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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Політика, як і будь-яка інша сфера 

діяльності, містить у собі комунікаційну складову. Комунікація необхідна аби 

формувати уявлення про потреби, інтереси і запити суспільства, визначати 

альтернативи розвитку суспільства, ухвалювати рішення, інформувати, 

роз’яснювати, переконувати, отримувати реакцію на прийняті та реалізовані 

рішення, консолідувати та мобілізувати суспільство на досягнення визначених 

цілей.  

Актуальність дослідження політичної комунікації в сучасній Україні 

зумовлена невідповідністю комунікації вимогам часу, очевидними недоліками, 

що існують в цій сфері: високим ступенем недовіри громадян до чинної влади; 

розбіжністю в очікуваннях виборців під час голосування і реальними діями 

обраних; частою відсутністю компромісу між гілками влади; неможливістю 

створення ефективно діючої парламентської коаліції через розбіжності між її 

потенційними учасниками; порушенням координації у діях між центральними і 

місцевими органами влади; невиконанням політичними партіями свого 

основного призначення – представництва соціальних інтересів; суперечливим 

впливом засобів масової інформації як на державу, так і на суспільство. Такі 

недоліки є «симптомами» порушень в системі комунікацій, свідченням 

відсутності зворотного зв’язку, діалогу, без якого комунікація перетворюється 

на інформування, показником незацікавленості органів влади у співпраці з 

громадськістю, низького рівня політичної культури, а відтак і активності 

громадянського суспільства. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми філософського 

факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і 

науки України на основі міжнародних освітньонаукових стандартів». 

Метою дисертаційної роботи є виокремлення та систематизація 

інституційних форм політичної комунікації та визначення їх місця і ролі у 

демократичних процесах в сучасній Україні. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних задач: 

- виокремити та проаналізувати основні підходи до визначення поняття 

«комунікація», з’ясувати особливості політичної комунікації та сформулювати 

авторське визначення цього поняття; 

- простежити зміни інституційних форм політичної комунікації вищих 

органів державної влади у процесі становлення парламентсько-президентської 

форми державного правління; 

- охарактеризувати особливості комунікації органів місцевого 

самоврядування з територіальними громадами та з органами державної 

виконавчої влади в процесі становлення місцевої влади в Україні; 

- дослідити особливості політичної комунікації у взаємовідносинах 

громадянського суспільства і держави, визначити комунікативний вплив 

політичних інститутів громадянського суспільства (політичних партій, 

громадських організацій, засобів масової інформації) на органи державної влади; 



2 
 

- виокремити особливості зовнішньополітичних комунікацій України 

та дослідити їх євроінтеграційний та євроатлантичний вектори. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є політична комунікація як складова 

демократичних політичних процесів в Україні. 

Предметом дисертаційного дослідження є особливості інституційних 

(врегульованих нормами права) форм політичної комунікації у контексті 

демократичних процесів в сучасній Україні: становлення парламентсько-

президентської форми державного правління, системи місцевого 

самоврядування, багатопартійності, трансформації виборчої системи, 

утвердження євроінтеграційного вектора зовнішньої політики. 

Основними методами дисертаційного дослідження є  системний, 

структурно-функціональний, інституціональний, порівняльно-історичний.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим  дослідженням політичної комунікації, яке здійснене на основі 

конституційно-правових актів, що дало змогу виокремити та систематизувати 

інституційні форми політичної комунікації та визначити їх місце у 

демократичних процесах в Україні. У межах проведеного дослідження отримано 

наступні основні результати, що  відзначаються науковою новизною і виносяться 

на захист: 

- дано авторське визначення політичної комунікації як взаємодії і 

взаємовпливу суб’єктів політики з приводу влади,  що зумовлені їх правовим 

статусом, функціями та повноваженнями, закріпленими в законодавстві, 

кінцевою метою яких є ефективне, результативне та легітимне управління 

суспільством.  

- конкретизовано зміст демократичного напряму розвитку незалежної 

України через виокремлення і систематизацію основних демократичних 

процесів (становлення парламентсько-президентської форми державного 

правління, системи  місцевого самоврядування, багатопартійності, 

трансформації виборчої системи, формування громадянського суспільства, 

утвердження євроінтеграційного та євроатлантичного векторів зовнішньої 

політики держави) та дослідження інституційних форм політичної комунікації 

суб’єктів цих процесів; 

- уперше з використанням поняття інституційних форм політичної 

комунікації як законодавчо визначених форм взаємодії суб’єктів політики на 

основі конституційно-правових актів України досліджено комунікацію: між 

вищими органами державної влади (Президентом України, Верховною Радою 

України, Кабінетом  Міністрів України);  між громадянським суспільством та 

державою; між органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

державної виконавчої влади; між територіальними громадами і ними 

сформованими органами місцевого самоврядування, результатом  чого стало 

виокремлення проблем такої комунікації та окреслення шляхів їх розв’язання; 

- уперше процес становлення в Україні парламентсько-президентської 

форми державного правління досліджено як зміну інституційних форм взаємодії 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету  Міністрів України, 
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зміщення конституційно визначених функцій і повноважень зі здійснення 

державної влади від глави держави до парламенту та уряду, в контексті чого 

проаналізовано конституційно визначений спосіб формування уряду, форми 

контролю його діяльності, умови настання політичної відповідальності уряду та 

парламенту, конституційно-правові інститути права законодавчої ініціативи, 

права законодавчого вето президента, депутатського запиту, депутатського 

звернення, імпічменту президента, на основі чого зроблено висновок, що 

інституційні форми політичної комунікації за парламентсько-президентської 

форми державного правління більше відповідають вимогам демократизму та 

ефективності, ніж за попередніх форм правління в Україні; 

- уперше  аналіз процесу становлення системи місцевої влади в Україні 

здійснено як з’ясування особливостей інституційних форм політичної 

комунікації територіальних громад із сформованими ними органами місцевого 

самоврядування (місцевими радами, сільськими, селищними, міськими 

головами), органів місцевого самоврядування з місцевими органами державної 

виконавчої влади (районними та обласними державними адміністраціями). 

