв’язку із 

терористичними викликами. 

Завдяки сучасним Інтернет-орієнтованим технікам стало економічно 

доцільним надання багатьох публічних відомостей системи та її результати 
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для користувачів (громадяни, компанії тощо) на безкоштовній основі. Це 

означає, що функціональні можливості та вихідні дані публічної інформації 

системи часто можна розглядати як суспільні блага або безкоштовні 

комунальні послуги [46]. Однак, іноді може бути виправданим або навіть 

необхідним стягнення плати з користувачів за виконані функції та результати, 

що забезпечуються системами публічної інформації. Але є низка аргументів 

на користь безкоштовного користування усіма даними публічних 

інформаційних систем: 

- після внесення первинних інвестицій в публічну інформаційну 

систему, вартість додавання нового користувача, як правило, дуже низька, 

наближена до нуля; 

- вартість відтворення електронних даних та надання додаткової копії 

через Інтернет також близька до нуля. 

Підсумовуючи дослідження техніко-технологічного виміру 

інформаційної політики держави, зазначимо, що публічні інформаційні 

системи відрізняються від інших низкою характеристик, як то: 

- спільнота користувачів велика, частково невідома та, зазвичай, 

неоднорідна; 

- через неоднорідність користувачів кілька каналів між користувачами 

та виробниками часто мають бути доступні паралельно; 

- оскільки користувачі частково невідомі (і змінюються з часом), для 

того, щоб розвиватись та постійно змінюватись, необхідно використовувати 

складні методи, відповідні до поведінки та вподобань користувача; 

- багато публічних інформаційних систем відповідають опису 

суспільного блага та волі, але пов'язані з проблемами колективного 

фінансування; 

- публічні інформаційні системи часто містять як публічні дані, так і 

високочутливі приватні дані (про осіб та / або компанії); 

- багато публічних інформаційних систем повинні аналізуватися як з 

точки зору користувача / замовника / клієнта, так і з позиції виробника / органу 
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/ організації; вимоги не будуть однаковими, а часом навіть будуть 

суперечливими; такими внутрішніми конфліктами треба керувати попри 

складність їх повного усунення. 

Отже, можна зробити висновок, що публічні інформаційні системи 

можна визначити як такі, що надають послуги громадськості (людям, 

компаніям, організаціям); надають можливості громадянам, компаніям та 

організаціям здійснювати демократичний вплив; підтримують уряди всіх 

рівнів для ефективного та надійного виконання їхніх завдань; утримують, 

зберігають та надають корисні дані для аналізу, планування та дослідження.  

Враховуючи факт прозахідної та проєвропейської орієнтації української 

держави, й відповідно, її превалювання у вітчизняному інформаційному полі, 

вважаємо доречним звернутися у даному розділі також до аналізу питання 

національних інформаційних політик у країнах ЄС та інших розвинених 

демократіях світу, які сьогодні є лідерами як у розвитку громадянського, так і 

інформаційного суспільства. А також виявити конструктивний вплив 

відповідних політик на модернізацію та подальший розвиток громадянського 

суспільства.  

Надаючи великого значення міжнародній співпраці в інформаційній 

сфері, розвинені країни приділяють особливу увагу національній 

інформаційній політиці, розглядаючи її як один з пріоритетних напрямів 

вдосконалення державного управління. У провідних західних країнах 

державна інформаційна політика має чіткі завдання, що сформувалися на 

ґрунті здобутків та пріоритетів конкретної країни у інформаційному полі. 

Зокрема, загальними напрямками та цілями європейської інформаційної 

політики є [20]: 

- забезпечення доступу до інформації; 

- створення національного інформаційного потенціалу;  

- використання інформаційних ресурсів у національних інтересах; 

- створення загальної системи охорони інформації; 



109 
 

- сприяння міжнародному співробітництву в галузі комунікації та 

інформації; 

- гарантії інформаційного суверенітету держави; 

- розвиток інформаційної інфраструктури. 

Ґрунтуючись на наукових дослідженнях інших вчених, та з метою 

продемонструвати, наскільки ми праві у своєму висновку щодо чинників 

формування інформаційної політики, зробимо короткий огляд завдань 

державної інформаційної політики на прикладі країн Заходу [9; 10]. 

У Великій Британії інформаційна політика спрямована на 

вдосконалення умов конкуренції на інформаційному ринку, підвищення 

ефективності інформаційних послуг та впровадження інформаційних 

технологій у державне управління. Останнім часом актуальним для Британії 

також стало завдання захисту інтересів споживача в комп’ютерних системах 

та мережах. 

Стратегія британського уряду у сфері інформаційних технологій і 

телекомунікаційних мереж передбачає: реалізацію проекту британської 

телекомунікаційної супермагістралі (Super Janet); створення сприятливих 

умов для підприємництва шляхом застосування інформаційних технологій і 

мереж. А пріоритетами британської інформаційної політики щодо поширення 

інформаційно-комп’ютерних технологій визначені: освіта, охорона здоров’я 

та приватний бізнес. 

Німеччина, враховуючи важливість інформаційних процесів для 

сучасного суспільства, впровадила чотири цільові програми, кожна з яких на 

певному етапі вирішувала актуальні проблеми побудови інформаційного 

суспільства у цій державі. Сьогодні ж одним із завдань німецької 

інформаційної політики є сприяння розвитку національних мереж поза 

межами Німеччини, зокрема, у країнах СНД та «третього світу». 

Цікавим є також досвід Ісландії, яка більше 15 років тому визначила 

глобальну мету власної інформаційної політики, заявивши при цьому про 



110 
 

прагнення вивести країну в число світових лідерів за використанням ІКТ для 

підвищення добробуту людей. Було сформульовано п’ять основних завдань:  

- інформаційне суспільство стане доступним для жителів Ісландії. Це 

передбачає, що його переваги будуть використовуватися для зміцнення 

демократії й підвищення рівня життя на благо суспільства та економіки 

Ісландії. Інформаційні технології будуть застосовуватися в інноваційних 

розробках, охороні здоров’я, науці, мистецтві та всіх інших сферах 

повсякденного життя; 

- буде забезпечена повна рівність державного й приватного секторів у 

сфері інформаційних технологій та послуг. Використовуючи інформаційні 

технології, уряд буде сприяти отриманню рівного доступу до державної 

інформації та державних послуг; 

- ІКТ будуть використовуватися для підвищення 

конкурентоспроможності економіки Ісландії, збільшення об’єму виробництва 

та розповсюдження інноваційної діяльності Ісландії за межі країни; 

- освітня система адаптується до нової соціальної динаміки, і в загальній 

освіті основну увагу буде приділено використанню переваг інформаційного 

суспільства, водночас буде забезпечено збереження мови та культури; 

- законодавча й нормативна база, а також методи роботи будуть 

переглянуті з врахуванням інформаційних технологій для того, щоб сприяти 

технічному прогресу та забезпечити захист прав окремих громадян й компаній 

[14, с. 27–28].  

Швецька програма «Інформаційне суспільство Швеції» ставить такі 

завдання перед державою: 

- конструктивний вплив ІКТ на суспільство; 

- широке використання ІКТ у повсякденному житті; 

- поширення інформації про новітні ІКТ з метою інформування 

населення.  

Основною ідеєю Національної програми Швеції є «Інформаційне 

суспільство для всіх», відповідно, уряд має вивести країну на провідне місце у 
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світі за розвитком та становленням інформаційного суспільства для всіх 

верств населення. У Швеції згідно з національною стратегією інформаційні 

технології  мають сприяти зайнятості населення, регіональному розвитку, 

правосуддю та демократії, підвищенню якості життя, становленню гендерної 

рівності, покращенню громадського управління, забезпеченню сталого 

розвитку суспільства, поліпшенню навчання та використанню здобутків 

глобалізації [52, с. 5]. 

Норвегія, яка є одним із інформаційних лідерів сучасності, почала 

формувати інформаційну політику ще з середини 1980-х років. Зокрема, 

протягом 1987-1990 років діяв «Національний план дій у галузі інформації», в 

1994 року було прийнято Закон «Про інформаційні технології в освіті», в 1997-

1998 роках зусилля з боку уряду були спрямовані на унормування електронної 

торгівлі. У 2000 році Міністерство торгівлі та промисловості Норвегії при 

співпраці з 14 іншими міністерствами розробили план дій у сфері 

інформаційної політики, який отримав назву «eNorway». Цей план передбачав 

основну мету – побудову інформаційного суспільства в Норвегії та 

корелювався із подібним планом, що діяв в межах Європейського Союзу 

(«еEurope»). «eNorway» існувала в двох версіях – «eNorway 1.0» та «eNorway 

2.0».  

Прийняттям цієї стратегії передбачалося, що кожен громадянин отримує 

доступ до нових технологій, зможе підвищити навички спілкування з людьми, 

здійснити заходи щодо розширення довіри між громадянами та громадянами і 

органами влади. Основне завдання полягало в тому, що ІКТ повинні бути 

безпечними та доступними для всіх незалежно від рівня кваліфікації. 

Конкретизувалася ця програма в таких напрямках: 

- забезпечення широкосмугового зв’язку в межах всієї країни; 

- створення та ефективна діяльність системи електронного врядування, 

яка мала бути максимально прозорою та корисною для пересічного 

громадянина; 
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- застосування ІКТ в бізнесі, освіті, медичному обслуговуванні, 

громадському секторі. 

Одним із найбільш вражаючих прикладів демонструє Естонія. 

Натхненна історія про те, як Естонія стала «E-stonia» (влучний жарт, 

придуманий колишнім президентом Тоомасом Хендріком Ілвесом), 

розпочалася в 1996 році за допомогою Фонду тигрових стрибків, урядового 

органу з технологічних інвестицій. Незабаром після здобуття незалежності 

1991 року країна вирішила, що економіка в Інтернеті та масові технологічні 

інновації - це шлях вперед для крихітної країни без природних ресурсів. до 

кінця 1990-тих років усі естонські школи працювали в Інтернеті, великі 

інвестиції були зроблені в комп’ютерні мережі та інфраструктуру. 

П'ять років потому десять приватних та державних компаній створили 

міцне державно-приватне партнерство (Фонд Look@World). За підтримки 

телекомунікаційних та банківських інтересів проект підвищив обізнаність 

щодо цифрових технологій та популяризував використання Інтернету та 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), особливо в галузі освіти, 

науки та культури. Перший проект ініціативи мав на меті подолати "цифровий 

розрив" у країні шляхом безкоштовного комп'ютерного навчання для 102 697 

учасників, або 10% дорослого населення. А естонських дітей навчають 

комп’ютерному програмуванню, починаючи з семи років. У липні 2016 року 

91,4% естонців користувалися Інтернетом; великий стрибок з 2000 року, коли 

лише 28,6% населення було підключеним до всесвітньої павутини.  

Ключами до успіху е-революції в Естонії були співпраця та взаємність. 

Послідовні уряди підтримували електронну Естонію з моменту її створення на 

початку 1990-тих. Приватний сектор, наукові установи та громадяни 

співпрацювали, щоб зробити ініціативу переможною. Взаємність виникла, 

оскільки держава здобула довіру своїх громадян, які в свою чергу, надали 

державі повний доступ до їх персональних даних. Естонці мають програму 

цифрової ідентифікації, якій заздрять набагато більші країни - вони можуть 
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виконати майже кожну комунальну чи державну послугу в Інтернеті за лічені 

хвилини. 

Для забезпечення прозорості та підзвітності громадянам дозволено 

контролювати власну конфіденційність. Вони можуть простежити кожного, 

хто намагався отримати доступ до їх даних, увійшовши на державний портал 

eesti.ee. Було кілька випадків - наприклад, серед лікарів та поліцейських - коли 

людей засуджували за неетичний доступ до баз даних.  

Естонія відкрила свої кордони, щоб залучити таланти та підживити 

стартову економіку країни. Маючи понад 400 стартапів, столицю Таллінн 

можна назвати своєрідною «Кремнієвою долиною на Балтійському морі». Це 

земля, де був створений безкоштовний відеосервіс Skype, який змінив спосіб 

спілкування у світі. Це візитна картка, яка зміцнила позицію Естонії на 

світовій карті. Skype також тепер є словом в Оксфордському словнику 

англійської мови. Серед інших помітних стартапів - TransferWise, сервіс 

обміну валют, та Jobbatical - веб-сайт про роботу, що дозволяє людям, які 

подорожують по світу, продовжувати свої подорожі. 

Вищий або «вільний сектор» Естонії зіграв активну роль у формуванні 

відкритого управління та електронної демократії. Для координації внесків 

громадськості до політичних дебатів було створено три різні портали, що 

фінансуються платниками податків. Сьогодні Естонія є єдиною країною, де 

складання законопроектів та процеси міжвідомчої координації є настільки 

прозорими. 

У 2016 році Естонія була визнана однією з країн, яка найкраще включила 

НУО в процес консультування з відкритим урядовим планом дій. Минулого 

року було запущено портал громадянських ініціатив Rahvaalgatus.ee, що 

дозволило складати та направляти колективні ініціативи до парламенту 

Естонії. 

Естонія також зробила кілька сміливих кроків, експериментуючи із 

сучасними методами процесу прийняття рішень. Хорошим прикладом є 

Народні збори - платформа краудсорсингових ідей щодо внесення змін до 



114 
 

виборчого законодавства, три з п’ятнадцяти пропозицій, надісланих до 

парламенту через Інтернет-платформу, насправді стали законом. 

Протягом багатьох років ІТ-освіта поширилася від шкіл до спільнот та 

хобі. Нещодавно понад 200 людей - багато з них самі батьки - пройшли 

навчання для викладання робототехніки як позакласної роботи. Третина 

студентів, які раніше мали контакт із захопленнями, пов'язаними з ІТ, визнали, 

що це вплинуло на їх останні кар'єрні рішення. 

Eesti 2.0, некомерційна організація, яка прагне надихнути молодих 

естонців прийняти майбутнє в галузі технологій, забезпечує студентів різними 

технологічними інструментами та пропонує їм ідеї щодо застосування цих 

технологій. Як повідомляється на веб-сайті некомерційної організації 

(www.eesti2.ee), ідея полягає в тому, щоб живити творче мислення в різних 

дисциплінах і пов'язувати науково обґрунтовані теорії з реальними явищами 

та подіями. 

Робототехніка, клуби кодування та програмування користуються 

популярністю, але питання взаємних відносин між молоддю та електронною 

державою залишається спірним. Найбільшим сюрпризом є те, що молодим 

людям, які володіють різними цифровими навичками, часто бракує їх у 

наданні цифрового підпису. У них не було такої потреби в різних електронних 

послугах, але, як тільки вони стають дорослими, це з’являється. Поки це 

залишається проблемою, вони не можуть вступати в діалог з електронною 

державою. 

Ще однією великою проблемою є підвищення комп'ютерної грамотності 

старшого покоління, оскільки багато людей старше шістдесяти борються з 

елементарними навичками. Естонські публічні бібліотеки стали центрами 

Інтернету, і люди похилого віку все ще використовують бібліотеки для 

доступу до електронної держави. Це часто перетворює бібліотекарів на «ІТ-

спеціалістів», яких навчають давати поради. 