Встановлено, що територіальні громади не  здійснюють вагомого впливу  на 

органи місцевого самоврядування у відстоюванні своїх прав і інтересів, а  місцеві 

ради – на районні та обласні державні адміністрації. Причинами  цього є 

відсутність належного нормативного врегулювання таких процесів, зокрема у 

статутах територіальних громад, а також недостатність законодавчого 

регулювання політичної комунікації органів місцевого самоврядування з 

органами державної виконавчої влади, зокрема в частині розмежування та 

делегування їх повноважень;  

- набула подальшого розвитку  теза про політичні партії як інститути 

громадянського суспільства і вибори як засіб політичної комунікації 

громадянського суспільства через політичні партії з державою, у зв’язку з чим 

проаналізовано процеси демократичної трансформації партійної системи – від 

атомізованої до системи поляризованого плюралізму і системи виборів народних 

депутатів України – від мажоритарної системи абсолютної більшості до 

пропорційної системи із закритими виборчими списками та обґрунтовано 

необхідність подальшого переходу до пропорційної виборчої системи з 

відкритими виборчими списками; 

- уточнено роль громадських організацій та мас-медіа як засобів 

комунікативного впливу громадянського суспільства на державу, з’ясовано 

співвідношення між створеними законодавством України можливостями та 

реальним комунікативним впливом громадських організацій та засобів масової 

інформації як інститутів громадянського суспільства на державу та встановлено, 

що існує невідповідність між наданими законодавством правами та реальною 

діяльністю більшості громадських організацій та ЗМІ, яка спрямована на 

задоволення не загальносуспільних, а вузькогрупових інтересів; 

- отримала подальший розвиток теза про громадську думку як засіб 

політичної комунікації громадянського суспільства з державою  та обґрунтовано 

необхідність подальшої інституціоналізації  громадської думки в Україні – 
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визначення у нормах права механізмів її дослідження та врахування у процесі 

ухвалення  державних рішень.  Наголошується, що ігнорування владою 

громадської думки призводить до підвищення протестної активності громадян з 

порушенням законодавства як деструктивного впливу на державу; 

- виокремлено та систематизовано суб’єктів зовнішньополітичних 

комунікацій України, основними з яких є вищі органи державної влади 

(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет  Міністрів України), 

Міністерство Закордонних  справ України, з’ясовано встановлені 

законодавством України функції і повноваження цих органів щодо здійснення 

зовнішньополітичної діяльності та проаналізовано їх реалізацію в контексті 

євроінтеграційного та євроатлантичного векторів зовнішньої політики України, 

що визначають її демократичну спрямованість. Відзначено відсутність в Україні 

консолідованої громадської думки щодо цих напрямів та наголошено на 

необхідності розширення комунікацій органів державної влади з громадянським 

суспільством з метою роз’яснення зовнішньополітичних пріоритетів держави. 

Практичне значення результатів дослідження  полягає в тому, що 

сформульовані у ньому основні положення, висновки і рекомендації можуть 

бути використані у подальшому реформуванні політичної системи України,  

процесі розроблення Концепції державної комунікативної політики, практичній 

діяльності комунікативних підрозділів органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування,  а також у викладанні політологічних та політико-

правових дисциплін у закладах вищої освіти України. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалася на 

наукових міжнародних конференціях: «Актуальні питання суспільних наук: 

наукові дискусії», м. Київ, 14-15 серпня 2015 р.; «Суспільні науки: напрями та 

тенденції розвитку в Україні та світі», м. Одеса, 17-18 липня 2015 р.; «Актуальні 

питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», м. Дніпропетровськ,  11-12 

грудня 2015 р.; «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», м. Одеса, 

8-9 квітня 2016 р.; «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем 

сучасності», м. Дніпропетровськ,  14-15 квітня 2017 р.; «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспекти», 30-31 травня 2017 р., 

Канада-Сербія-Азербайджан-Польща-Україна.  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 32 

наукових публікаціях, в тому числі індивідуальній монографії та 25 статтях, з 

яких – 15 у фахових виданнях України (з яких 8 включені до міжнародних 

наукометричних баз), 3 – у виданнях України, що включені в міжнародні 

наукометричні бази, 2 – в іноземних виданнях, 4 – в наукових виданнях України, 

які додатково відображають результати дисертаційного дослідження, 1 – розділ 

в колективній монографії,  та 6 тезах доповідей на наукових конференціях. 

 Структура дисертації. Дисертаційна робота є завершеним дослідженням, 

що складається зі вступу, п’яти розділів, диференційованих на 20 підрозділів, 

висновків і списка використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 
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354 сторінки, список використаних джерел нараховує 373 найменування на 42 

сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються 

його мета, завдання, об’єкт, предмет та основні методи дослідження, 

формулюються положення його наукової новизни, характеризуються практичне 

значення, апробація одержаних результатів і структура дисертації. 

Перший розділ дисертації, який має назву «Теоретико-методологічні 

засади дослідження політичної комунікації» складається із чотирьох 

підрозділів. У підрозділі 1.1. «Ступінь наукової розробленості проблеми» 

зазначається, що складність аналізу дослідницької літератури щодо комунікації 

пов’язана з тим, що це явище вивчається чи не кожною суспільною наукою: 

психологією, філософією, політологією, соціологією, антропологією, 

педагогікою, культурологією.  

Якщо за основу класифікації брати змістовне наповнення досліджень, 

можна виокремити наступні групи наукових напрацювань за темою. 

 Першу групу складають праці теоретико-методологічного плану, автори 

яких розкривають природу комунікації як результату суспільного розвитку, 

визначають категоріальний апарат, специфіку процесу комунікації в політичній 

сфері, аналізують принципи функціонування і структуру політичної комунікації, 

виокремлюють її етапи, виявляють умови ефективності комунікації. До них 

належать праці зарубіжних вчених Ж.-М. Коттре, Ч. Кулі, П. Лазарсфельда, Г. 

Лассуелла, М. Маклюена, Л. Пая, Ю. Хабермаса, П. Шарана, Р. Ж. Шварценберга 

та ін. Серед  українських і російських вчених, що досліджували подібні 

проблеми, слід виділити М. Бахтіна, Ю. Буданцева, М. Василика, М. Грачова, 

Т.Кадлубович, В. Конецьку, Г. Почепцова, А. Соловйова, А. Соколова, А. 

Чумикова, О. Шиманову та ін. Зв’язок теоретичних проблем комунікації з 

визначеннями понять «діалог», «діяльність» і «дія» розглядався в працях М. 

Бахтіна, B. Біблера, М. Бубера, М. Вебера, А. Лосєва, Ю. Лотмана, Ю. Хабермаса, 

К. Ясперса. Інформація як зміст комунікації досліджувалася Р. Авдєєвим, В. 

Афанасьєвим, Ю. Лотманом, І. Манкевичем. 

Другу групу складають праці, присвячені основам аналізу політичних 

систем і визначенню місця і ролі інформаційно-комунікаційних процесів у їх 

розвитку. Цю проблематику досліджували в зарубіжних наукових колах      Г. 

Алмонд, Н. Вінер, К. Дойч, Д. Істон, Т. Парсонс, в російських - М. Анохін, А. 

Галкін, М. Грачов, вітчизняних – С. Денисюк, Т. Кадлубович, М. Логунова, О. 

Шиманова. 

Третя група – це праці, що виокремлюють як основний засіб комунікації 

сучасні засоби масової інформації (ЗМІ). Автори цих праць –  М. Вершинін, І. 

Засурський, Я. Засурский, О. Зернецька, Л. Кочубей, Ю. Мазурок, Г. Мельник, 

В. Недбай, В. Пугачов, Т. Хлівнюк, А. Чугунов  та інші – визначають місце і роль 

ЗМІ в політичному просторі в умовах перехідного періоду, стан і тенденції 
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розвитку, а також характеристики конкретних груп ЗМІ – друкованих, 

телебачення, Інтернету. 

Четверту групу складає широкий спектр праць з питань культурологічних, 

психологічних, технологічних аспектів  функціонування політичної комунікації. 

Сучасні науковці приділяють значну увагу чинникам, що формують чи 

впливають на особливості політичної комунікації в сучасному суспільстві 

(компетентності, політичній культурі і активності громадян та ін.). Зазначені 

проблеми розглядають такі науковці, як В. Андрущенко, О. Бабкіна, В. Бебик, В. 

Горбатенко, Т. Кадлубович, Л. Климанська, Л. Кочубей, М. Каращук, А. Митко, 

В. Недбай, Г. Почепцов, О. Ромашко, С. Телешун, Ю. Шайгородський, М. 

Шульга, Д. Яковлєв та інші. 

Значна увага науковців завжди була прикута до проблем виборчої 

комунікації, напевно, через практичний запит на дані дослідження. В роботі 

використовувалися дослідження в цій царині вітчизняних науковців О. Бойка, М. 

Варія, С. Денисюк, В.Королько, Л. Климанської, В. Лісничого, В. Полторака, О. 

Прасюка, Г. Почепцова, Ю. Шведи, О.Шиманової. 

Комунікаційні процеси в системі органів влади досліджували О.Бабінова, Р. 

Войтович, Ю. Ганжуров, А. Дуда, Н. Жук,  Н. Дніпренко,  Ю. Шайгородський, 

В. Яблонський. 

В даній дисертації політична комунікація в Україні уперше розглянута в 

контексті демократичних процесів: становлення парламентсько-президентської 

форми державного правління, системи  місцевого самоврядування, 

багатопартійності, трансформації виборчої системи, формування 

громадянського суспільства, утвердження євроінтеграційного вектора 

зовнішньої політики. При цьому політична комунікація уперше розглянута на 

основі аналізу конституційно-правових актів України, що дало змогу 

виокремити її інституційні форми. 

У підрозділі 1.2. «Основні підходи до визначення поняття «комунікація» 

та особливості політичної комунікації» зазначається, що поняття 

«комунікація» має чимало визначень, пояснень, теоретичних обґрунтувань. Під 

комунікацією в широкому сенсі розуміються і система, в якій здійснюється 

взаємодія її складових, і способи спілкування, що дозволяють створювати, 

передавати та отримувати інформацію. У сучасній літературі комунікація 

розглядається,  здебільшого, як взаємодія (двосторонній процес обміну 

інформацією), або як процес, в якому комунікатори почергово і безперервно 

виступають у ролі джерела й одержувача інформації. 

Виокремлюють соціальні, культурні, технічні, політичні, економічні, 

наукові, освітні комунікації, де механізм комунікації ґрунтується на аналогічних 

принципах і вимагає наявності основних складових цього процесу. Але в різних 

сферах соціального життя місце і характер інформаційно-комунікативних 

процесів далеко не однакові.  

Концепція «політичної комунікації»  описує не універсальний, а унікальний 

тип комунікативного процесу, якому притаманні власні джерела інформаційних 

контактів, особливий тип організації соціальних взаємовідносин, специфічні 
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функціональні навантаження в рамках суспільства, багаторівнево 

опосередкований спосіб спілкування великих соціальних груп. Значна частина 

дослідників під політичною комунікацією розуміє, передусім, процеси, пов’язані 

з цілеспрямованим впливом на громадян і суспільство з метою формування 

необхідного образу влади.  

В дисертаційній роботі політична комунікація розглядається в іншому 

аспекті, формулюється наступне її визначення: «Політична комунікація – це 

діалог, взаємодія, взаємовплив суб’єктів політики з приводу влади, зумовлені 

їхнім статусом, місцем та роллю в політичній системі суспільства, функціями та 

повноваженнями, закріпленими в законодавстві, кінцевою метою яких є 

ефективне, результативне та легітимне управління суспільством». 

Звертається увага на те, що поняття комунікації постійно збагачується 

новими рисами та сутнісними ознаками і тому потребує постійного осмислення, 

періодичного доповнення й уточнення. 

У підрозділі 1.3.  «Роль політичної комунікації в демократизації 

суспільства» визначається, що комунікація є вкрай важливим елементом 

політичної системи. Головна мета владно-управлінської комунікації полягає в 

тому, щоб досягти інформаційної спільності її учасників, забезпечити їх ідейну 

єдність. Завдяки цьому комунікації спроможні стати потужним інструментом 

суспільних змін, ефективним механізмом досягнення взаємодії між окремими 

індивідами, різними політичними групами і структурами, між громадянським 

суспільством і державною владою, а в самій владі – між основними її гілками, де 

приймаються, узгоджуються і реалізуються державно-управлінські рішення. 

Сучасна демократична держава як ніколи раніше потребує підтримки й 

участі громадян у процесах управління, в пошуку найбільш ефективних шляхів і 

методів вирішення завдань і проблем, що постають перед суспільством. 

Комунікації, у зв’язку з цим, стають важливим елементом формування і 

реалізації політики, реальним елементом її здійснення. 