У свою чергу, інформаційна політика США спрямована на 

впорядкування інформаційних потоків в політичній, економічній, науковій, 
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військовій галузях з метою збалансованості державного контролю і свободи 

підприємницької діяльності. Інформація розглядається як один з національних 

ресурсів, а системи, що забезпечують її створення, оброблення й поширення, 

розглядаються як головний стратегічний чинник розвитку індустрії інформації 

та побудови інформаційної інфраструктури [5, с. 34].  

Основною стратегічною метою інформаційної політики США визнано 

створення національної інформаційної інфраструктури, яка повинна  

об’єднати в єдине ціле весь інформаційний простір країни і забезпечити в 

довготривалій перспективі домінуючі положення США в світовому 

інформаційному просторі та на світовому ринку інформаційної продукції і 

послуг.  

Провідні американські урядові установи ефективно забезпечуються 

необхідною інформацією про дослідження і розробки з проблем охорони 

здоров'я, сільського господарства, зайнятості, зовнішньої торгівлі, 

енергетичних ресурсів, злочинності, законодавства тощо. У конгресі та 

суміжних установах створені автоматизовані системи, що забезпечують 

оперативне постачання вищих ешелонів влади необхідною інформацією. 

Проводиться активна національна і міжнародна політика з розробки 

стандартів в галузі інформаційної діяльності, в результаті якої багато 

стандартів США отримало міжнародний статус. 

Досвід розвинених демократій свідчить про те, що сьогодні ці країни, як 

популяризатори публічної політики, тяжіють до формування нового образу 

інформаційної політики (транзит від державної до публічної інформаційної 

політики), де роль координатора зберігається за державою, але при цьому інші 

суспільні сектори, у тому числі громадянське суспільство, стають 

рівноправними акторами. Такі зміни говорять на користь формування більш 

зрілої демократичної держави і суспільства, нового рівня їх взаємодії та 

самоорганізаційних потенцій.  

Співпраця держави в інформаційній галузі з громадянським 

суспільством свідчить про її відкритість та взаємодію з інститутами та 
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представниками третього сектору в багатьох напрямах публічної політики. 

Коли державі нічого приховувати, вона готова до такої колаборації. Можна 

вивести конкретну закономірність: чим ширша співпраця держави та 

громадянського суспільства в інформаційній сфері, тим прозоріша, відкритіша 

й демократичніша політика держави загалом. Зиск від взаємодії з питань 

інформаційної політики для обох акторів очевидний, конкретизуємо його. 

Можливості для громадянського суспільства: 

- розгалужений контроль за владою державного, регіонального та 

локального рівнів; 

- участь у формуванні змісту порядку денного в інформаційному 

просторі; 

- розбудова сучасного інформаційного суспільства; 

- боротьба з бюрократичною неефективністю та корупцією; 

- посилення системи стримувань і противаг; 

- популяризація інструментів прямої демократії тощо. 

Можливості для держави: 

- довіра інститутів громадянського суспільства розширює довіру 

соціуму до органів державної влади; 

- посилення конкурентоспроможності інформаційної сфери як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках ІКТ; 

- транспарентність політичної системи, що сприяє комплексній 

демократизації.  

Ураховуючи євроінтеграційний курс України, вважаємо доцільним 

проаналізувати особливості інформаційної політики на рівні Європейського 

Союзу, а також дослідити можливості громадянського суспільства у її 

формулюванні та розробці. Наукові узагальнення цього дослідницького 

аспекту ґрунтуються на численних розвідках українських [1; 2; 4; 6; 8; 11; 12; 

13; 15; 19; 17; 21; 25; 26] та зарубіжних учених [30; 32; 33; 36; 37; 40; 41].  

Потреба в ефективному спілкуванні має правову основу в Хартії 

основних прав Європейського Союзу [22], яка гарантує право всіх громадян 
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бути поінформованими про європейські проблеми. Інституції ЄС розробили 

декілька інструментів та служб, щоб залишатися на зв'язку та інформувати 

громадськість. З часу офіційного запуску в 2012 році Європейська 

громадянська ініціатива дозволила громадянам брати безпосередню участь у 

новому законодавстві та європейських питаннях. 

Договори не містять жодної конкретної глави чи статті, що стосуються 

інформаційної політики. Однак, Хартія про основні права Європейського 

Союзу, яка стала обов'язковою згідно з Лісабонським договором, має такий 

самий правовий статус, як і договори про ЄС. Вона надає всім інституціям ЄС 

спільні рамки для прив'язки досягнень ЄС до основних цінностей ЄС під час 

спілкування з громадськістю в цілому. Відповідні статті Хартії включають 

статтю 11 (право на інформацію та свободу вираження поглядів, а також 

свободу та різноманітність засобів масової інформації), статтю 41 (право бути 

вислуханим та право доступу до документів, що стосуються самого себе), 

статтю 42 (право доступу до документів установ ЄС) та статті 44 (право на 

подання петиції) [22]. 

ЄС несе відповідальність за донесення своїх рішень та діяльності до 

громадян ЄС та інших зацікавлених сторін. В установах ЄС працюють 

спеціалісти та спеціальні бюджети, що забезпечують легку доступність 

інформації про ЄС мовою, яку розуміють громадяни. Інструменти комунікації 

включають веб-сайти, акаунти в соціальних мережах, засоби для відвідувачів, 

служби зв’язку та місцеві відділення у всіх країнах ЄС, а також спеціальні 

служби для ЗМІ. Якщо громадяни не можуть знайти відповідь на свої 

запитання за цими каналами, існують також контактні центри (такі як Europe 

Direct та Ask EP), куди громадяни можуть написати або зателефонувати, щоб 

отримати відповіді, які їм потрібні. 

Маючи доступ до чіткої інформації, громадяни ЄС можуть краще 

реалізовувати своє право брати участь у демократичному житті Союзу, в 

якому рішення мають прийматись якомога відкритіше і якомога ближче до 
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громадян, дотримуючись принципів плюралізму, участі, відкритості та 

прозорості. 

З 2005 року Комісія оприлюднила низку програмних документів щодо 

комунікації. Вони відображають високу популярність цієї політики, яка 

базується на трьох принципах: 

- вислуховування громадськості та врахування її поглядів та 

проблем; 

- пояснення того, як політика Європейського Союзу впливає на 

повсякденне життя громадян; 

- зв’язок з людьми на місцях, звертаючись до них у їхніх 

національних чи місцевих умовах через їхні улюблені засоби масової 

інформації. 

У межах Комісії Юнкера Генеральний директорат Комісії з питань 

комунікацій перетворився на президентську службу, що працює над 

наступною головною метою: Громадяни розуміють, що ЄС працює над 

покращенням їхнього життя та взаємодією з ЄС. Вони відчувають, що їхні 

занепокоєння враховуються в європейському процесі прийняття рішень, і вони 

знають про свої права в ЄС. 

Напередодні європейських виборів у травні 2019 року інституції ЄС 

розпочали спеціальну інформаційну кампанію для інформування громадян 

про вибори та про те, чому мають значення і вибори, і їх голоси. 

Серед основних досягнень останніх років у інформаційній політиці ЄС 

можна виділити: 

- Програму Європа для громадян; 

- Спілкування про Європу у партнерстві; 

- Спілкування про Європу через Інтернет - залучення громадян; 

- Обговорення Європи - Інтернет-форум, де люди можуть 

висловити свою стурбованість особам, що приймають рішення; 

- Створення веб-сайту Європа як єдиного для всіх установ ЄС та 

інформації; 
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- Комунікація Європи через аудіовізуальні медіа, наприклад, 

Європейська радіомережа (http://www.euranet.eu) та посилення висвітлення 

питань ЄС на нових та існуючих аудіовізуальних платформах; 

- Усунення розриву у спілкуванні між ЄС та його громадянами 

шляхом ефективної співпраці та партнерства. 

Після закликів у Радах Європи у Тампере у 1999 році та Ніцці у 2000 

році до більш відкритого діалогу з громадянським суспільством, 

Європейською Радою в січні 2004 року була ініційована перша програма дій 

Співтовариства щодо сприяння активному європейському громадянству 

(Рішення Ради 2004 / 100 / ЄС). Після провалу проекту «Конституція для 

Європи» активне європейське громадянство стало наступником програми 

«Європа для громадян», створеної Рішенням № 1904/2006 / ЄС Європейського 

Парламенту та Ради на період 2007-2013 років загальний фінансовий пакет у 

розмірі 215 млн. євро.  

На основі рекомендації, висловленої за результатами середньострокової 

оцінки програми в 2010 році, Комісія офіційно запропонувала, у грудні 2011 

року, продовжити Програму Європа для громадян - хоча і в дещо переглянутій 

формі - протягом наступної багаторічної фінансової бази 2014-2020. 

Основними цілями визначено посилення пам’яті та посилення спроможності 

до участі громадян на рівні Союзу, а нова програма була офіційно прийнята 

Радою Європейського Союзу 14 квітня 2014 р. (Регламент Ради (ЄС) No 390 / 

2014) Бюджет складав 185,5 млн. євро, що означає зменшення порівняно з 

попередньою програмою та оригінальною пропозицією Комісії.  

Європа для громадян 2014-2020 пропонувала фінансування у двох 

тематичних областях: 

1) Європейська пам’ять, зосереджена на історичному виникненні 

європейського проекту; 

2) Демократична участь та громадянська участь, спрямована на 

зміцнення розуміння громадянами політики ЄС і, зокрема, на забезпечення 

активної участі громадянського суспільства у формуванні європейської 
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політики. У середньостроковій оцінці програми "Європа для громадян" на 

2014-2020 роки основна увага приділяється її загальній позитивній ролі у 

стимулюванні громадянської участі та демократичної участі. 

30 травня 2018 року Комісія опублікувала свою пропозицію до 

регламенту, що встановлює програму "Права та цінності" (2021-2027), 

націлену на залучення та участь громадян, яка покликана замінити поточну 

програму "Європа для громадян" із запропонованим бюджетом у 233 мільйони 

євро. 6 березня 2019 року Європейський Парламент та Рада досягли 

попередньої згоди щодо програми. 

2009 рік став першим, в якому Парламентом, Радою та Комісією було 

узгоджено міжінституційні пріоритети у сфері комунікації в рамках спільної 

декларації «Про спілкування Європи в партнерстві», підписаної в грудні 2008 

року. Вибраними чотирма пріоритетами були європейські вибори, енергетика 

та зміна клімату, 20-та річниця демократичних змін у Центральній та Східній 

Європі та підтримка зростання, робочих місць та солідарності, зокрема з 

Європейським роком творчості та інновацій. Метою, зазначеною в документі, 

було посилення узгодженості та синергії між діяльністю, що здійснюється 

різними інституціями ЄС та державами-членами, з метою надання громадянам 

кращого доступу та кращого розуміння впливу політики ЄС на ЄС, 

національні та місцеві рівні. 

Запровадження Європейської Громадянської Ініціативи за Лісабонським 

договором забезпечило з 1 квітня 2012 року  сильніший голос для громадян 

ЄС, надаючи їм право безпосередньо звертатися до Комісії й висувати нові 

політичні ініціативи. Це додає нового виміру європейській демократії, 

доповнює набір прав, що стосуються громадянства Союзу, та посилює 

публічну дискусію щодо політики ЄС, допомагаючи будувати справжній 

європейський публічний простір. Впровадження Європейської громадянської 

ініціативи суттєво посилює участь громадян та організованого громадянського 

суспільства у формуванні політики ЄС [23].  
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Відповідно до вимог Договору, за пропозицією Комісії у 2011 році 

Парламент та Рада прийняли постанову, що визначає правила та процедуру, 

що регулює цей новий документ. ЄГI дозволяє одному мільйону громадян 

принаймні з чверті держав-членів запрошувати Комісію та подавати 

пропозиції щодо правових актів у сферах, в яких Комісія має повноваження 

робити це. Організатори громадянської ініціативи - громадянського комітету, 

що складається щонайменше із семи громадян ЄС, які проживають 

щонайменше у семи різних державах-членах - мають один рік, щоб зібрати 

необхідні заяви про підтримку, кількість яких має бути засвідчена 

компетентним владними органами відповідних держав-членів. 

Традиційно організації громадянського суспільства можна розділити на 

дві групи: постачальників послуг (надання публічних послуг найчастіше у 

сферах соціальної та медичної допомоги, освіти, спорту, культури, охорони 

навколишнього середовища тощо; «адвокатів», які сприяють залученню 

громадян, правам людини та інших важливих питань, що становлять загальний 

інтерес, і беруть участь у формуванні політики. Оскільки багато ОГС активно 

виконують обидві ці ролі, їхня практика не є монохромною, а робота і 

діяльність має різні наслідки, часто взаємопов’язані. Багато громадських 

організацій у ЄС мають економічний вплив: виробники соціальних послуг 

виступають і як роботодавці, що мають важливе значення в багатьох 

європейських країнах, зокрема у соціальній, відповідно, беруть участь в 

економіці.  

Але, залежно від структури політичних можливостей конкретної країни-

члена ЄС та сфери політики, інститути ГС також беруть участь в управлінні, 

забезпечуючи експертизу, або виступають лобістами від імені своїх виборчих 

округів чи більш широкої громадськості. Отже, громадські організації також 

мають і політичний вплив. І, нарешті, як членські організації, вони сприяють 

інтеграції громадян до загальної громадськості та політичної спільноти. Один 

з їх виражених "впливів" пов'язаний із служінням "трансміссійним ременем" 

для вимог і проблем громадян та політичного апарату" [58]. 
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Через різницю між державами-членами виміряти та порівняти 

національні ОГС непросто. Сектори різняться в інституційному плані (які 

організації зараховуються до ОГС), а також у чисельності та сферах 

застосування. Кількість організацій, які часто цитуються в популярних 

публікаціях, вводить в оману через значні відмінності в розмірах організацій. 

Сектор з кількома дуже великими організаціями має більшу вагу, ніж той, що 

має багато дуже маленьких організацій. 

Незважаючи на відмінності, слід зазначити, що європейський третій 

сектор – потужна економічна сила, яка випереджає більшість основних 

галузей за масштабами своєї робочої сили. Взяті разом організації 

європейського третього сектору залучають 28,3 млн. еквівалентних штатних 

працівників (оплачуваних та добровільних) у 28 країнах ЄС та Норвегії. Таким 

чином, на європейський третій сектор припадає майже 13 відсотків 

європейської робочої сили. Але при цьому з 28 мільйонів еквівалентних 

штатних працівників, більше половини (55%) - волонтери. 

Беручи до уваги історію ЄС ХХ століття та роль ОГС у функціонуванні 

країн-членів, зрозуміло, що економічна сила національних секторів ОГС 

істотно відрізняється. Ми можемо проілюструвати це, показавши різницю у 

відсотках третього сектору загальної зайнятості за регіонами у 2014 році (таб. 

1). 

 

29 країн 12.9% 

Північна Європа (Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, 

Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Велика Британія  

13.8% 

Південна Європа (Кіпр, Греція, Італія, Мальта, Португалія, 

Іспанія) 

13.2% 

Скандинавські країни (Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція) 14.9% 
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Центральна та Східна Європа (Болгарія, Хорватія, Чеська 

Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, 

Словакія, Словенія) 

 

9.4% 

 

Таблиця 1. Робоча сила третього сектору за регіонами ЄС у процентному 

відношенні до загальної зайнятості 

 

На основі вивчення різних країн-членів ЄС, А. Циммер та Б. Паль також 

виявили подібність сусідніх країн при відмінностях між регіонами, коли 

справа стосується розвитку третього сектору та його нинішньої ситуації. ОГС 

у Східній Європі (на основі досліджень Польщі та Хорватії) все ще стикаються 

з труднощами в отриманні своєї позиції постачальників послуг, оскільки 

сектор обмежений недостатньою обізнаністю громадськості та відсутністю 

довіри до його професіоналізму та якості [59].  

Однак, поступово ситуація змінюється, насамперед, у соціальних 

програмах. Наприклад, у Словенії ОГС вже є невід’ємною частиною сфери 

надання соціальних послуг. Інші поля, які відкриваються, є також 

профілактикою та освітою в галузі охорони здоров’я. На тій підставі, що 

альтернативні джерела фінансування відсутні, щоб компенсувати напружену 

ситуацію в державному гаманці, зокрема, єврофонди набувають виразного 

значення для ОГС у Східній Європі. Таким чином, кошти ЄС сприяють 

зростанню та зміцненню третього сектору.  

У Центральній Європі (Нідерланди, Австрія та Німеччина) ОГС 

отримували привілей у порівнянні з комерційними та державними 

постачальниками, що дозволило їм отримати вигідну позицію у соціальному 

домені. Політичне середовище перейшло від субсидіарності до 

неолібералізму, а відносини з державою перейшли до формату взаємин 

замовника та постачальника. Частка третього сектору порівняно з іншими 
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секторами стабільна. На соціальних ринках, що розвиваються, ОГС успішно 

адаптувалися до тиску щодо ефективності і набули більш бізнесового стилю. 

Південна Європа (Іспанія та Франція), де соціальна економіка є 

невід’ємною частиною третього сектору, зазнала потужного удару 

економічної кризи. Поки державне фінансування та приватні пожертви 

зменшились, соціальні потреби населення внаслідок масового безробіття та 

соціальної депривації населення зростало. Таким чином, ОГС в Іспанії були 

змушені виживати в особливо складних умовах (необхідність задовольняти 

більше потреб за допомогою меншої кількості ресурсів). 

Одним із ключових елементів інформаційної політики в межах ЄС є 

визначення меж державного контролю. Особливе значення даний напрямок 

має для захисту конфіденційних даних користувачів. Даний напрямок також 

завжди був пріоритетом інформаційної політики в Європі. З цією метою в ЄС 

в 2016 році був прийнятий Загальний Регламент щодо захисту даних (General 

Data Protection Regulation), який набув чинності 25 травня 2018 року. 

Регламент надає різні гарантії недоторканності конфіденційної і 

приватної інформації європейських користувачів. Особливу увагу в 

Регламенті приділяється відповідальності компаній, які надають інформаційні 

послуги, перед користувачами. Зокрема, одним з основних положень 

регламенту є відповідальність компаній перед користувачами в сфері захисту 

конфіденційних даних. Компанії зобов'язані у відповідь на запити 

користувачів повідомляти, яким чином вони отримують і захищають 

інформацію користувачів. 

У контексті акцентування комунікаційної складової інформаційної 

політики Європейського Союзу вважаємо необхідним звернути увагу на 

процеси діджиталізації та їх вплив на третій сектор.  

Цифрові технології стають дедалі необхіднішою частиною 

повсякденного життя. У результаті оцифровування, все більше і більше 

соціальних заходів переходять в он-лайн режим і тим самим змінюють 
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характер взаємодії громадян. Цифрова трансформація бізнесу та суспільства 

ЄС представляє собою величезне зростання потенціалу для Європи.  

Європейська промисловість може спиратися на свої сильні сторони у 

передових цифрових технологіях. Її сильна присутність у традиційних 

секторах дозволяє скористатися спектром таких технологічних можливостей, 

як Інтернет речей, великі дані, передове виробництво, робототехніка, 3D-друк, 

блокчейн, штучний інтелект тощо. Цифровізація відіграє важливу роль у 

широкомасштабному діапазон сфер (гендер, належне управління, прозорість 

та підзвітність, боротьба з корупцією, створення робочих місць та розвиток 

приватного сектору, доступ до мікрофінансування, освіти та охорони здоров’я.  

Нові технології відкривають можливості для збільшення економічного 

зростання, зменшення нерівності та сприяння інклюзивності. Не слід також 

забувати, що зі створенням штучного інтелекту та робототехніки, деякі 

професії застарівають, а інші - з’являються. 

Цифровізація є глобальним явищем, отже, вона присутня у всьому ЄС. 

Звичайно, деякі країни більш просунуті та швидші у застосуванні нових 

підходів (наприклад, Естонія), однак, що стосується впливу оцифровування на 

ОГС, звіти показують, що ситуація досить схожа в усіх країнах-членах ЄС. 

Орган європейського регулювання в сфері цифрових комунікацій (The 

Body of European Regulators for Electronic Communication, BEREC) активно 

залучений у процес забезпечення "мережевої нейтральності" з 2010 року. У 

2015 році Європейський парламент і Рада прийняли Директиву (ЄС) 

2015/2120, в якій викладаються основні правила забезпечення рівного доступу 

до трафіку, що надається Iнтернет-провайдерами, і дотримання прав кінцевих 

користувачів. 

З 2016 року BEREC прийняв основні принципи національного 

регулювання європейських правил "мережевої нейтральності". Таким чином, 

в кожній країні - члені ЄС існують регулюючі органи, які контролюють ринок 

і здатні оцінити управління трафіком, комерційні практики і угоди і 

забезпечити дотримання Директиви 2015/2120. Дані органи також 
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забезпечують відповідність якості послуг, що надаються Iнтернет-

провайдерами, технологічним можливостям. Відповідно до 5 статті Директиви 

національні регулюючі органи надають щорічні звіти про дотримання правил 

"відкритого інтернету" в Європейську комісію і BEREC. 

Цифровізація також серйозно впливає на роботу ОГС. Згідно з 

нещодавнім дослідженням «ІКТ переважно використовуються організаціями 

головним чином для полегшення та сприяння обміну інформацією з членами 

та мобілізації членів / прихильників до вживання заходів. Лише у деяких 

випадках нові технології використовуються для просування кампаній або 

збору коштів на рівні ЄС " [49, c. 41]. 

Нові медіа та соціальні мережі забезпечують широкі, швидкі (миттєві) 

та прямі дії і реакції. Ми є свідками зростання активностей в режимі он-лайн 

та ad hoc, з одного боку, та занепаду взаємодії громадян з ОГС, з іншого боку, 

оскільки люди тепер можуть безпосередньо брати участь у суспільному житті, 

висловлювати свою думку чи допомагати справі, не взаємодіючи з 

посередницькими організаціями, включаючи ОГС. 

Отже, посередницька роль ОГС у демократичних процесах 

сприймається зайвою з точок зору як уряду, так і громадськості. На відміну від 

справжньої взаємодії громадян із традиційними НУО такий он-лайн 

громадський активізм є більш складним для вирішення довгострокових 

питання, що обмежує його шанси на досягнення системних змін.  

По всій Європі з’являються прихильники нових способів діяльності 

ОГС, що характеризуються використанням нових технологій. Однак, лише час 

покаже, чи є вони такими, що сприяють поступу.  

У березні 2017 року Європейський парламент прийняв Резолюцію про 

електронну демократію в Європейському Союзі: потенціал та виклики [43]. У 

цій резолюції визнаються переваги е-демократії як інструменту, що сприяє 

розширенню можливостей громадян, і наголошується, що електронна участь 

може покращити демократичні процеси шляхом підвищення якості та 

законності демократичних систем та залучення молоді до політичних дебатів.  
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Однак, у звіті наголошується, що електронна участь може мати успіх 

лише в тому випадку, якщо супроводжується належними стратегіями 

спілкування та освіти (цифрова грамотність), і якщо внесок громадян 

належним чином контролюються особами, що приймають рішення. В іншому 

випадку вона призведе до розчарування та недовіри. Звіт також закликає 

інституції ЄС та держав-членів до просування, підтримки та впровадження 

нових методів електронної участі, таких як краудсорсингові платформи, які 

можуть забезпечити пряму взаємодію між ними та громадянами ЄС на 

національному та місцевому рівнях, беручи до уваги найкращі практики, вже 

визначені в деяких країнах. 

Однак, попри усі можливості та позитивний вплив цифровізації на 

демократичні процеси не слід також нехтувати її негативним впливом на 

публічний дискурс. Хоча кожен може висловити свою думку, спостерігається 

відсутність діалогу та глибоких дискусій, відповідно втрачається багато 

корисної інформації. 

У той же час, цифровізація також і позитивно впливає на діяльність ОГС. 

Враховуючи те, що вся інформація теоретично доступна, суспільний попит на 

прозорість зростає. Отже, ОГС повинні відповісти вдосконаленням своєї 

практики. Завдяки широкому та швидкому охопленню нових можливостей для 

адвокації, збір коштів, набір членів та користувачів зростає. 

ОГС постійно адаптуються до нового оцифрованого світу 

(використовуючи соціальні медіа та вірусний PR у своїх кампаніях). Вони 

змінюють свій спосіб роботи та досліджують нові можливості, такі як 

блокчейн (наприклад, ACT42, AID: Tech43). Вони беруть участь у освіті 

громадян, оскільки люди повинні знати не лише про можливості, а й про 

загрози (безпека даних та конфіденційності, фейкові новини тощо). ОГС також 

закликають допомогти вирішити проблему медіаграмотності, зокрема для 

людей похилого віку та груп, що перебувають у неблагополучному положенні. 

Деякі зрушення були зроблені також у підвищенні прозорості ОГС в режимі 

он-лайн, але в цьому аспекті є ще значний простір для вдосконалення. 
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Традиційно ОГС виступали посередниками між урядом та народом. 

Коли уряди хотіли обговорити питання з громадськістю, вони, як правило, 

зверталися до ОГС, що сприймалися як "неформальні представники", і не було 

іншого способу отримати швидку і відносно широку відповідь. І навпаки, коли 

люди хотіли впливати на державну політику, вони або приєднувались, або 

утворили ОГС. 

Зараз ця роль ставиться під сумнів або навіть зменшується з різних 

причин: 

- Цифровізація.  

Різні он-лайн інструменти дозволяють швидко, широко і безпосередньо 

брати участь громадськості у процесах прийняття рішень. Більше того, якщо 

раніше ОГС мали великий виборчий округ, який давав легітимність, завдяки 

чому їх сприймали як природних зацікавлених сторін урядових консультацій, 

зараз, хоча округ є дещо стабільним, вони не можуть конкурувати з 

охопленням цифрових технологій. Особливо в країнах, де на ранній стадії 

залучення ключових зацікавлених сторін у процес формування політики поки 

що не є звичною практикою, державні службовці не бачать причин, чому вони 

повинні спілкуватися з та через ОГС, якщо вони можуть відкрито та 

безпосередньо радитися з людьми; 

- Індивідуалізація та втрата тривалого членства.  

Ця причина також пов'язана з оцифровуванням. Люди не потребують 

громадських організацій для активізму, вони дедалі більше схиляються до 

індивідуальної спеціальної он-лайн активність; 

- Втрата достовірності.  

Публічний імідж ОГС дещо розмитий. Хоча люди взагалі підтримуючи 

діяльність ОГС, останні також сприймаються як організаційні мастодонти, що 

турбуються більше про себе та свою стійкість, а менше про виконання своєї 

місії піклування про потреби людей; 

- Втрата довіри.  
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Хоча люди все ще довіряють ОГС більше, ніж політикам, судовій 

системі тощо, довіра до ОГС, тим не менше, зменшується. З одного боку, це 

пов’язано із втратою довіри, а з іншого - з популізмом ЗМІ, що шукають 

скандальні історії (кожен «скандал з ОГС» негативно впливає на весь сектор); 

- Популізм. 

 Дається в знаки його некласичне розуміння політичних партій як 

соціальних рухів, що безпосередньо представляють (інтереси) людей; 

- Розмивання меж між партійною політикою та адвокацією ОГС.  

Як наслідок, у деяких країнах введено обмеження щодо адвокації ОГС 

та її фінансування. Якщо ОГС недозволено лобіювати права людини, 

демократію та верховенство закону, не тільки вони втрачаючи свою 

адвокатську роль, але суспільство в цілому втрачає відданого адвоката; 

- Зміни у державному фінансуванні.  

Через зменшення фінансування адвокації та громадянської освіти при 

одночасному збільшенні фінансування надання соціальних послуг, ОГС 

дедалі частіше сприймаються як суб'єкти соціального добробуту, а не як 

суб'єкти демократичних процесів. 

Посередницька роль ОГС оскаржується як на рівні ЄС, так і на рівні 

держав-членів. У той час як управління у тісному співробітництві з ОГС у 

Брюсселі частково спочатку надихалося концепціями демократії участі та 

дорадчої демократії, Комісія також звернулася до прямої демократії в 

подальших спробах зменшити демократичний дефіцит ЄС.  

Замість того, щоб працювати безпосередньо або принаймні 

консультуватися з ОГС, “Європейська громадянська ініціатива” була 

запроваджена як новий підхід для тримання Брюсселю ближче до 

європейського народу. Як канал масової мобілізації, організований навколо 

конкретної законодавчої пропозиції, ЄГІ відходить від попередніх процедур, 

які надавали перевагу формальним та неформальним консультаціям або 

діалогам з ОГС, що базуються у Брюсселі. Цікаво, що зараз ЄГІ більше 

використовують (національні) ОГС (як інструмент ведення агітації), ніж 
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громадяни, оскільки процес є відносно складним, і люди не бачать особливої 

доданої вартості своєї участі. 

Отже, повномасштабне залучення держави в цілеспрямоване 

регулювання інформаційної політики є, таким чином, історично 

закономірним, правомірним і необхідним для розвитку будь-якого сучасного 

постіндустріального суспільства, що діє в інтересах оптимізації державного 

управління з метою створення повномасштабного відкритого інформаційного 

національного простору. Така сфера діяльності держави обумовлюється, в 

першу чергу, національними інтересами, спрямованими на зміцнення 

інформаційного суверенітету, забезпечення інформаційної безпеки, цілісності 

національного інформаційного простору, його адекватної інтеграції в світовий 

інформаційний простір при строгому дотриманні зазначених вище 

національних інтересів і національної інформаційної суверенності. 

Повна або часткова відмова від національного інформаційного 

суверенітету, нехтування в будь-якій формі вимогою неухильного дотримання 

національних інтересів в інформаційній сфері неминуче ведуть до втрати 

контролю над національним суверенітетом в цілому. Така непорушна істина 

нашого часу, часу припинення існування біполярного світу і триваючого 

процесу вироблення шляхів переходу до світу справді багатополярного, часу 

так званих «гібридних» воєн, санкційної політики, крайньої ідеологізації всієї 

системи міжнародних відносин, кібертероризму та кіберзлочинності. 