Можна виокремити декілька суб’єктів політико-владної комунікації: 

- сама держава з усіма її інститутами, які повинні плідно співпрацювати 

між собою та інформувати суспільство про свої дії для того, щоб останнє визнало 

їх  легітимними; 

- недержавні структури: політичні, економічні, правові, культурно-

виховні, освітні та інші інститути, окремі громадяни. Кожен з названих 

інститутів передає повідомлення в зворотному напрямку, а саме до політичної 

системи, розраховуючи спричинити на неї бажаний вплив; 

- засоби масової інформації, в яких піднімаються і обговорюються 

питання політико-владних відносин і які впливають як на суспільство в цілому, 

так і на політичну сферу, зокрема, державу. 

У вільному, відкритому, плюралістичному суспільстві всі три  групи 

суб’єктів незалежно і водночас взаємозалежно здійснюють комунікацію між 

собою, знаходяться під впливом один одного, у процесі формування аргументів, 

думок, стратегій якась одна з названих груп може виявитися визначальною. 
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Зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, вимагають 

нового характеру позиціонування влади та її органів, нових засад 

функціонування політичної системи, спрямованих на створення умов для 

самоорганізації і самовизначення громадян,  а відтак нового типу комунікацій. 

Комунікації повинні стати тим інструментом управління, який забезпечить 

максимально швидку адаптацію політичної системи та «навколишнього 

середовища» до умов, що змінюються, засадою їх взаємного зближення та 

плідної взаємодії. 

У підрозділі 1.4. «Основні методи дослідження» охарактеризовано 

використані методи дослідження:  системний, структурно-функціональний, 

інституціональний, порівняльно-історичний.  Системний підхід і структурно-

функціональний метод як одна з форм його застосування використовуються в 

аналізі системи вищих органів державної влади сучасної України, системи 

місцевої влади, системи взаємодії громадянського суспільства і держави. 

Інституціональний метод застосовується для виокремлення політичних 

інститутів: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, що 

взаємодіючи між собою утворюють систему політичних комунікацій. Оскільки 

політична комунікація розглядається в контексті демократичних процесів в 

Україні, чи не найважливішим інструментом дослідження став порівняльно-

історичний метод. За його допомогою аналізуються процеси становлення 

демократичної форми державного правління, системи місцевого 

самоврядування, багатопартійності, оптимальної виборчої системи, утвердження 

евроінтеграційного вектора зовнішньої політики. 

 В другому розділі «Політична комунікація  вищих органів державної 

влади в процесі становлення парламентсько-президентської  форми 

державного правління»  виокремлено чотири підрозділи. 

У підрозділі 2.1. «Еволюція форми державного правління як 

демократичний процес» в першу чергу визначено поняття «політичний 

процес». У макроаспекті політичний процес визначається як динамічна 

характеристика всієї політичної системи в цілому, послідовна зміна її станів, 

стадій розвитку. Під політичним процесом у мікроаспекті розуміється деяка 

рівнодіюча сума акцій різних соціально-політичних суб'єктів, тобто сукупність 

субпроцесів чи мікропроцесів. 

Ввизначення поняття «демократичний процес» немає у більшості 

вітчизняних та зарубіжних довідкових видань. Як певний тип політичних 

процесів демократичний в науковій літературі виокремлюється рідко, однак 

зрозуміло, що характер і конкретний зміст політичного процесу визначається 

особливостями політичної системи та існуючого політичного режиму. 

Демократичній системі відповідає демократичний тип політичного процесу, що 

вирізняється ефективною взаємодією між гілками влади, широкою участю 

громадян в управлінні державою, забезпеченням прав і свобод особи тощо.  

        Спираючись на таке бачення, еволюцію форми державного правління в 

Україні розглянуто як демократичний процес. 
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Вибір між президентською, парламентською та змішаною формами 

правління є характерним для країн, що здійснюють перехід від авторитаризму до 

демократії.  

Демократичними вважаються держави, в конституціях і політичній 

практиці яких знаходять місце такі принципи: народного суверенітету, 

безпосереднього народовладдя, народного представництва, виборності, поділу 

державної влади, рівності, свободи, плюралізму, мажоритаризму. 

Основоположним для демократії вважається принцип народного суверенітету, 

відповідно до якого єдиним джерелом і верховним носієм влади в державі є 

народ.  

Форма державного правління незалежної України почала формуватися ще в 

роки Радянської України і пройшла у своєму розвитку кілька етапів, які 

визначають структуру даного розділу та логіку нашого аналізу. Логічними 

етапами нашого подальшого аналізу стала: 

- політична комунікація вищих органів державної влади до прийняття 

Конституції України;  

- політична комунікація вищих органів державної влади за умов 

президентсько-парламентської форми державного правління; 

- комунікативна взаємодія вищих органів державної влади у парламентсько-

президентській республіці. 

    У підрозділі 2.2. «Політична комунікація вищих органів державної 

влади до прийняття Конституції України» розкриваються особливості 

взаємодії вищих органів державної влади на початковому етапі трансформації 

політичної системи. Початок  демократичним процесам в Україні було 

покладено заснуванням у липні 1991 року поста Президента Української РСР 

Законом Української РСР «Про заснування поста Президента Української РСР і 

внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української 

РСР» від 5 липня 1991 року. Конституція була доповнена новою главою 12 

«Президент Української РСР», яка встановлювала, що: «Президент Української 

Радянської Соціалістичної Республіки є найвищою посадовою особою 

Української держави і главою виконавчої влади» (ч.1 ст.1141); «Президент 

Української РСР обирається громадянами Української РСР на основі загального, 

рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п’ять 

років» (ч.1 ст.1143). 

Заснуванням поста президента і запровадженням парламентсько-

президентської форми правління в Україні конституційно було закріплено 

наступні принципи комунікації та, відповідно, важелі взаємовпливу в системі 

вищих органів державної влади. 

По-перше, закон передбачав можливість усунення парламентом президента 

з поста у разі вчинення ним правопорушень (інститут імпічменту, хоча термін 

«імпічмент» при цьому не використовувався). Згідно з конституційними змінами 

«У разі порушення Президентом Конституції і законів Української РСР 

Президент може за висновком Конституційного Суду Української РСР бути 

зміщений з посади Верховною Радою Української РСР. Рішення про зміщення 
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Президента в такому разі приймається більшістю не менш як дві третини від 

загальної кількості народних депутатів Української РСР» (ч.2 ст.1149). 