У цілому ж, при створенні загальноєвропейського інформаційного 

простору зосереджена увага на наступних основних напрямках: 

- поширення передового призначеного для користувача досвіду і 

розробка європейських прикладних програм на базі сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій. Цей напрямок є фундаментальним, оскільки 

сприяє відродженню європейського інформаційного ринку, зростанню 

конкуренції і зайнятості; 

- розробка та реалізація таких юридичних і політичних норм, які сприяли 

б розвитку приватної ініціативи, забезпечуючи можливості конкурентної 



131 
 

боротьби, орієнтованої на досягнення єдиної мети (наявність універсальних 

послуг і загальноєвропейських стандартів) у поєднанні з індивідуальною 

зацікавленістю (захист інформації про приватне життя, безпека тощо); 

- розвиток транс-європейських базових телекомунікаційних послуг як 

необхідної умови  вільного руху інформації; 

- впровадження спеціального навчання, що забезпечує набуття навичок 

інтенсивного використання інформації і задоволення потреб виробництва 

інформаційної та комунікаційної продукції, технології і послуг в 

кваліфікованих кадрах; 

- утримання на певному рівні технологічної переваги і підвищення 

ефективності європейської інформаційно-комунікаційної промисловості за 

умови пристосування прикладних програм до європейських особливостей, 

здобуття найбільшої вигоди від технологічного прогресу і забезпечення 

максимально можливого впливу пропонованих заходів на збільшення 

зайнятості. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Основні практичні аспекти впливу державної інформаційної політики на 

третій сектор розкриваються в результаті дослідження провідних вимірів 

кореляції інформаційної політики держави та громадянського суспільства, 

розкриття змісту публічної інформаційної системи як новітньої складової 

інформаційної політики держави, що сприяє позитивній динаміці третього 

сектору, виявленню обопільних переваг від співпраці в інформаційній сфері, а 

також систематизації конструктивного для функціонування громадянського 

суспільства досвіду інформаційної політики розвинених держав світу, що 

може сприяти удосконаленню коеволюції цих явищ на вітчизняних теренах.  

Особлива увага приділяється інформаційній політиці на рівні 

Європейського Союзу, враховуючи євроінтеграційний шлях, обраний 

Україною. Виявлено, що сьогодні одним із провідних аспектів інформаційної 
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політики ЄС є комунікаційна складова. Традиційно організації 

громадянського суспільства в ЄС можна розділити на дві групи: 

постачальників послуг (надання публічних послуг найчастіше у сферах 

соціальної та медичної допомоги, освіти, спорту, культури, охорони 

навколишнього середовища тощо; «адвокатів», які сприяють залученню 

громадян, правам людини та інших важливих питань, що становлять загальний 

інтерес, і беруть участь у формуванні політики. Оскільки багато ОГС активно 

виконують обидві ці ролі, їхня практика не є монохромною, а робота і 

діяльність має різні наслідки, часто взаємопов’язані. Багато громадських 

організацій у ЄС мають економічний вплив: виробники соціальних послуг 

виступають і як роботодавці, що мають важливе значення в багатьох 

європейських країнах, зокрема у соціальній, відповідно, беруть участь в 

економіці. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ПРІОРИТЕТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Із здобуттям незалежності та переходом на демократичні «рейки» 

українській державі довелося у стислі строки перебудовувати всю політичну 

систему, конструювати партійну систему, адміністративно-територіальне 

управління, переходити на засади ринкової економіки, а також формулювати 

пріоритети у культурній, освітянській, науковій та інформаційній галузях, які 

б відповідали демократичним принципам функціонування держави та 

суспільства.  

Громадянське суспільство, яке формувалося за тоталітарного 

радянського режиму, нарешті отримало можливість законної інституалізації та 

функціонування. Вплив на його становлення мала низка чинників, зокрема 

лібералізація більшості сфер взаємодії держави та громади, в тому числі – 

інформаційного простору.  

Загалом, ми вважаємо, що державна інформаційна політика може мати 

три основні вияви впливу на громадянське суспільство, його сприйняття та 

зворотну реакцію:  

1) інформаційна політика як засіб артикуляції загальнодержавної 

політики (внутрішньої та зовнішньої);  

2) інформаційна політика як засіб демонстрації політики держави 

безпосередньо по відношенню до громадянського суспільства;  

3) інформаційна політика як спосіб розуміння державою інформації та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій.  

Громадянське суспільство як актор, наділений аналітичними та 

самоорганізаційними здібностями, аналізуючи ці три вияви інформаційної 

політики, може налаштовуватися або на протидію, або на взаємодію з 

державою.      
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В умовах тотальних реформувань інформаційна політика України у 

1990-ті роки не значилася серед провідних завдань порядку денного, тим не 

менш, окремі кроки, що сприяли її кристалізації, були зроблені. У ХХІ столітті 

під впливом внутрішніх чинників і загальносвітової інформатизації, державна 

інформаційна політика, з необхідністю, стала одним із ключових напрямів 

публічної політики, адже від її якості виявилися залежними різноманітні 

аспекти соціально-політичного буття (національна безпека, розвиток 

громадянського суспільства, зовнішня політика тощо). Громадянське 

суспільство України демонструвало найбільшу активність у порівнянні з 

аналогами інших пострадянських країн, але недостатню – при компаративних 

зіставленнях з передовими західними зразками.   

Сьогодні державна інформаційна політика України є предметом 

наукових розробок широкого кола дослідників, зокрема, І. Березовської [1], П. 

Журавля [8], Г. Красноступ [11], В. Ліпкана [12], Я. Матієвої [15], М. Мельника 

[17], І. Пожуєва [23] та багатьох інших, але етапи даного феномену розроблені 

в недостатній мірі, через що страждає періодизація та виявлення звершень та 

прогалин у кожному періоді. Громадянське суспільство як окремий предмет 

наукового аналізу, також різнобічно досліджений (А. Єрмолаєв [26], І. Застава 

[9], А. Колодій [10], Ю. Максименко [14], В. Смольков [28], М. Сосновський 

[29], Ю. Тищенко [4], В. Череватюк [32] тощо), але вплив на його становлення 

і розвиток державної інформаційної політики як одного з ключових чинників, 

по суті, не вивчений. 

Саме тому одне із завдань даного розділу полягає у структуруванні 

інформаційної політики України шляхом розробки її періодизації та виявленні 

провідних явищ на кожному етапі, які вплинули на формування третього 

сектору.  

Ми пропонуємо періодизацію інформаційної політики української 

держави, яка охоплює часові проміжки від 1991 року до 2020 року, та 

нараховує сім етапів, які різняться за змістом нормативно-правового 

забезпечення функціонування інформаційної царини, кількістю та 
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першорядністю суб’єктів, цілями та завданнями тощо, а також мірою та 

засобами впливу на розвиток громадянського суспільства.  

Особливої уваги заслуговує інформаційна політика нашої держави після 

Революції Гідності (часи президентства П. Порошенка та В. Зеленського), 

тому що в силу своєї актуальності відповідне дослідження може допомогти 

ідентифікувати проблеми сьогодення й визначити міру їх критичності, 

розробити шляхи їх подолання, у той час як аналіз попередніх етапів більш 

важливий з точки зору історичної ретроспективи для виявлення 

конструктивних та знакових подій у цій галузі та їх наслідків для соціуму та 

державного апарату. 

«Становлення громадянського суспільства в незалежній Україні, 

звичайно, не розпочиналось з чистого «історичного аркуша»… перші 

історичні прояви громадської самоорганізації простежуються задовго до 

здобуття Україною державної незалежності у 1991 році. І не буде 

перебільшенням стверджувати, що ці прояви хронологічно зіставні з епохою 

та ідеями природного права європейського Просвітництва від XVII сторіччя у 

таких історичних практиках в Україні, як демократичні вольності та автономія 

козацьких республік, існування Магдебурзького права та практики міського 

самоврядування від Львова до Глухова, історія різних неформальних 

об’єднань, товариств і братств – Кирило-Мефодіївське товариство, 

декабристські осередки, масонські ложі й інші самоорганізовані об’єднання 

політичного, просвітницького та культурологічного спрямування, досвід 

самоврядування сільських громад та в інших історичних прикладах суспільної 

самоорганізації» [30, с. 242-243]. 

За часів СРСР громадянське суспільство на теренах України виступало 

супротивником соціалістичного політичного режиму, і значною мірою 

вплинуло на розпад тоталітарної держави й здобуття незалежності. 

«Революція на граніті», що мала місце в жовтні 1990 року, стала тригером 

політичної активізації громадськості, а також започаткувало традицію 

протестних «революцій» на центральній площі країни.   
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Одразу зазначимо, що в силу того, що інформаційна політика 

української держави розглядається нами як один із чинників, що впливав і 

впливає на функціонування громадянського суспільства, ми не ототожнюємо 

періоди формування й розвитку цих соціально-політичних феноменів. 

Найбільшими стимулами для нових якісних змін третього сектору в Україні 

виступали «революції» (до них можна безпосередньо прив’язувати появу 

нових періодів в історії української самоорганізованої громади), але останні 

були наслідками певної загальнодержавної політики, у тому числі 

інформаційної, й проявами категоричної незгоди з цією політикою свідомої 

спільноти. Відповідно, ми розробляємо періодизацію інформаційної політики 

і намагаємося виявити стан та особливості розвитку громадянського 

суспільства на кожному з цих етапів саме в контексті інформаційно-

політичних впливів.   

Перший етап (1991-1994 рр.) – пострадянський або первинної 

демократизації – характеризується розробкою законодавчої бази (на зміну 

закону СРСР «Про пресу та інші засоби масової інформації» (1990 р.) 

розробляється та набуває чинності Закон України «Про інформацію» (1992 р.), 

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» (1994 р.), ліквідацією 

старих контролюючих органів (Держкомтелерадіо УРСР, функції якого були 

передані Державній Телерадіокомпанії; Державний комітет УРСР з преси, 

функції якого відійшли до зони відповідальності Міністерства культури 

України) та інституалізацією нових - Державний комітет України у справах 

видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження (1993 р.), який у 1994 році 

об’єднали з Державним Комітетом України з охорони державних таємниць у 

пресі та інших ЗМІ, в результаті чого з’явилося Міністерство України у 

справах преси та інформації. Під час цього етапу спостерігається сплеск 

діяльності недержавних телерадіокомпаній (біля 200 одиниць), відчутна 

всебічна лібералізація галузі [5; 7]. 

Проект Конституції 1992 року передбачав цілий розділ, який би 

регламентував відносини держави та громадянського суспільства. 
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Передбачалося, що «держава підпорядковується служінню громадянському 

суспільству» [19, с. 171]. Однак, як відомо, цей проект не став фінальним. У 

той же час, 1992 року було прийнято Закон «Про об’єднання громадян», 

завдяки чому були сформовані правові засади розбудови українського 

громадянського суспільства.  

Демократизація «згори» свідчила про первинність держави над 

громадянським суспільством у свідомості державних керманичів. Енергія 

суспільства акумулювалася з метою розбудови держави, в той час, як 

самоорганізована громада не могла протистояти корупційним схемам, 

завуальованим процесам прийняття політичних рішень та відсутності 

підзвітності з боку органів державної влади.  

Інформаційна політика держави цього періоду, з одного боку, сприяла 

розвитку третього сектору шляхом збільшення кількості суб’єктів теле- та 

радіопростору (більше інформаційних каналів – більший обсяг доступної 

інформації), з іншого – відсутність можливості контролю діяльності 

державного апарату через брак відкритих офіційних даних, приводила до 

«ізоляціонізму» третього сектору.  

Деякі дослідники переконані, що відсутність в «геномі» українців коду 

суверенності призвів до асинхронності у розвитку держави та громадянського 

суспільства в перші роки незалежності [35; 31]. У інформаційному просторі 

поняття «громадянське суспільство» лунає зрідка, переважно, як популярний 

атрибут демократизації, а не ключове завдання.   

Другий етап (1995-1999 рр.) – вторинної демократизації - ознаменований 

подальшим удосконаленням нормативно-правового забезпечення 

інформаційної царини та постійною трансформацією суб’єктів її управління. 

Так, у 1995 році Президент України видає Указ, яким визначалося створення 

Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. 

З’являються Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, 

Міністерство інформації України, яке 1999 року трансформується у 

Державний комітет інформаційної політики тощо.  
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У цей період відчувається своєрідний відхід від тотальної лібералізації 

галузі до часткового контролю «згори» у радянських традиціях та посилення 

впливу на ЗМІ з боку значущих фінансових груп інтересів. Нормотворчість 

починає охоплювати не лише питання діяльності ЗМІ, а й наново 

регламентувати кіноіндустрію, бібліотечну й архівну справи, рекламну 

діяльність. 1998 року з’являється перша Національна програма 

інформатизації. Знаковою можна вважати спробу створення громадського 

телерадіомовлення (1997-1998 рр.), яка попри законодавчу підтримку (Закон 

України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення в Україні») 

не знайшла практичного втілення. Наприкінці цього етапу починають 

розвиватися електронні ЗМІ («Електронні вісті», «UAToday»), з’являються 

веб-сайти окремих друкованих ЗМІ, FM частотних радіостанцій. 

Громадянське суспільство на цьому етапі продовжує функціонувати в 

схожих на попередні умовах. Конституція, прийнята 1996 року, не містить 

жодної згадки про третій сектор, лише побічно цитати з преамбули можна 

прив’язати до його суті («зміцнення громадської злагоди на землі України» 

тощо), але її 36 стаття конституційно гарантувала право на свободу об’єднань.  

За президенства Л. Кучми демократичні інтенції використовуються для 

камуфлювання авторитарних управлінських методик, які з кожним роком 

набувають більшої виразності. «Ознаками цієї політики, принаймні до кінця 

1990-тих років, були нерозвиненість та блокування (свідоме й несвідоме, 

об’єктивне та суб’єктивне) розвитку як структур, так і практик, а також 

адекватного дискурсу громадянського суспільства в публічній політиці та 

медіапросторі країни» [29, с. 247-248].  

Соціально-політична реальність характеризувалася конфліктним станом 

взаємин між НУО та державою. Можливість створення веб-сайтів, безперечно, 

розширює потенції громадських організацій, але чисельна обмеженість 

аудиторії, якій доступна мережа Інтернет, заважає повноцінному 

використанню цього інструмента.  
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Третій етап  (2000-2004 рр.) – первинної цифровізації - пов'язаний із 

запровадженням цифрових технологій до управління інформаційною 

цариною, зокрема приймаються Закони України «Про електронні документи 

та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», 

виходить Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 

широкого доступу до цієї мережі в Україні», наказ Державного комітету 

зв’язку та інформатизації України «Про Порядок надання інформаційних та 

інших послуг з використанням електронної інформаційної системи 

«Електронний Уряд».  

«У цей період відбувалося інтенсивне становлення, розроблення й 

упровадження основних компонентів електронного урядування: прийняття 

нормативно-правової бази, створення урядового порталу, уведення в органах 

державної влади системи автоматизованого діловодства та контролю 

виконавчої дисципліни, розвитку телекомунікаційної інфраструктури» [6].  

У 2002 році прийнято Державні програми «Районне радіо і 

телебачення», «Журналіст» тощо. З 2003 року починає віщання «УТР» з метою 

наявності достовірної інформації про Україну у світовому медіа просторі.  

Знов іде низка трансформацій вже існуючих суб’єктів інформаційної 

політики (Державний комітет інформаційної політики, телебачення та 

радіомовлення України стає Державним комітетом телебачення і 

радіомовлення України) та формування нових (Державний департамент з 

питань зв’язку та інформатизації, Міністерство транспорту та зв’язку 

України). У цей період свобода слова та безпека журналістської діяльності 

зазнають найбільших утисків з часів незалежності (вбивства журналістів Г. 

Гонгадзе, І. Александрова).  

Громадянське суспільство входить у фазу гострого протистояння з 

державою («Повстань, Україно!, «Україна без Кучми»). Зазвичай, його 

інститути, які діють у соціально-політичній площині, репрезентуються 
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провладними структурами, як такі, що почасти безглуздо споживають гранти 

зарубіжних акторів і при цьому підривають засади суверенності України.  

Цей етап пов’язаний із розквітом так званих «темників», неформально 

надаваних владних інструкцій для ЗМІ, які диктували пріоритетність 

висвітлення подій та бажані напрями їх оцінки. Громадянське суспільство 

подається як опозиційний владі суб’єкт, налаштований на деструктивні 

заходи. Водночас, влада намагається використовувати можливості третього 

сектору у власних інтересах: створюються провладні ГО, які під гаслами 

протидії владі насправді тяжіють до її подальшого ствердження (громадські 

форуми, організовані ГО Союз юристів України, проводилися з метою 

популяризації реформи Л. Кучми).  

Інформаційна політика цього періоду щодо третього сектору була вкрай 

недружньою, але несприятливі умови доволі часто виступають стимулом для 

подальшого саморозвитку. 2004 року інтенції свідомої громади переросли у 

«Помаранчеву революцію», яку значна кількість населення (41,9%) 

класифікувала як протест проти влади.  

«Вставши з колін, наш народ змусив поважати себе, зруйнував 

стереотипні міфи про соціальну пасивність і громадянську апатію українців. 

Люди повірили, що можуть власними силами змінити своє життя, реально 

впливати на державну політику, забезпечити перемогу демократії. Мистецтво 

сучасного політичного менеджменту полягає в тому, щоб залучити 

конструктивний потенціал українців до активного громадянського, 

державотворчого процесу» [16, с. 54]. 

Четвертий етап (2005-2009 рр.) – вторинної цифровізації - 

характеризується удосконаленням електронного урядування в Україні. 

Європейські стандарти визнаються орієнтирами для формування вітчизняного 

інформаційного суспільства. Законотворчість переважно спрямована на 

обґрунтування та регламентування використання цифрових технологій (Указ 

Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження 

новітніх інформаційних технологій», Закон України «Про основні засади 
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розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», 

Доктрина інформаційної безпеки України тощо). 

 Домінуючими темами внутрішньої і зовнішньої інформаційної політики 

держави стають Голодомор та реабілітація ОУН-УПА. Посилюється роль 

громадянського суспільства у структуруванні інформаційного поля, що 

підтверджується зокрема такими заходами, як розробка Секретаріатом 

Президента України концепції нової інформаційної політики держави, 

створення Коаліції громадських організацій «Суспільне мовлення», 

покликаної запровадити нові засади редакційної політики громадського 

мовлення в Україні. У вересні 2005 року президент України видає Указ «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики».  

Відбувається низка зрушень у формуванні публічного простору за участі 

третього сектору: громадські слухання бюджетів на місцевому рівні; неурядові 

соціальні експертизи; громадські консультативні ради при органах державної 

влади тощо. Однак, в інформаційно-політичній полеміці засоби громадського 

контролю згадуються не часто, а їх втілювачі переважно представляються як 

спеціально відібрані за незрозумілими критеріями лояльні «громадські 

активісти». 

П’ятий етап (2010-2013 рр.) – інформатизації - пов'язаний із прийняттям 

таких законів, як «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про 

доступ до публічної інформації». 2010 року КМУ схвалив Концепцію розвитку 

електронного врядування в Україні.  

З 2011 року починається використання цифрового стандарту мовлення, 

згідно з женевською угодою, передбачалося, що до 2015 року Україна 

повністю перейде на цифрове віщання. 2012 року створено Комітет Верховної 

Ради України з інформатизації та інформаційних технологій.  

У той же час, попри цю конструктивну законотворчість можна 

спостерігати деструктивну політику «регіоналів» на чолі з В. Януковичем 

щодо свободи в інформаційному полі та реальних прав і повноважень ГО. 
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Інформаційна політика україноцентризму попереднього періоду замінюється 

проторадянським аналогом з великою кількістю символів, знаків та наративів 

минулого. Громадянське суспільство зникає з повістки інформаційної 

політики держави, що не могло тривати довго і не мати суспільно значущих 

наслідків («Революція Гідності»). 

Шостий етап (2014-2018 рр.) – інформаційно-воєнний - визначається 

активними дебатами щодо створення Міністерства інформаційної політики 

України упродовж 2014 року, та його офіційною появою у 2015 році. 

Загальний контекст у інформаційному полі – інформаційна війна з РФ. 

Основними напрямами інформаційної політики держави у цей період 

постають:  

- посилення іномовлення (UATV, Ukrinform) – контент виробляється 

різними мовами (англійська, арабська, російська тощо) для 

популяризації України у світі, створення її позитивного іміджу, 

інформування іноземців щодо інвестиційного, фінансового клімату в 

Україні тощо;  

- висвітлення теми окупованих територій (комунікаційні кампанії 

«Крим – це Україна», День депортації, бордова компанія – «Два 

прапори – єдина країна», фільми «Крим. Опір», «Бранці Кремля» 

тощо);  

- розробка Стратегії реінтеграції Криму та Донбасу, Доктрина 

інформаційної безпеки (2017 р.), яка визначає національні інтереси 

України в інформаційній сфері, актуальні загрози, пріоритети 

державної політики, механізми реалізації і т. д.;  

- зведення Чонгарської вежі для українського мовлення в Криму.  

2014 року було прийнято Закон «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України», яким передбачено утворення Національної 

суспільної телерадіокомпанії України. Суспільне телебачення і радіомовлення 

України - це публічний інститут суспільного мовлення, призначений 

задовольняти інформаційні потреби українського суспільства, залучати його 
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представників до обговорення та вирішення найважливіших соціально-

політичних питань, сприяти формуванню громадянського суспільства в 

Україні та забезпечувати належну реалізацію конституційного права кожного 

на інформацію. 

Одразу після Євромайдану, під час якого активні громадяни та 

організоване громадянське суспільство відігравали важливу роль у витісненні 

корумпованого режиму В. Януковича, відбулося відносно активне 

співробітництво між громадянським суспільством та новим керівництвом П. 

Порошенка для просування програми реформ. ГО брали участь у Національній 

раді реформ та були активними у відділах реформ, приєднаних до галузевих 

міністерств. 

Серед ГО найбільший сплеск демонструють добровольчі військові 

формування та волонтерські організації. «У 2014 р. відбулися суттєві зміни в 

напрямах діяльності багатьох ОГС, що позначилося на загальній структурі, 

чисельності, формах і методах їх діяльності. Почали активно формуватися та 

ставати дедалі більш значущими громадські ініціативи та мобілізаційні 

стратегії в безпековій сфері, зумовлені ними нові механізми взаємодії між 

державними органами та неурядовими структурами. Загалом найбільш 

помітними формами громадської самоорганізації безпекового спрямування на 

сьогодні є добровольчий та волонтерський рухи» [27, с. 10]. 

Зростає довіра населення до ГО (у 2006 році їм довіряли біля 10% 

громадян, у 2015 році – майже 30%). Під впливом свідомої громади на зміну 

багатовекторності в зовнішній політиці приходить проєвропейська орієнтація, 

а протистояння зовнішньому ворогу сприяє консолідації нації більше ніж 

національна ідея, яку намагалися відшукати від моменту здобуття 

незалежності. Діяльність та вагома роль ГО у боротьбі на сході країни активно 

висвітлюється ЗМІ. По суті, стан третього сектору на цьому етапі можна 

визначити як взяття вершини (ГС стає суспільним інститутом – паритетним 

партнером держави), але цю позицію ще треба втримати.   
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Сьомий етап (триває з 2019 р.) – техніко-технологічний - ознаменувався 

реорганізацією Міністерства інформаційної політики України та його 

об’єднанням із Міністерством культури України та Міністерством молоді та 

спорту України, в результаті чого постав черговий центральний орган 

виконавчої влади – Міністерство культури та інформаційної політики України 

(2020 р.).  

Найбільш резонансною законотворчою ініціативою новоствореного 

міністерства стала розробка так званого закону про дезінформацію, що 

отримала негативну оцінку громадськості та Моніторингової місії ООН з прав 

людини, як така, що може підривати свободу ЗМІ.  

Неоднозначна й оцінка діяльності міністра О. Ткаченка: окремі 

громадські організації (ініціативна група «Без мови немає народу», громадська 

організація «Українська громадська функція» тощо) виступають з закидами 

про його проросійську позицію (різкі висловлювання щодо мовного закону, 

спроби повернути російськомовний контент до теле- та радіоефіру) й, 

відповідно, відхід від відстоювання інтересів українського народу на власній 

землі.  

Продовжується робота попередників з видання «Крим інформ», 

функціонування Інтернет-проекту «Крим – це Україна», планується 

конкурсний відбір проектів телевізійних серіалів патріотичного спрямування, 

для виробництва та розповсюдження яких надаватиметься державна 

фінансова підтримка (з жовтня 2020 р.). У 2019 році утворено Міністерство 

цифрової трансформації України, яке несе відповідальність за державну 

політику з електронного урядування, цифровізації органів державної влади, 

розвиток інформаційного суспільства тощо.  

У травні 2020 року Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення погодила проекти Уряду щодо Стратегії інформаційної 

реінтеграції Донбасу і Криму, які мають на меті інформаційну реінтеграцію 

тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, Донецької і Луганської областей шляхом створення передумов 
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для відновлення територіальної цілісності та суверенітету, сприяння захисту 

прав та свобод громадян України. 

З моменту обіймання президентської посади В. Зеленським значна 

кількість ГО направляла йому виразні сигнали щодо власного бажання 

тримати владу підзвітною та забезпечувати громадський нагляд за ключовими 

напрямами політики. У травні 2019 року близько 100 ГО (окремі аналітичні 

центри, ГО, що працюють у сфері прав людини, ЗМІ) підписали декларацію, 

яка встановлює «червоні лінії» для президента, що вплинуло на формування 

конфронтаційної атмосфери серед ключових фігур в Офісі Президента та 

третього сектору. 

Сьогодні, на думку експерта О. Луцевич, громадянське суспільство 

виконує наступні функції:  

1) забезпечує систему стримування та противаги (громадський нагляд, 

особливо у випадку антикорупційних організацій);  

2) виконує роль «відкритого майданчика», що надає платформу й 

підтримку публічним консультаціям із різноманітними зацікавленими 

сторонами, та сприяє формуванню консенсусу щодо інколи складних та 

розбіжних політик;  

3) забезпечує розбудову потенціалу та пропозиції рішень, шляхом 

надання експертизи та підготовки нового кадрового складу урядовців та членів 

парламенту;  

4) виступати в якості партнера з надання послуг як на національному, 

так і на регіональному рівні, що особливо актуально для соціальних послуг, 

ветеранів та молоді;  

5) підвищує поінформованість громадськості щодо нагальних питань, 

які мають вплив на суспільство загалом, таких як нерівність, дискримінація, 

навколишнє середовище, якість інформаційного простору, демографія та 

соціальний захист [13]. 

 Проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні висновки щодо 

впливу державної інформаційної політики на становлення і розвиток 
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громадянського суспільства в Україні. Упродовж першого, другого та третього 

етапів, запропонованої нами періодизації, третій сектор формально набуває 

суб’єктності, але сприймається державою і подається в інформаційному полі 

як об’єкт, що виступає для громадянського суспільства стимулом до боротьби 

за реальну суб’єктність. Індиферентність інформаційної політики держави до 

інститутів третього сектору на першому етапі перетворюється на відверте 

протистояння за часів третього етапу.  

Четвертий етап характеризується лібералізацією відносин: громадянське 

суспільство, яке голосно заявило про себе «Помаранчевою революцією», стає 

суб’єктом в очах нової державної адміністрації, яка по суті має завдячувати 

свідомій громаді за можливість вдалого політичного «реваншу». П’ятий етап 

демонструє абсолютно зворотну тенденцію у сприйнятті державою 

громадянського суспільства та відображенні його в інформаційній політиці, 

але це відбувається навмисне в результаті усвідомлення владою сили та 

потенціалу цього суб’єкта. Отже, блокування розвитку ГС, насправді, стало 

підтвердженням визнання владою його суб’єктності. 

 Шостий етап знаменує нову віху у розвитку ГС та його новий статус – 

рівноправного соціально-політичного актора в очах державної влади й у 

власному сприйнятті. Сьомий етап знаменує посилення інституційного змісту 

громадянського суспільства попри певну конфронтаційну напругу у 

відносинах з центральними органами державної влади.   

Отже, у сім етапів інформаційної політики незалежної України, на нашу 

думку, вміщується три етапи розвитку громадянського суспільства в контексті 

впливів першої: 1) етап об’єктивації в інформаційному просторі (презентація 

як феномену) (1991 – 2003 роки); 2) етап суб’єктивації (презентація як 

суб’єкта) (2004 – 2013 роки); 3) етап інституалізації (презентація як партнера) 

(з 2014 року й дотепер).    

Останні десятиліття демонструють світові масштаби демократизації. 

Усе більше країн, їх населення та державна влада, не просто покладаються на 

демократичні принципи функціонування соціально-політичної сфери, а 
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вдаються до модернізації демократичних інституцій, розширення меж 

публічної політики, активізації політичної участі громадянина за рахунок 

діджиталізації, міжсекторального партнерства, моделі належного управління 

тощо.  

Важлива роль у процесах демократизації належить громадянському 

суспільству, яке сьогодні не лише проголошує потреби та вимоги населення, а 

й контролює та оцінює діяльність держави, бере участь у розробці та реалізації 

політичних рішень. Чим більше залучення третього сектору до публічної 

політики, тим більш вона прозора, відкрита та доступна.  

В епоху інформаційного суспільства доступ громадянського суспільства 

до вироблення публічної інформаційної політики набуває особливого 

значення, адже сучасна реальність конструюється не так подіями, як 

дискурсами про події. Інформаційно-комунікаційний простір сьогодення 

пропонує низку переваг: е-урядування, цифровізацію публічних послуг, 

інтерактивність тощо. Однак, він також не позбавлений недоліків, зокрема 

його засоби можуть використовуватися для навіювань, маніпуляцій, 

тотального контролю. Задля мінімізації негативних впливів інформаційно-

комунікаційного простору на суспільне життя треба утримувати баланс 

суспільно-державних інтересів. Саме тому участь третього сектору у 

формуванні інформаційної політики вирізняється надзвичайною значущістю. 

В Україні третій сектор вирізняється хвилеподібною динамікою 

розвитку, де піком постає чергова «революція», якій передує наростання 

соціального невдоволення економічними, політичними, геополітичними 

проблемами та шляхами вирішення, які пропонує державна влада. 

Функціонування громадянського суспільства зазнає впливів великої кількості 

чинників, однин з яких – інформаційна політики держави. Особливість цього 

чинника полягає у тому, що незалежно від характеру інформаційної політики 

по відношенню до громадянського суспільства (сприятлива або 

несприятлива), останнє розвивається під її впливом або завдяки співпраці, або 

в процесі протистояння.  
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Безперечно, в демократичних умовах завдяки гарантуванню основних 

політичних прав (права на свободу слова, зборів, мітингів; на участь в 

управлінні державними й громадськими справами тощо) Конституцією та 

низкою міжнародних документів громадянин отримує можливість реалізувати 

свій публічний потенціал. Однак, які важелі впливу на формування 

інформаційної політики сьогодні є в українця, що репрезентує свідому 

самоорганізовану громаду? Пошуку відповіді на це запитання й присвячений 

наступний дослідницький блок третього підрозділу.  