По-друге, було передбачено застосування Президентом права вето щодо 

прийнятих Верховною Радою законів, через що вони не могли набрати чинності 

(інститут відкладального вето): «Президент Української РСР підписує закони 

Української РСР. Він має право не пізніш як у двотижневий строк повернути 

закон із своїми запереченнями до Верховної Ради Української РСР для 

повторного обговорення і голосування. Якщо Верховна Рада Української РСР 

більшістю голосів підтвердить раніше прийняте нею рішення, закон вважається 

прийнятим» (ст.1148). Відкладальне вето Президента Української РСР було 

слабким – воно долалося більшістю голосів від складу Верховної Ради 

Української РСР. 

Закон не передбачав можливості розпуску Президентом Верховної Ради. У 

подальшому повноваження глави держави щодо впливу на парламент неухильно 

розширювались. 

По-третє, суттєво вплинув на особливості комунікації між вищими 

органами влади принцип політичної відповідальності Прем’єр-міністра та інших 

членів Кабінету Міністрів Української РСР перед Верховною Радою Української 

РСР і Президентом Української РСР, який передбачав, що Президент 

Української РСР «вносить пропозицію Верховній Раді Української РСР про 

звільнення з посади Прем’єр-міністра» (п.6 ст.1145); «За поданням Прем’єр-

міністра призначає і звільняє інших членів Кабінету Міністрів Української РСР» 

(ч.2 п.7 ст.1145).  

По-четверте, принциповим для визначення особливостей взаємодії між 

владними інститутами стало право глави держави скасовувати акти уряду 

(ст.1147). Скасування Президентом актів Кабінету Міністрів та підпорядкованих 

йому органів означає комунікативну перевагу глави держави, можливість тиску 

з його боку на уряд. 

Після заснування поста Президента Української РСР розпочалося  

нескінченне політичне суперництво між цим інститутом і Верховною Радою 

Української РСР, яке триває й донині. Основний зміст цього суперництва 

становить боротьба за вплив на виконавчу владу, передусім на формування і 

діяльність Кабінету Міністрів.  

Результатом цього суперництва стало підписання 8 червня 1995 року 

Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом 

України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України».  

Договором було впроваджено президентсько-парламентський різновид 

змішаної республіканської форми правління зі значним розширенням 

повноважень Президента України, зокрема щодо формування і діяльності 

Кабінету Міністрів України. 

 У відповідності з Договором Президент України не тільки залишився 

главою виконавчої влади, а й очолив Кабінет Міністрів України, одноособово 
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формуючи його без участі Верховної Ради України: «Президент України є 

главою держави і главою державної виконавчої влади України… Президент 

України як глава державної виконавчої влади здійснює цю владу через 

очолюваний ним Уряд – Кабінет Міністрів України – та систему центральних і 

місцевих органів державної виконавчої влади» (ч.1, 3 ст.19); «Президент України 

у місячний строк після вступу на посаду або з дня відставки попереднього складу 

Уряду призначає Прем’єр-Міністра України, формує новий склад Уряду України 

– Кабінет Міністрів України» (ч.1 ст.22). 

Відтак, Договором було визначено нові правила комунікації у системі 

вищих органів державної влади. Інститут імпічменту Президента України, 

запроваджений законом «Про заснування поста Президента Української РСР і 

внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української 

РСР», змін не зазнав. Однак було посилено відкладальне вето Президента 

України щодо прийнятих Верховною Радою України законів – воно могло бути 

подолано вже тільки більшістю у 2/3 голосів від фактичного складу Верховної 

Ради (ч. 4 ст. 23).  

На противагу посиленню відкладального вето Президента України Договір 

закріпив за Верховною Радою України право застосовувати вето щодо актів 

Президента України: Верховна Рада України «застосовує вето щодо указів 

Президента України у разі невідповідності їх Конституції і законам України з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України» (п.27 ч.1 ст.17). 

Найбільше Договором було послаблено позиції Кабінету Міністрів України 

– він ніс подвійну політичну відповідальність  - і перед главою держави, і перед 

парламентом. 

Важливим є те, що Договір запроваджував інститут політичної 

відповідальності Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України, 

наслідком настання якої могла бути вже не відставка Прем’єр-міністра України 

чи іншого члена уряду, а Кабінету Міністрів України загалом. Така відставка 

наставала у разі оголошення Верховною Радою України вотуму недовіри 

Кабінетові Міністрів України: Верховна Рада України «може оголосити вотум 

недовіри усьому складові Уряду України чи окремим його членам, що тягне за 

собою їх відставку» (п.23 ч.1 ст.17). Підставою оголошення вотуму недовіри 

могла бути незгода парламенту з Програмою діяльності уряду: «У двомісячний  

строк від дня сформування Кабінет Міністрів України представляє Програму 

своєї діяльності на розгляд Верховної Ради  України.  У разі незгоди з поданою 

Програмою Верховна Рада України може виразити Кабінету Міністрів України 

недовіру» (ч.2 ст.22). Іншою підставою оголошення вотуму недовіри могло бути 

несвоєчасне подання урядом до парламенту проекту Державного бюджету (ст. 

33).  

У підрозділі 2.3. «Політична комунікація вищих органів державної 

влади за умов президентсько-парламентської форми державного 

правління» відзначаються зміни в комунікації органів державної влади, які 

відбулися після прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року 

Конституції України. Конституція зберегла президентсько-парламентський 
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різновид змішаної республіканської форми правління, заснований 

Конституційним Договором, з розширенням повноважень Верховної Ради 

України щодо формування Кабінету Міністрів України.  

Президент України вже не визнавався Конституцією ні главою виконавчої 

влади, ні главою уряду. Проте за ним зберігався вирішальний вплив на 

формування Кабінету Міністрів України і водночас посилювалась політична 

відповідальність останнього перед Президентом. 

Конституція України визначила Кабінет Міністрів вищим органом у системі 

органів виконавчої влади (ч. І ст. 113), що насамперед відображає наявність 

системи формалізованих органів виконавчої влади, найвищою ланкою якої є 

саме Кабінет Міністрів України. Однак нормативне визначення Основним 

Законом Кабінету Міністрів є значно ширшим у порівнянні з обсягом і значенням 

тих повноважень і можливостей, які прямо або опосередковано закріплюються 

за ним розділами VI та V Конституції України.  

Після прийняття нової Конституції України найслабкішою, з огляду на 

обсяг і зміст повноважень, і водночас найбільш відповідальною ланкою в системі 

вищих органів державної влади виявився Кабінет Міністрів України. Він був 

відповідальний перед главою держави і парламентом, однак сам був позбавлений 

правових чи політичних засобів впливу на них. Такими засобами мали б бути 

інститут контрасигнатури, інститут постановки урядом у парламенті питання 

про довіру йому та проурядова постійно діюча парламентська більшість, однак 

він їх не мав. 