Загалом, ці важелі впливу умовно можна поділити на непрямі та прямі. 

Опосередковані способи впливу проявляються у різного роду маніфестаціях, 

які проводять члени різних громадських організацій задля вираження незгоди 

з інформаційною політикою держави.  

Зокрема, серед останніх івентів можна згадати мітинг, що відбувся у 

Києві під стінами Кабінету міністрів України 2 жовтня 2020 року, 

організований ініціативною групою «Без мови немає народу» та громадською 

організацією «Українська громадська функція». Учасники заходу виступали з 

закидами про проросійську позицію міністра О. Ткаченка, критикуючи його 

різкі висловлювання щодо мовного закону, а також спроби повернути 

російськомовний контент до теле- та радіоефіру [22]. Безперечно, цей захід 

мав свій соціально-психологічний вплив на свідомість громадян, адже був 

висвітлений низкою ЗМІ, певний психологічний тиск було здійснено й на 

очільника Міністерства культури та інформаційної політики України.  

У цьому ж контексті можна пригадати акції на підтримку закону «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» (3 листопада 

2020 року у Києві, 9 листопада у Харкові тощо) [2; 21].   

Однак, плинність інформаційних приводів у інформаційно-

комунікаційному просторі не сприяє тривалій фіксації у суспільній свідомості 

подібних фактів. Окрім того, деякі мітинги в Україні мають замовний 

характер. Відповідно, окремі учасники розглядають їх як спосіб заробити, а 

певні політичні сили – просунути власні ідеї, що не може не підривати довіру 



155 
 

до інститутів громадянського суспільства. Таким чином, можна зробити 

висновок, що непрямі важелі впливу у вигляді протестів та мітингів, не мають 

вирішального впливу на зміст інформаційної політики держави, адже не 

призводять до конкретних результатів у вигляді усунення з посади очільників 

відомств або ж виразних змін курсу інформаційної політики.  

Натомість прямі важелі впливу могли б забезпечити більш суттєві зміни, 

адже вони пов’язані безпосередньо з процесами розробки принципів, порядку 

денного та змісту інформаційної політики. До прямих засобів можна віднести 

громадські ради при органах державної влади, громадські експертизи.  

Діяльність громадських рад регулюється, насамперед, постановою КМУ 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» (поточна редакція від 07.05.2019) [25]. Цей документ визначає 

основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади 

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики.   

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян 

до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх 

вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а 

також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених 

органів. Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню 

системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню 

якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з 

урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у 

розробленні проектів таких рішень.  

Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються 

органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в 

подальшій його роботі. До складу громадської ради можуть бути обрані 

представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, 

творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій 
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роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (інститути 

громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку. 

 Основними завданнями громадської ради є:  

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в 

управлінні державними справами; 

- сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під 

час формування та реалізації державної, регіональної політики; 

- сприяння залученню представників заінтересованих сторін до 

проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів 

формування та реалізації державної, регіональної політики; 

- проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за 

діяльністю органу виконавчої влади; 

- здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних 

матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної 

політики. 

У контексті нашого дослідження доцільно розглянути діяльність 

громадських рад при органах державної влади, які пов’язані з розробкою 

інформаційних стратегем, зокрема  Міністерства інформаційної політики 

України (2014-2019 роки), Міністерства культури та інформаційної політики 

України (з 2020 року), Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України. 

Систематизовані дані знаходимо у збірнику результатів оцінки 

діяльності центральних органів виконавчої влади за напрямом «взаємодія з 

громадськістю», які проведені групою експертів з числа представників 

українських організацій громадянського суспільства, органів державної влади, 

наукових інститутів та міжнародних організацій (2019) [3]. Нижче наведемо 

висновки дослідження щодо активностей Міністерства інформаційної 

політики України та Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України. 
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Міністерство інформаційної політики України, дотримуючись чинного 

законодавства, розробляє Орієнтовний план проведення консультацій з 

громадськістю. Документ має формальний характер, не зрозумілі форми 

консультації, цільова аудиторія, терміни проведення. Визначити факти 

проведення консультацій з громадськістю немає можливості. На сторінці 

«Електронні консультації з громадськістю» є тільки проекти нормативних 

актів, які виносяться на обговорення. А звітів про проведення консультацій та 

врахування пропозицій громадськості немає. При міністерстві були 

сформовані 3 консультативно-дорадчих органи: Громадська рада, Студентська 

рада, Експертна рада. Громадська рада була утворена для досягнення кількох 

взаємозалежних цілей: забезпечення участі громадськості в управлінні 

справами держави, організації громадського контролю за діяльністю 

Міністерства, налагодження ефективної взаємодії МІП з громадськістю, 

врахування громадської думки в роботі Міністерства.  

У період з травня 2017 по березень 2018 року Громадська рада при МІП 

працювала як колегіальний орган, що підтверджено протоколами її засідань. 

У 2018 році відбулося одне засідання Громадської ради 12.03.2018. У 2019 році 

засідання ГР не проводилися. 

У 2018-2019 роках Громадська рада обговорювала звіти про діяльність 

МІП, пропонувала алгоритм реагування на дискредитаційні матеріали 

зарубіжних ЗМІ, обговорювала проекти документів органів влади України. 

Однак, у 2018-2019 роках не виявлено ухвалених рішень, розроблених політик, 

які є «спільним здобутком» МІП та консультативно-дорадчих органів при 

МІП, а також ОГС. 

У Держкомтелерадіо встановлено наявність орієнтовного плану 

проведення консультацій із громадськістю та плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів, які відповідають нормам законодавства, 

наявність графіку особистого прийому громадян та інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян, наявність спеціального підрозділу, відповідального за 
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консультації з громадськістю, відсутність алгоритмів та процедур проведення 

консультацій з громадськістю в Держкомтелерадіо.  

Було виявлено проведення численних заходів консультацій з 

громадськістю, їх різноманітність, перевиконання орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік, подання інформаційних 

повідомлень про проведення консультацій з громадськістю та звітів за 

результатами їх проведення в зрозумілій громадськості формі, наявність 

повідомлень про оприлюднення проєктів нормативно-правових актів 

відповідно до законодавства.  

Проте, виявлено нерегулярність підготовки інформаційних повідомлень 

та звітів за результатами проведення консультацій з громадськістю, 

відсутність онлайн-платформи електронних консультацій з громадськістю, 

технічні проблеми з функцією добровільної реєстрації відвідувачів офіційного 

веб-сайту комітету та зворотного зв’язку. 

У Держкомтелерадіо відсутня стратегія взаємодії з організаціями 

громадянського суспільства. У плані заходів щодо реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-

2020 роки [18] відсутні завдання для Держкомтелерадіо. 

Волонтерську підтримку Держкомтелерадіо надають різні профільні 

громадські організації. Зокрема, це стосується поширення інформації про 

діяльність органу, допомоги у створенні проектів документів, організації 

заходів. Держкомтелерадіо разом із громадськістю були проведені заходи з 

підвищення кваліфікації журналістів редакцій, що реформуються. 

Проведення громадських експертиз регламентується «Порядком 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади» [24]. Попри належну нормативно-правову базу, відповідні заходи не 

характеризується системністю. Серед останніх подій в контексті 

інформаційної політики можна згадати Висновок за результатами проведення 

громадської експертизи діяльності Міністерства інформаційної політики 

України від 01.12.2017, на основі якого були розроблені пропозиції 
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(26.12.2017), а 18.01.2018 року був підписаний наказ міністра № 7 «Про 

результати громадської експертизи» з переліком заходів, спрямованих на 

врахування пропозицій громадської експертизи ГО «Українська демократія».  

У 2018 році була проведена одна громадська експертиза 

Держкомтелерадіо. Наказом Держкомтелерадіо було затверджено заходи 

щодо підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи. 

Інформація та матеріали про результати розгляду експертних пропозицій були 

також надіслані Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на 

урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».  

Офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики 

України надає дані про шість консультативно-дорадчих органів (Колегія 

МКІП, Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини 

МКІП, Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при 

МКІП, Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини, 

Експертно-фондова комісія Міністерства культури та інформаційної політики 

України, Експертно-фондова рада з питань безоплатної передачі вилучених 

або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в 

доход держави). У відкритому доступі положення про ці органи, дані про їхній 

склад, окремі протоколи засідань [20].  

Однак, предметне дослідження наявних документів, свідчить про те, що 

ці структури, по-перше, пов’язані з культурним виміром, а не інформаційним, 

а по-друге, мінімально залучають представників громадських організацій. 

Більш об’ємне висвітлення на сайті знаходять електронні консультації з 

громадськістю, але серед більше ніж 20 громадських обговорень лише 2 можна 

віднести до проблематики інформаційної політики. Відповідно, взаємодія ГС 

з Міністерством сьогодні є мінімальною та незадовільною.  

Взаємодія держави з організаціями громадянського суспільства в 

інформаційній сфері залежить від інтересів актуальної правлячої верхівки. 

Сучасний стан цієї взаємодії можна охарактеризувати як незадовільний, а 

участь третього сектору у виробленні публічної інформаційної політики 



160 
 

такою, що потребує більшої ініціативності та ефективності. У результаті 

проведеного дослідження можна зробити висновок, що в Україні 

громадянське суспільство має два різновиди впливів на формування 

інформаційної політики – прямі (громадські ради при органах державної 

влади, громадські експертизи) та непрямі (мітинги, збори). Обидва різновиди 

мають належне нормативно-правове забезпечення, але прямі впливи 

безпосередньо націлені на удосконалення змісту інформаційної політики, в 

той час як непрямі – носять комплементарний характер.  

З 2014 року Україна вирішила йти шляхом європейської інтеграції як у 

своїй внутрішній, так і у зовнішній політиці. Сам сектор громадянського 

суспільства активно наполягає на амбіційній програмі реформ, пов'язаних із 

виконанням зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між ЄС та 

Україною. 

Незважаючи на те, що громадянське суспільство продовжує виступати 

за реформи та прозорість уряду, щорічна доповідь Freedom House "Нації у 

транзиті-2019" виявила, що Україна все ще є частково вільною демократією. 

У 2019 році показник громадянських свобод змістився з 2,50 у 2017 році до 

чотирьох (з 7,00 балів - найнижчих). Оцінка знизилася через низку спеціально 

спланованих нападів на громадських активістів та неможливість держави 

знайти та покарати винних у цьому. 

Позитивним є те, що українці більше довіряють організаціям 

громадянського суспільства, ніж державним органам. Вражає, що 51 відсоток 

українців схвалює діяльність НУО (43,4 відсотка у 2018 році), а 70 відсотків 

довіряють волонтерським ініціативам (65,2 відсотка у 2018 році). У той же час 

68,5 відсотка людей не довіряють державним службовцям. Отже, 

громадянське суспільство розглядається як надійний партнер держави, і такий 

високий рівень довіри громадян ускладнює прийняття державними органами 

рішень без легітимізації участі громадянського суспільства. 

Однак збільшення довіри громадськості до громадянського суспільства 

не призвело до стійкого зростання громадянської участі: лише сім відсотків 
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громадян активно беруть участь у житті своїх громад. Важливим кроком на 

шляху створення кращих сприятливих умов для громадянського суспільства 

було зроблено 6 червня 2019 року, коли Конституційний суд скасував 

неконституційні вимоги антикорупційних активістів подавати декларації про 

майно. Це є важливим досягненням дворічної адвокаційної кампанії, яку 

проводить українське громадянське суспільство, а це означає, що 

дискримінаційні положення, запроваджені в 2017 році, більше не діють. 

Більше того, починаючи з травня 2019 року, активні громадяни по всій 

Україні можуть безкоштовно зареєструвати НУО в Інтернеті на урядовому 

порталі. Це добре поєднується з концепцією "держава в смартфоні", 

просунутою вперед новою командою президента Володимира Зеленського та 

його парламентською більшістю. Це також важливий крок вперед до 

вдосконалення надання державних послуг та підтримки збільшення кількості 

НУО в регіонах, особливо під керівництвом молоді. 

З огляду на значний прогрес у децентралізації, макроекономічній 

стабілізації та прозорості державних закупівель, існує нагальна потреба в 

прискоренні реформ у сферах державного управління, правоохоронної 

діяльності, судової влади та охорони здоров’я. Щоб бути найефективнішим, 

новий уряд та парламент мають об'єднатись з експертами з громадянського 

суспільства, оскільки в багатьох сферах необхідний досвід НУО. 

Більше того, більшість громадян ще не бачать прогресу в загальному 

процесі реформ, який розпочався після Євромайдану. Тридцять шість 

відсотків громадян стикаються з негативним досвідом із впровадженням 

реформ, 33 відсотки не визнають жодного суттєвого прогресу, тоді як лише 

три відсотки вважають, що реформи, передбачені програмою євроінтеграції, є 

успішними.  

Нетерпіння громадян нарешті побачити якісь конкретні результати 

поєднується з тривалим конфліктом на сході України. Українці здебільшого 

очікують боротьби з корупцією, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, 

реформування правоохоронних органів та реформ державного управління. 
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Коаліції громадянського суспільства продовжували залишатися життєво 

важливими для просування реформ. Напередодні президентських та 

парламентських виборів у 2019 році низка коаліцій громадянського 

суспільства закликала продовжити євроінтеграційні реформи. Шістдесят вісім 

НУО в рамках реанімаційного пакету реформ (РПР) підготували для 

президента список "червоних ліній" у сфері безпеки, зовнішньої та 

економічної політики та інших важливих реформ (скасування електронних 

декларацій для державних службовців, саботаж корупційні реформи тощо). 

РПР також висвітлила пріоритети України (Принципи Торонто) напередодні 

третьої конференції з питань реформ в Україні, підписаної понад 100 НУО. 

Принципи Торонто закликають нового президента та парламент продовжити 

реформи охорони здоров'я, зусилля з боротьби з корупцією, розробити 

питання безпеки та подальшої гармонізації законодавства з європейськими 

стандартами. 

Відкрите звернення до президента підписали понад 100 правозахисних 

організацій з проханням переглянути та пришвидшити судову реформу, 

передбачену політичною частиною Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом.  

Сімнадцять організацій громадянського суспільства опублікували заяву 

до політичних партій, які балотуються на вибори, щоб забезпечити 

продовження реформ в антикорупційних та правоохоронних органах та 

забезпечити закупівлю ліків через міжнародні організації, яка рятує життя 

тисячам пацієнтів та включає в угоду як добре. 

Президент та новий уряд дотримались вимог громадянського 

суспільства та надали пріоритет цим реформам, пообіцявши продовжувати 

євроінтеграційні процеси. 

Позитивним є те, що коаліції громадянського суспільства знаходили 

дедалі більше спільних точок для спільного співробітництва. У 2019 році 

всеукраїнська мережа НУО-хабів, яка об’єднує 15 потужних лідерів НУО з 

півночі на південь, зі сходу на захід, та Мережа правового розвитку, яка є 
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загальнодержавною коаліцією, що складається з 29 ОГС з акцентом на захисті 

прав людини та надання правової допомоги вразливим групам, вперше 

об’єднало їхні адвокатські зусилля. В результаті цього плідного 

співробітництва до Комітету ООН з прав людини було подано спільну тіньову 

доповідь про імплементацію Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права (МПГПП) в Україні. 

Ще одним успішним прикладом міжрегіонального співробітництва є 

альтернативний звіт про права внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 

підготовлений сімома НУО. З понад 1,4 мільйона ВПО в результаті конфлікту 

на сході, підтримка реформ , як передбачено Угодою про асоціацію, стає ще 

більш складним завданням. Звіт про права ВПО та рекомендації щодо 

покращення ситуації були подані до Комітету ООН з прав людини. Згодом 

активні ОГС розпочали діалог з міністерствами для вирішення питань прав 

людини, порушених у звіті, одночасно підштовхуючи владу дотримуватися 

зобов'язань щодо євроінтеграції. 

Тим не менше, незважаючи на збільшення обсягів адвокаційних 

ініціатив на місцевому рівні, вплив громадянського суспільства часто 

оскаржується. Як показує дослідження ПРООН, проведене у 24 областях 

України, місцеві органи влади, як правило, чують вимоги громадянського 

суспільства та відкриті для співпраці, якщо це не загрожує корисним схемам 

розподілу фінансування та інтересам регіональних бізнес-груп. 

Ці та багато інших прикладів останніх подій в українському 

громадянському суспільстві ілюструють, що в Україні активними є не лише 

національні, а переважно київські організації, а й регіональні організації 

громадянського суспільства. Якщо вони об’єднані, вони могли б ефективно 

виступати за зміни політики та просувати вперед виконання євроінтеграційних 

зобов’язань. 

Проблема полягає у розвитку належного рівня розуміння НУО, що лише 

шляхом встановлення відносин, заснованих на довірі, партнерстві та діалозі, а 

також у співпраці з державою можна вирішити соціально важливі виклики. 
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Часто державна машина потребує підготовлених рішень, заснованих на 

дослідженнях та отриманих уроках, оскільки державні службовці часто не 

мають необхідного досвіду, перевантажені іншими бюрократичними 

завданнями. 

Зрештою, громадянське суспільство продовжує бути рушієм 

євроінтеграційного процесу в Україні. І це показало ознаки кращої 

консолідації та зрілості, готових об'єднати та посилити голос ключових 

повідомлень для державних органів, які слід почути. Хоча голос 

громадянського суспільства є досить впливовим на національному рівні, 

виклик дотримуватися його залишається проблемою на місцевому рівні, що 

вимагає більшої єдності між різними НУО для зміцнення сили їхнього голосу, 

виконуючи одночасно роль "сторожових псів" партнери з питань 

впровадження реформ. 

За висновками Freedom House, які базувалися на оцінці організаційної 

спроможності та фінансової стійкості громадянського сектору, правового та 

політичного середовища, в якому він функціонує, функціонування 

профспілок, участі груп інтересів у політичному процесі та загрози, яку 

представляють антидемократичні екстремістські групи, громадянське 

суспільство України у 2019 році здобуло 5 балів із 7 можливих [33]. 

Деталізуємо окремі аспекти цього звіту. 

У 2019 році українське громадянське суспільство продовжувало 

функціонувати з відносною свободою. Однак, спостерігачі за цивільним 

сектором за рік зареєстрували 68 нападів на активістів, не докладаючи зусиль 

з боку влади для належного розслідування справ. Багато активістів 

скористалися відкриттям, яке було проведено на позачергових 

парламентських виборах, щоб балотуватися і завоювати місця в Раді. 

Наприклад, чотири активісти є членами антикорупційного комітету 

парламенту, включаючи голову комітету Анастасію Красносільську. 

Херсонська антикорупційна активістка Катерина Гандзюк була 

атакована кислотою в липні 2018 року і померла від отриманих травм через 
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чотири місяці. У липні 2019 року Спеціальний комітет парламенту з 

розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інші активісти схвалили звіт, 

який вимагав огляд слідства та його численні процесуальні порушення. 

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що йому довелося замінити 

групу обвинувачення слідства, щоб досягти прогресу у справі. 12 грудня в 

новому скликанні Ради було сформовано ще одну спеціальну комісію для 

розслідування справи К. Гандзюк та 55 інших випадків, зареєстрованих у 

2017–18 роках нападів на активістів у Херсонській, Харківській та Одеській 

областях. 

Асоціація українських спостерігачів за дотриманням прав людини у 

правоохоронних органах зареєструвала у 2019 році 68 випадків тиску на 

громадських активістів, включаючи судовий переслідування, фізичні напади 

та політично мотивовані арешти під час агітації та протестів. Наприклад, 

поліція Рівного заарештувала двох активістів, які провели невеликий мітинг із 

закликом до імпічменту В. Зеленського в травні 2019 року. Пізніше 

апеляційний суд виправдав активістів. 

Перемога В. Зеленського створила можливість для громадянського 

суспільства брати безпосередню участь у владі. Багато активістів приєдналися 

до парламенту у списку партії президента. У той час як деякі активісти 

використовували можливість просувати власні програми, інші залишалися 

стурбованими напрямком державних реформ та можливістю громадянського 

суспільства брати участь у політичному процесі, як це робив парламент в 

"турбо" режимі перегляду політики. Однак, поряд із більшою політичною 

участю, громадянське суспільство намагається зберегти свій авторитет як 

незалежного гравця. 

Через п'ять років після революції Євромайдану громадськість 

залишається відстороненою від громадянської активності. У 2019 році лише 7 

відсотків українців брали активну участь у волонтерстві у громадах; 4 відсотки 

брали активну участь у роботі організацій громадянського суспільства (ОГС), 

тоді як 13 відсотків повідомляли про рідкість участі. 
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У червні Україна провела в Києві четвертий за величиною парад 

гордості в Києві, в якому взяли участь понад 8000 учасників. Захід відбувся 

без великих інцидентів, суворих заходів безпеки та публічної підтримки уряду 

Києва, президента В. Зеленського та лідерів громадської думки. Вперше до 

параду долучилися понад 30 ветеранів війни. 

ОГС залишаються фінансово залежними від міжнародних донорів. Поки 

були створені нові механізми конкурентоспроможного фінансування, 

більшість фінансування, розподіленого урядом, залишалося 

неконкурентоспроможним. У лютому Міністерство фінансів підтвердило 

право неурядових організацій (НУО) пропонувати платні послуги без втрати 

статусу некомерційної організації, надаючи ще один засіб для диверсифікації 

своєї бази фінансування. 

Ультраправі групи України активізувались під час виборчих кампаній 

2019 року. З жовтня 2018 року по травень 2019 року було зафіксовано 95 

випадків залякування та насильства за участю ультраправих груп, причому 23 

з цих інцидентів спричинили тілесні ушкодження. Найактивніші групи 

протягом року отримали фінансування від держави 845 000 гривень (30 000 

доларів США) бюджет національних та патріотичних освітніх програм для 

молоді. Водночас ці групи не викликали широкого суспільного інтересу, 

національні партії отримували лише 2-відсоткову підтримку. 

Оцінка незалежності ЗМІ у 2019 році, що базувалася на вивченні 

поточного стану свободи преси, включаючи закони про наклеп, 

переслідування журналістів та незалежність редакції, функціонування 

фінансово життєздатної та незалежної приватної преси та функціонування 

публічних ЗМІ, становила 3,75 бали з 7. 

Медіа-середовище України, хоча і плюралістичне, продовжує залежати 

від фінансової підтримки купки олігархів, котрі також прагнуть впливати на 

національну політику. У соціальних медіа домінують маніпуляції, 

дезінформація та контроль над інформаційним простором. Насильство проти 
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журналістів продовжувалось у 2019 році, з початку року було зареєстровано 

безліч нападів. 

Українська медіа-сфера контролюється кількома відомими керівниками 

бізнесу. Їх вплив через засоби масової інформації став більш очевидним під 

час президентських виборів 2019 року. Телеканал 1+1, підконтрольний 

олігарху Ігорю Коломойському, широко розкривав Володимира Зеленського 

та його кампанію, негативно висвітлюючи чинного президента Петра 

Порошенка, з яким Коломойський відкрито ворогував. Телеканал "5 канал", 

що належить Порошенку, залишався вірним своєму власнику. 

У 2019 році було зареєстровано 75 нападів на журналістів (проти 86 

нападів у 2018 році), 12 справ було передано до суду. Вадим Комаров, 

журналіст у Черкасах, помер після нападу на нього за розслідування корупції. 

У вересні Кирило Вишинський, головний редактора РІА "Новости-Украина", 

був звільнений в рамках обміну полоненими з Росією. К. Вишинський був 

заарештований у 2018 році за державну зраду, оскільки СБУ нібито знайшли 

докази того, що його інформаційне агентство поширювало повідомлення, що 

ставили під сумнів державний суверенітет та територіальну цілісність. 

Український Інститут ЗМІ виявив 243 порушення свободи слова, 

включаючи втручання в роботу журналістів, обмеження доступу до публічної 

інформації, цензуру, непрямий тиск та кібератаки на ЗМІ. 

Регулювання, безпека та свобода Інтернету стали важливим питанням 

для нового Міністерства цифрової трансформації України. Лише у вересні 

Facebook видалив 168 облікових записів, 149 сторінок та 79 груп за участь у 

скоординованій “неправдивій” поведінці в Україні. Сюди увійшов один із 25 

найпопулярніших веб-сайтів Znaj.ua. 

Суспільне мовлення продовжує реалізовувати свою редакційну 

незалежність. Водночас за останні три роки ЗМІ ведуть боротьбу з 

недофінансуванням. Бюджет на 2019 рік покривав лише 61 відсоток 

операційних витрат, що призвело до дефіциту персоналу та нестачі контенту 

та обладнання. Наразі мережа загальнодоступного мовлення включає 26 
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телевізійних каналів та 28 радіостанцій, з яких лише кілька ефірних трансляцій 

на національному рівні. 

У вересні Національна рада з питань телебачення і радіо розірвала 

ліцензії п'яти регіональних компаній, які транслювали канал 112. Компанії 

постійно порушували ліцензійну угоду та отримували неодноразові 

попередження. У той же час ліцензія на канал 112, що належить Тарасу Козаку, 

близькому союзнику проросійського політика Віктора Медведчука, не була 

припинена і канал був доступним на супутнику. Однак, українські служби 

безпеки продовжували розслідування щодо каналу, звинувачуваного у 

підтримці тероризму та російської агресії. 

У липні набув чинності новий український закон про мову. Закон 

вимагає, щоб мінімум 90 відсотків ефірного часу на національному 

телебаченні містило контент українською мовою. Місцевим каналам 

дозволено не більше 20 відсотків вмісту, що не є українською мовою, тоді як 

канали, що транслюються мовами корінних народів (кримськотатарська), 

мають містити український вміст не менше 30 відсотків ефірного часу. 

Друковані ЗМІ можуть мати інші мови, якщо також розробляють українську 

версію того ж контенту. 

Громадянське суспільство є активним в Україні, де приблизно 20 000 

ОГС працюють у широкому спектрі спрямувань. Діяльність ОГС не 

обмежується столицею Києвом: одна чверть українських ОГС базується в 

столиці. У той же час, існують численні активні ОГС в регіонах, особливо в 

Одесі, Львові, Дніпропетровську та Харкові. Згідно з щорічним моніторингом, 

проведеним Інститутом соціології Національної Академії наук, рівень довіри 

до ОГС та благодійних організацій зріс майже втричі з 2014 по 2017 рік - з 13% 

до 37%. Загалом, рівень індивідуальної залученості та громадянської 

активності залишається досить низьким - менше 20% українців є членами 

ОГС. 

На додаток до традиційних ОГС, все більше агентств шукає нові форми 

для мобілізація та залучення громадян, експериментують з новими формами 
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об’єднань, наприклад, груповими ініціативами, центрами та соціальними 

підприємствами. Особливим носієм для цього може бути мистецтво та 

культура, цифрове спілкування, освіта, надання нових послуг або розвиток 

громади. 

З 2014 року в загальному середовищі діяльності ОГС відбулися суттєві 

зміни. Законодавча база була модернізована, і в даний час посилюється участь 

громадянського суспільства в розробці та реалізації державної політики. 

Починаючи з 2013 року, значно зросла активність громадянського суспільства 

в Україні, а також зацікавленість громадян та бажання піти волонтером до 

ОГС. Вважається, що ОГС відіграють важливу роль у розробці нової 

політичної та адміністративної культури в Україні після Майдану, зокрема 

щодо сприяння прозорості та підзвітності у суспільному житті. 

Розвиток тематичних мереж та платформ громадянського суспільства, 

зокрема Національної платформи Форум громадянського суспільства 

Східного партнерства мав консолідуючий вплив та зміцнив спроможність 

громадянського суспільства. 

Важливість роботи в коаліціях та створення синергії між діяльністю 

різних ОГС в даний час широко зрозумілі. Силовий конфлікт на Сході України 

сильно вплинув на ОГС у постраждалому регіоні. Конфлікт справив сильний 

негативний вплив на свободу вираження поглядів та права на об'єднання та 

мирні зібрання. Незалежні та проукраїнські ЗМІ, а також активісти 

громадянського суспільства не можуть працювати вільно в Донецькій та 

Луганській областях, де цензура та залякування є звичним явищем.  

Багато місцевих ОГС, зокрема ті, що зосереджуються на захисті прав 

людини, були змушені припинити свою діяльності або бути переміщеними. 

Загалом, за оцінками, приблизно 1,6 мільйона людей перебувають у статусі 

внутрішньо переміщених осіб через конфлікт. ОГС, які залишаються в 

регіонах, постраждалих від конфлікту, зараз зосереджуються в основному на 

гуманітарній роботі.  
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Загальне середовище для українських організацій громадянського 

суспільства може бути охарактеризоване як досить сприятливе, із задовільною 

правовою базою та різноманітними акторами громадянського суспільства, 

особливо в таких секторах, як європейська інтеграція, захист прав людини та 

довкілля / зелене суспільство. 

Можливості фінансування зросли за останні 4 роки, оскільки основним 

джерелом підтримки є міжнародні донорські організації, у яких дуже мало 

місцевих фондів та зростає, але все ще обмежене «крауд» фінансування. 

Держава розробляє інструменти фінансування ОГС, щоб зробити такі сфери, 

як культура, соціальні послуги, наука та регіональний розвиток більш 

конкурентоспроможними.  

Однак, застарілі підзаконні акти і адміністративні вимоги ускладнюють 

ефективне використання державного фінансування. Деякі міжнародні 

організації намагаються запровадити моделі державного фінансування, 

включаючи конкретний національний фонд, об'єднувати міжнародні фонди, 

але чинне законодавче середовище не дає жодних підстав для успіху. 