Право Президента скасовувати акти Кабінету Міністрів України, акти Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, рішення голів місцевих державних 

адміністрацій, фактично позбавляють уряд статусу вищого органу в системі 

виконавчої влади України. У такий спосіб Президент виступає на практиці як 

вищий за субординацією стосовно уряду орган влади, за яким резервуються 

повноваження щодо участі (скасування) у процесі прийняття рішень Кабінету 

Міністрів України. 

Верховна Рада України також стала суб’єктом відчутного впливу на Кабінет 

Міністрів України – до її повноважень належало  «надання згоди на призначення 

Президентом України Прем’єр-міністра України» (п.12 ч.1 ст.85). 

Конституція України встановила, що «Прийняття Верховною Радою 

України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком 

відставку Кабінету Міністрів України» (ч.4 ст.115): «Прем’єр-міністр України 

зобов’язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету 

Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв’язку з прийняттям 

Верховною Радою України резолюції недовіри» (ч.6 ст.115). Прийняття 

Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України і, 

як наслідок, його відставка, вже не пов’язувалися із незгодою парламенту з 

Програмою діяльності уряду чи несвоєчасним поданням ним проекту 

Державного бюджету. 
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Важливим засобом контролю за діями виконавчої влади є право парламенту 

на проведення розслідувань. Останнє здійснюється за допомогою діяльності 

спеціальних і тимчасових слідчих комісій.  

Конституція України зберегла за Президентом України сильне відкладальне 

вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (ч. 4 ст.94). При цьому 

Конституція України не конкретизує можливі мотиви повернення Президентом 

закону до парламенту. Це означає можливість відмови Президентом у підписі 

закону не лише через його неконституційність, але і з політичних міркувань.  

Конституцією України за Верховною Радою було збережено право  на 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Однак, нова 

Конституція України значно ускладнила процедуру імпічменту порівняно з тим, 

як вона визначалася в Конституції Української РСР із заснуванням поста 

Президента Української РСР. Ускладнення процедури імпічменту означало 

послаблення впливу Верховної Ради України на Президента України. 

Послаблення виявилося також і в тому, що нова Конституція України вже не 

передбачала права Верховної Ради України застосовувати вето щодо указів 

Президента України у разі невідповідності їх Конституції і законам України з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України, закріпленого за нею 

Конституційним Договором. 

Перелік конституційних форм парламентського контролю за главою 

української держави включає депутатський запит до Президента (згідно з 

пунктом 34 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради 

України належить: «прийняття рішення про направлення запиту до Президента 

України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи 

комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією 

третиною від конституційного складу Верховної Ради України») – унікальний 

засіб контролю, який є невідомим світовому конституціоналізму. 

Депутатський запит до Президента, окрім цього, є важливим засобом 

офіційного спілкування між законодавчою та президентською владами. А 

розширення можливостей обопільної поінформованості різних гілок влади про 

стан справ у підвладних їм відомствах ще ніколи не ставало на заваді 

порозуміння між різними суб’єктами політичної системи на благо суспільства, 

що є вкрай необхідним в Україні. 

Водночас новою Конституцією України було посилено вплив Президента 

України на Верховну Раду України – він наділявся правом розпуску Верховної 

Ради України у разі непроведення нею пленарних засідань (ч. 2 ст.90) . 

Важливою формою комунікації між главою держави і парламентом є 

звернення Президента України до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє 

становище України (п.2 ч.1 ст.106). 

У підрозділі 2.4. «Особливості політичної комунікації вищих органів 

державної влади у парламентсько-президентській республіці» 

розкриваються подальші кроки щодо побудови ефективної взаємодії між 

вищими органами державної влади, через законодавче визначення їх статусу, 

перерозподіл повноважень та збалансування механізму стримувань і противаг. 
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8 грудня 2004 року Верховна Рада України ухвалила рішення про внесення 

змін до Конституції України (Закон України «Про внесення змін до Конституції 

України»). Конституційними змінами в Україні запроваджувалася 

парламентсько-президентська форма республіканського правління, за якої 

визначальну роль у формуванні і функціонуванні уряду відіграє не президент, а 

парламент. 

Якщо раніше роль Верховної Ради України у формуванні Кабінету 

Міністрів України обмежувалася тим, що вона лише надавала згоду на 

призначення Президентом України Прем’єр-міністра України, то згідно з 

конституційними змінами Верховна Рада України стала призначати не тільки 

Прем’єр-міністра, а й інших міністрів України. Як за парламентарної форми 

правління Кабінет Міністрів України має формуватися коаліцією депутатських 

фракцій чи однією фракцією, яким належить більшість мандатів у Верховній Раді 

України. 

Конституційні зміни стосуються не тільки порядку формування Кабінету 

Міністрів України, а й його політичної відповідальності. Якщо раніше уряд 

визнавався відповідальним перед главою держави, а перед парламентом – 

підконтрольним і підзвітним, то тепер він визнається відповідальним також і 

перед парламентом (ч. 2 ст. 113). 

Однак ще більш важливим є те, що якщо раніше Президент України міг 

відправити Прем’єр-міністра України, а значить, й увесь склад Кабінету 

Міністрів України, у відставку, то тепер він може лише запропонувати Верховній 

Раді України розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів 

України (ч. 1 ст. 87).  

Важливим елементом комунікації Кабінету Міністрів України з Верховною 

Радою України є також схвалення Програми його діяльності, що демонструє 

залежність  уряду від Верховної Ради. 

Ще однією важливою ланкою комунікації Кабінету Міністрів України з 

Верховною Радою України є його право законодавчої ініціативи у парламенті 

(ч.1 ст. 93). 

Важливі комунікативні акти Кабінету Міністрів України з Верховною 

Радою України відбуваються у зв’язку з розробкою, затвердженням та 

реалізацією Державного бюджету України. Однак, незгода парламенту з 

Програмою діяльності уряду чи несвоєчасне поданням ним проекту Державного 

бюджету не передбачають відставки уряду як це передбачалося Конституційним 

договором. 

У зв’язку з переходом до Верховної Ради України повноваження з 

формування Кабінету Міністрів України Конституцією встановлено підстави 

настання її політичної відповідальності перед Президентом України, пов’язані з 

формуванням уряду: «Президент України має право достроково припинити 

повноваження Верховної Ради України, якщо: 1) протягом одного місяця у 

Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій 

відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом шістдесяти днів після 



15 
 

відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад 

Кабінету Міністрів України» (ч.2 ст.90). 