Підтримка ЄС громадянського суспільства в Україні зробила 

вирішальний внесок, зміцнивши спроможність громадян до вирішення питань, 

які є фундаментальними як для майбутнього України, так і, зрештою, для 

основних цінностей демократії та толерантності, які плекає Європейський 

Союз. Попри обмеження контекстом великої країни, внесок, тим не менш, мав 

критичне значення у складний і турбулентний час. Тим не менше, з моменту 

впровадження програми було вироблено низку уроків з попередньої 

Дорожньої карти, включаючи: 

- Розмір та процедурне навантаження, пов'язане з прямим 

фінансуванням ЄС, істотно обмежує кількість НУО, здатних подавати заявки; 

- Сфери, в яких працюють ОГС, в основному зумовлені донорами та 

фінансова стійкість між проєктами залишається проблемою; 

- Менші регіональні організації, як правило, є конкурентоспроможними, 

а не кооперативними. 
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Співпраця між Україною та ЄС з 2014 року розвивається за трьома 

основними осями: сильніша економіка, сильніше управління та сильніше 

суспільство. В рамках останнього акцент було зроблено на зміцненні 

громадянського суспільства, вільних та різноманітних засобів масової 

інформації, покращення поваги до прав людини, виборчих та парламентських 

реформах та підтримці для подолання масового переміщення населення як 

одного з наслідків конфлікту на сході України. 

Чинний план передбачає, що участь громадянського суспільства 

враховується у всіх основних секторах (плюс до 5% додаткової підтримки). 

Очікується, що організації громадянського суспільства відіграватимуть більш 

пряму роль у здійсненні заходів, притягненні до відповідальності уряду, 

моніторингу реформи та стануть справжнім партнером уряду. Для цільових 

заходів передбачається додатковий конверт до 5% підтримки з метою 

забезпечення стабільного джерела фінансування організацій громадянського 

суспільства та спрямованості на розвиток їх потенціалу, в тому числі для тих, 

хто працює поза фокусними секторами. 

У квітні 2020 року Рада національної безпеки та президент В. 

Зеленський продовжили заборону на використання російських соціальних 

мереж в Україні. Ряду російських новин та їх журналістам заборонено 

в'їжджати в країну. Різні мовні закони накладають на новини вимоги про те, 

щоб певний вміст був виключно українською мовою. 

У 2020 році журналісти продовжували стикатися з погрозами насильства 

та залякування, а українські суди та правоохоронці часто не захищають їхні 

права. У серпні кілька міжнародних служб охорони ЗМІ закликали українську 

владу розслідувати факти підпалу автомобіля, пов'язаного зі слідчою 

телевізійною програмою, та передбачуваний нагляд за журналістами. Як 

повідомляється, до кінця року поліція встановила трьох підозрюваних. 

Незалежний Інститут масової інформації зафіксував 205 порушень 

свободи ЗМІ у 2020 році, у тому числі 19 випадків фізичного насильства, 11 

кібератак, 111 випадків втручання, 18 випадків погроз, 17 випадків обмеження 
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доступу до публічної інформації та 2 випадки прямої цензури . Національна 

поліція розпочала 200 розслідувань різних злочинів проти журналістів у 2020 

році [34]. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Роль інформаційної політики держави  як чинника розвитку 

громадянського суспільства України розкривається за рахунок рефлексії її 

змісту, цілей та завдань, ключових суб’єктів та нормативно-правового 

забезпечення, а також виявлення основних наслідків її реалізації для третього 

сектору. 

Розроблено авторську періодизацію інформаційної політики України, 

яка охоплює часові проміжки від 1991 року до 2020 року, та нараховує сім 

етапів, 1) пострадянський або первинної демократизації (1991-1994 рр.); 2) 

вторинної демократизації (1995-1999 рр.); 3) первинної цифровізації (2000-

2004 рр.); 4) вторинної цифровізації (2005-2009 рр.); 5) інформатизації (2010-

2013 рр.); 6) інформаційно-воєнний (2014-2018 рр.); 7) техніко-технологічний 

(триває з 2019 р.). 

Перший етап характеризується розробкою законодавчої бази (Закон 

України «Про інформацію» (1992 р.), Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» (1994 р.), ліквідацією старих контролюючих органів та 

інституалізацією нових. Інформаційна політика держави цього періоду, з 

одного боку, сприяла розвитку третього сектору шляхом збільшення кількості 

суб’єктів теле- та радіопростору, з іншого – відсутність можливості контролю 

діяльності державного апарату через брак відкритих офіційних даних, 

приводила до «ізоляціонізму» третього сектору.  

Другий етап ознаменований подальшим удосконаленням нормативно-

правового забезпечення інформаційної царини та постійною трансформацією 

суб’єктів її управління. У цей період відчувається своєрідний відхід від 

тотальної лібералізації галузі до часткового контролю «згори» у радянських 
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традиціях та посилення впливу на ЗМІ з боку значущих фінансових груп 

інтересів. Соціально-політична реальність характеризувалася конфліктним 

станом взаємин між НГО та державою. Можливість створення веб-сайтів  

розширює потенції громадських організацій, але чисельна обмеженість 

аудиторії, якій доступна мережа Інтернет, заважає повноцінному 

використанню цього інструмента.  

Третій етап  пов'язаний із запровадженням цифрових технологій до 

управління інформаційною цариною (Закони України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий 

підпис»), громадянське суспільство входить у фазу гострого протистояння з 

державою («Повстань, Україно!, «Україна без Кучми») та подається у 

інформаційному просторі як опозиційний владі суб’єкт, налаштований на 

деструктивні заходи.  

Четвертий етап характеризується удосконаленням електронного 

урядування в Україні. Посилюється роль громадянського суспільства у 

структуруванні інформаційного поля (розробка Секретаріатом Президента 

України концепції нової інформаційної політики держави, створення Коаліції 

громадських організацій «Суспільне мовлення», Указ президента України 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики»). Однак, в інформаційно-політичній полеміці засоби громадського 

контролю згадуються не часто, а їх втілювачі переважно представляються як 

спеціально відібрані за незрозумілими критеріями лояльні «громадські 

активісти».  

П’ятий етап – інформатизація галузі  (Закони України «Про захист 

персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», Спостерігається деструктивна політика «регіоналів» на чолі з В. 

Януковичем щодо свободи в інформаційному полі та реальних прав і 

повноважень ГО. Інформаційна політика україноцентризму попереднього 

періоду замінюється проторадянським аналогом з великою кількістю 

символів, знаків та наративів минулого. Громадянське суспільство зникає з 
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повістки інформаційної політики держави, що не могло тривати довго і не 

мати суспільно значущих наслідків («Революція Гідності»).  

Шостий етап – загальний контекст інформаційної війни з РФ. Основні 

напрями інформаційної політики держави: посилення іномовлення; розробка 

Стратегії реінтеграції Криму та Донбасу; Доктрина інформаційної безпеки 

(2017 р.), Закон «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». ГО 

беруть участь у Національній раді реформ, активні у відділах реформ, 

приєднаних до галузевих міністерств. Зростає довіра населення до ГО (у 2006 

році їм довіряли біля 10% громадян, у 2015 році – майже 30%). Під впливом 

свідомої громади на зміну багатовекторності в зовнішній політиці приходить 

проєвропейська орієнтація, а протистояння зовнішньому ворогу сприяє 

консолідації нації більше ніж національна ідея, яку намагалися відшукати від 

моменту здобуття незалежності. Діяльність та вагома роль ГО у боротьбі на 

сході країни активно висвітлюється ЗМІ.  

Сьомий етап  – реорганізація Міністерства інформаційної політики 

України, негативна оцінка громадськості закону про дезінформацію, 

утворення Міністерства цифрової трансформації України, «червоні лінії» для 

президента майже від 100 ГО. Частково конфронтаційний період у відносинах 

державної влади та третього сектору.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі виконано комплексне дослідження 

інформаційної політики як чинника розвитку громадянського суспільства 

України, що стало можливим в результаті систематизації теоретико-

методологічних засад досліджуваної проблеми, виявлення ключових 

прикладних аспектів взаємовпливу, синхронізації історичних ретроспекцій 

становлення інформаційної політики та громадянського суспільства в Україні. 

Отримані в ході наукового дослідження результати дають змогу 

сформулювати такі висновки:  

1. Дослідження впливу інформаційної політики держави на 

формування та розвиток громадянського суспільства є неможливим без 

теоретико-методологічного обґрунтування, яке забезпечується за рахунок 

систематизації науково-дослідної літератури, присвяченої аналізу цих явищ 

окремо та їх кореляції. Розуміння суті державної інформаційної політики 

ґрунтується на наукових розробках таких учених, як Е. Арнольд, В. Келер,    

Дж. Лестер, У. Мартін, Ю. Нісневич, М. Порат, Г. Почепцов, П. Улір тощо. 

Рефлексія поняття та змісту громадянського суспільства базується на 

концептуальних підходах М. Вальцера, Ю. Габермаса, А. Колодій, Р. Патнема, 

В. Хайнса і т. д. Наукові ревізії кореляції державної інформаційної політики та 

третього сектору, представлені теоретичними напрацюваннями                               

О. Бережкової, П. Малуєва, В. Мокшина, свідчать про звуженість наявних 

підходів (аналізується переважно вплив державної політики в інформаційній 

сфері на діяльність ЗМІ). У ході комплексної інформатизації, комп’ютеризації 

та цифровізації питання співвідношення інформаційної політики держави як 

джерела соціально-культурних цінностей та пріоритетів, з одного боку, й 

громадянського суспільства як активного політичного актора, з іншого боку, 

набуває підвищеного наукового інтересу. Інформаційна політика в умовах 

інформаційного суспільства сприяє позитивним тенденціям розвитку 

громадянського суспільства (доступність та достовірність інформації, 
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різноманіття каналів комунікації, інтерактивність соціально-політичних 

суб’єктів тощо), у свою ж чергу, громадянське суспільство, користаючись 

даними перевагами, сприяє подальшій демократизації, вимагаючи 

розширення власних прав, включення до процесів вироблення та прийняття 

публічних рішень, розширення сфери самоуправління і т. д. Таким чином, 

доцільно говорити про їх взаємовплив. При цьому інформаційна політика 

держави виступає одним із чинників розвитку третього сектору, що не 

дозволяє стверджувати їх пряму каузальність.   

2. Державна інформаційна політика може мати три основні способи 

впливу на громадянське суспільство, його сприйняття та зворотну реакцію:        

1) інформаційна політика як засіб артикуляції загальнодержавної політики 

(внутрішньої та зовнішньої); 2) інформаційна політика як засіб демонстрації 

політики держави безпосередньо по відношенню до громадянського 

суспільства; 3) інформаційна політика як спосіб розуміння державою 

інформації та використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Громадянське суспільство як актор, наділений аналітичними та 

самоорганізаційними здібностями, аналізуючи ці три вияви інформаційної 

політики, може налаштовуватися або на протидію, або на взаємодію з 

державою.  

3. Публічні інформаційні системи існували завжди від моменту 

появи держави як суспільного інституту, але їх характеристики значно 

змінилися під впливом тотальної діджиталізації. Зокрема, розширилися типи 

даних, які використовуються в межах відповідних систем (оперативні, 

директивні, процедурні, метадані тощо), та способи їх взаємодії та 

взаємовпливу. Сучасні інформаційні системи демократичних держав 

сприяють залученню громадян через інтерактивність, доступність та 

прозорість, в результаті чого зміцнюються демократичні принципи і 

розширюються комунікаційні канали між акторами публічного, приватного та 

третього секторів. Публічні інформаційні системи відкрили доступ до 

інформації широкому загалу, чим посприяли більшій активності різних 
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соціальних спільнот. Окрім цього, пряма комунікація між політичними 

акторами різних суспільних секторів часто заміняється онлайн спілкуванням, 

за рахунок чого заощаджуються різні ресурси (час, фінанси тощо). 

Ефективність публічних інформаційних технологій дозволяє говорити про 

них, як про суспільне благо.  

4. Практика розвинених демократій (Велика Британія, Ісландія, 

Німеччина, США, Швеція тощо) свідчить про те, що в інформаційній сфері 

односторонній вектор впливу між державою та громадянським суспільством 

стає двостороннім, окрім цього зміст актуальної комунікації між цими 

публічними акторами переходить з формату взаємовпливів до архітектури 

взаємозв’язків. У результаті відбувається поступова зміна формату 

інформаційної політики: з державного на публічний. Ідентифіковано переваги 

від співпраці в інформаційній сфері для держави (довіра інститутів 

громадянського суспільства розширює довіру соціуму до органів державної 

влади; посилення конкурентоспроможності інформаційної сфери як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках ІКТ; транспарентність політичної 

системи, що сприяє комплексній демократизації; розбудова сучасного 

інформаційного суспільства) та громадянського суспільства (розгалужений 

контроль за владою державного, регіонального та локального рівнів; участь у 

формуванні змісту порядку денного в інформаційному просторі; боротьба з 

бюрократичною неефективністю та корупцією; посилення системи стримувань 

і противаг; популяризація інструментів прямої демократії).  

5. Структурування інформаційної політики України шляхом розробки 

її періодизації та виявлення провідних наративів на кожному етапі дозволяє  

з’ясувати її вплив на формування третього сектору.  Доведено, що упродовж 

першого, другого та третього етапів, запропонованої періодизації, третій 

сектор формально набуває суб’єктності, але сприймається державою і 

подається в інформаційному полі як об’єкт, що виступає для громадянського 

суспільства стимулом до боротьби за реальну суб’єктність. Індиферентність 

інформаційної політики держави до інститутів третього сектору на першому 



182 
 

етапі перетворюється на відверте протистояння за часів третього етапу. 

Четвертий етап характеризується лібералізацією відносин: громадянське 

суспільство, яке голосно заявило про себе «Помаранчевою революцією», стає 

суб’єктом в очах нової державної адміністрації, яка по суті має завдячувати 

свідомій громаді за можливість вдалого політичного «реваншу». П’ятий етап 

демонструє абсолютно зворотну тенденцію у сприйнятті державою 

громадянського суспільства та відображенні його в інформаційній політиці, 

але це відбувається навмисне в результаті усвідомлення владою сили та 

потенціалу цього суб’єкта. Отже, блокування розвитку ГС, насправді, стало 

підтвердженням визнання владою його суб’єктності. Шостий етап знаменує 

нову віху у розвитку ГС та його новий статус – рівноправного соціально-

політичного актора в очах державної влади й у власному сприйнятті. Сьомий 

етап знаменує посилення інституційного змісту громадянського суспільства 

попри певну конфронтаційну напругу у відносинах з центральними органами 

державної влади.   

6.  Українське громадянське суспільство має два різновиди впливів на 

формування інформаційної політики – прямі (громадські ради при органах 

державної влади, громадські експертизи) та непрямі (мітинги, збори). Обидва 

різновиди мають належне нормативно-правове забезпечення, але прямі впливи 

безпосередньо націлені на удосконалення змісту інформаційної політики, в 

той час як непрямі – носять комплементарний характер. Розгляд діяльності 

громадських рад при органах державної влади, які пов’язані з розробкою 

інформаційних стратегем, зокрема Міністерства інформаційної політики 

України (2014-2019 роки), Міністерства культури та інформаційної політики 

України (з 2020 року), Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, дозволяє виявити, що взаємодія держави з організаціями 

громадянського суспільства в інформаційній сфері залежить від інтересів 

актуальної правлячої верхівки. Сучасний стан цієї взаємодії можна 

охарактеризувати як незадовільний, а участь третього сектору у виробленні 
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публічної інформаційної політики такою, що потребує більшої ініціативності 

та ефективності.    

Подальші наукові дослідження даної тематики можуть бути скеровані у 

бік пошуку сприятливих умов конструктивної взаємодії держави та третього 

сектору в інформаційній сфері, оптимізації участі громадських активістів та 

громадських організацій у виробленні та контролі інформаційної політики 

держави. 
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