Конституційні зміни не торкнулися таких форм комунікації, як імпічмент 

Президента України та його відкладальне вето щодо законів, прийнятих 

Верховною Радою України.  

Водночас на заміну права скасовувати акти Кабінету Міністрів України 

вони закріпили за Президентом України право зупиняти їх дію: Президент 

України «зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного 

Суду України щодо їх конституційності» (п.15 ч.1 ст.106), що дещо послаблює 

вплив глави держави на уряд. 

Незважаючи на очевидне послаблення позицій Президента, більшість 

українських науковців вважають, що Президент України і досі наділений 

невиправдано великими повноваженнями. 

Так чи інакше, не можна не помічати суттєвих змін в системі стримувань і 

противаг, що засвідчують пошуки більш демократичної форми співпраці між 

центрами прийняття владних рішень і дають можливість зафіксувати чітку 

різницю між президентсько-парламентською та парламентсько-президентською 

республіками. 

Ефективність та результативність комунікативної взаємодії  між вищими 

органами державної влади не в останню чергу залежить  від балансу політичних 

сил у країні та їх здатності діяти за правовими принципами, у чітко визначених 

межах правового поля. Тож  причини конфліктів і проблем у владній взаємодії 

не завжди лежать в площині  неналежного законодавчого регулювання. 

У третьому розділі «Політична комунікація в системі місцевої влади» 

прослідковується процес становлення системи місцевої влади в Україні та 

визначаються особливості взаємодії органів місцевого самоврядування з 

територіальними громадами та з місцевими органами державної виконавчої 

влади. Він поділений на чотири підрозділи. 

У підрозділі 3.1. «Становлення демократичної системи місцевої влади»  

в першу чергу визначаються використовувані терміни, робиться застереження, 

що терміни «місцева влада»  та «влада на місцях» у законодавстві України не 

використовуються. Коли в науковій літературі йдеться про організацію 

публічної влади в адміністративно-територіальних одиницях України, 

здебільшого оперують поняттям «місцеве самоврядування», що не зовсім 

коректно, оскільки на місцях діють також органи державної виконавчої влади.  

Використовуючи поняття «система місцевої влади»  маємо на увазі 

територіальну громаду, створену нею місцеву раду,  

сільського/селищного/міського голову, районну та обласну ради, місцеві 

(районну та обласну) державні адміністрації та взаємодію між ними в процесі 

вирішення питань місцевого значення. 

Організація публічної влади на місцях в Україні має свої особливості. 

За формою державного устрою Україна є унітарною державою. Це означає, 

що її територія складається з адміністративно-територіальних одиниць і може 
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включати також політико-адміністративні одиниці. Адміністративно-

територіальними одиницями в Україні, як і в інших країнах, є села, селища, міста, 

райони та області. Особливістю державного устрою України є наявність у її 

складі політико-адміністративної одиниці – Автономної Республіки Крим. 

Згідно з Конституцією України «Систему адміністративно-територіального 

устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, 

райони в містах, селища і села» (ч.1 ст.133). 

До набуття незалежності Україна мала радянську республіканську форму 

державного правління. Єдиними органами державної влади на всіх рівнях 

адміністративно-територіального поділу в ній, як і в СРСР загалом, визнавалися 

Ради народних депутатів. Ради обиралися безпосередньо населенням і 

формували свої виконавчі органи – виконавчі комітети. Усі ради становили 

єдину систему органів державної влади, мали підпорядкування по вертикалі і 

виконували одночасно функції державної влади і місцевого самоврядування. 

Відсутність у рад автономії щодо інших рад та держави не давали змоги 

визначати їх як органи місцевого самоврядування, оскільки саме автономія є 

найважливішою ознакою місцевого самоврядування.  

Інститут місцевого самоврядування почав складатися напередодні набуття 

Україною незалежності. 7 грудня 1990 року Верховна Рада Української РСР 

прийняла Закон Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів 

Української РСР та місцеве  самоврядування». Проте існував цей закон не довго. 

Головними проблемами реалізації закону, особливо на районному та обласному 

рівнях, стала, з одного боку, автономія органів самоврядування базового рівня, 

які отримали власні ресурси та права і не бажали втручання з боку районних та 

обласних рад, а з іншого – бажання районних, а особливо обласних рад, 

відігравати більшу політичну роль та демонструвати незгоду з діями органів 

державної влади національного рівня. 

До цього додалось впровадження посади Президента України, який мав 

забезпечувати єдність влади та законодавчого поля на всій території держави, що 

потрапила в умови економічної кризи. 
 

5 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

Представника Президента України», яким суттєво обмежувалися повноваження 

органів місцевого самоврядування. 

26 березня 1992 року Верховною Радою України була ухвалена нова 

редакція закону «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 

місцеве самоврядування». Законом було зафіксовано передачу частини 

повноважень від обласних та районних Рад Представникам Президента України. 

Обласні та районні Ради народних депутатів були позбавлені власних 

виконавчих органів і стали суто представницькими органами. Про 

самоврядування можна було говорити лише на рівні сіл, селищ та міст. 

3 лютого 1994 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про 

формування місцевих органів влади і самоврядування», який скасовував інститут 

Представника Президента України. Відновлювалися виконавчі комітети 

обласних та районних Рад. Вони підпорядковувалися один одному по вертикалі 



17 
 

у здійсненні ними делегованих державних функцій за відсутності місцевих 

органів державної виконавчої влади.  

Конституційним Договором між Верховною Радою України та Президентом 

України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України» від 8 червня 1995 року було утворено систему місцевих органів 

державної виконавчої влади (місцевих державних адміністрацій), які 

підпорядковувалися по вертикалі – аж до Президента України. Обласні та 

районні Ради знову було позбавлено власних виконавчих органів, а 

самоврядування, як і раніше, залишалося лише на рівні населених пунктів.  

Зазначені зміни в системі місцевої влади певною мірою знайшли 

відображення в новій Конституції України. Згідно з Конституцією України: 

«Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради» (ч.3, 4 ст. 

140). 

«Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, 

селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на 

її засіданнях» (ч. 2 ст.141). 

Таким чином, згідно з Конституцією України систему місцевого 

самоврядування в Україні складають територіальні громади, сільські, селищні, 

міські, районні та обласні ради, а також сільські, селищні, міські голови. 

Конституція України закріпила ще одну складову системи  місцевої 

влади: місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами державної 

виконавчої влади та функціонують поряд з органами місцевого самоврядування 

(ст. 118). 

У підрозділі 3.2.  «Взаємодія органів місцевого самоврядування з 

органами державної виконавчої влади» розкриваються причини 

неефективної, подекуди, конфліктної взаємодії між органами місцевого 

самоврядування та органами державної виконавчої влади. 

Конституція, Закони України «Про місцеве самоврядування» і «Про місцеві 

державні адміністрації» визначають сфери компетенції органів самоврядування 

та місцевих органів виконавчої влади, однак залишають багато питань без чітких 

відповідей, чим створюють основу для конфліктної  комунікації в системі 

місцевої влади. 

Так, місцеві державні адміністрації створюються не лише для здійснення 

контрольно-наглядових функцій щодо місцевого самоврядування та його 

органів, а й для виконання великого обсягу повноважень щодо управління 

територіями. Функціонально (змістовно) це по суті однорідні системи, оскільки 

займаються практично однаковими питаннями. Дублювання повноважень 

призводить до низької ефективності та результативності діяльності 



18 
 

Ще одна лінія конфлікту закладена так званими «делегованими 

повноваженнями». Делегування повноважень органів державної виконавчої 

влади органам місцевого самоврядування – відоме явище в світовій практиці 

державотворення, про що йдеться, зокрема, в Європейській хартії місцевого 

самоврядування. Така практика, з одного боку, не порушує автономію місцевого 

самоврядування в межах його власних повноважень і разом з тим є однією з 

найважливіших форм економії фінансових та людських ресурсів, оскільки 

виключає потребу створення поряд з органами місцевого самоврядування ще 

якихось структур державної виконавчої влади, особливо на первинному рівні 

адміністративно-територіального поділу держави.  

З іншого боку, в разі дублювання повноважень, може виникнути ситуація 

коли з одного питання різними органами – виконкомами рад та місцевими 

державними адміністраціями – приймаються протилежні рішення.   

Згідно з чинними законами делегування повноважень відбувається також 

від районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування до районних 

та обласних адміністрацій як місцевих органів державної виконавчої влади. 

Такий порядок дій установився тому, що ці ради є органами місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, 

проте не мають власних виконавчих органів, повноваження яких вимушені 

делегувати місцевим державним адміністраціям. Тому виникає проблемне 

питання ефективності діяльності таких рад, які мають низку повноважень у сфері 

управління своїми територіями, але не спроможні повноцінно їх здійснювати.  

Теоретично, місцева державна адміністрація покликана зміцнювати зв’язок 

державної влади з місцевим самоврядуванням, націлюючи його органи на 

вирішення не лише локальних, але й загальнонаціональних завдань, що 

висуваються центральною владою. Державний контроль покликаний 

гарантувати такий розвиток місцевого самоврядування, за якого воно 

вирішувало б свої завдання в межах загальнонаціонального законодавства, а 

також локальних нормативно-правових актів, і забезпечувало б належну якість 

послуг, що надаються населенню. Практика ж показує, що представники 

місцевих державних адміністрацій часто намагаються підпорядкувати собі 

органи місцевого самоврядування. 

Як наслідок «перетягування канату» між органами влади на місцях - 

зниження демократичного потенціалу всієї політичної системи, зменшення її 

ефективності та гнучкості.  

Слабкість територіальної громади, її залежність від держави зумовлені ще й 

непростою економічною складовою існування. У сучасній економічній системі 

України в частині умов нагромадження коштів територіальна громада в межах 

своїх адміністративно-територіальних одиниць не може створити достатньої 

кількості фінансових ресурсів для забезпечення свого повноцінного 

функціонування. Тому слід перебудувати нинішню систему нагромадження та 

розподілу коштів шляхом розмежування (децентралізації) економічних відносин 

держави та регіонів, що й започатковано реформами.   
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У підрозділі 3.3. «Політична комунікація органів місцевого 

самоврядування з територіальними громадами» описано унормовані 

законодавством форми безпосередньої участі громади у вирішенні питань 

місцевого значення, визначено об’єктивні та суб’єктивні причини низького рівня 

залученості членів громад до процесу ухвалення управлінських рішень. 

У відповідності до чинного законодавства безпосередніми формами участі 

членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні є: місцевий 

референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, 

органи самоорганізації населення. Ці форми не дозволяють громадянам у повній 

мірі брати участь у підготовці та ухваленні рішень місцевою владою, 

здійснювати контроль за використанням коштів і майна громади. Не дають 

можливості відслідковувати, як впливають акти, що приймаються органами 

місцевого самоврядування, на права, свободи, інтереси громадян, на 

ефективність та прозорість діяльності самих цих органів. Майже усі вони 

потребують додаткового нормативного забезпечення на рівні місцевих 

положень, в яких мають чітко прописуватися механізми реалізації декларованих 

Конституцією і законами  України прав.  

Окрім безпосередніх форм, громадяни беруть участь у місцевому 

самоврядуванні через обраних ними депутатів. Одним із засобів 

комунікативного впливу на депутата, встановлених Законом, є доручення 

виборців. Виборці мають право давати своєму депутатові місцевої ради 

доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з 

потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому. 

Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про результати 

розгляду радою та її виконавчим органом доручень виборців та особисту участь 

в організації їх виконання. 

Але в умовах пропорційної виборчої системи депутати місцевих рад, які 

обрані за партійними списками, нового механізму комунікації з виборцями не 

отримали. 

Нині щоденна практика життєдіяльності тисяч українських громад 

демонструє пошук нових комунікативних форм співжиття у місцевому 

самоврядуванні, які поки що не систематизовані науковцями та неунормовані 

вітчизняним законодавством.  

У підрозділі 3.4. «Основні напрями реформування місцевого 

самоврядування»  зроблено висновок, що система місцевої влади, існуюча в 

Україні, є потенційно конфліктною. Рівень конфліктності частково закладений у 

правових конструкціях Конституції та невирішений у законодавстві і 

посилюється від надмірної політизації місцевих виборів. 

Вирішення проблеми конфліктності можливе лише за умови чіткого 

розподілу повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, що неможливо без оптимізації адміністративно-

територіального устрою України та утворення на новій територіальній основі 

громад, здатних вирішувати усі питання місцевого значення, щоб органи 

виконавчої влади були звільнені від виконання невластивих їм функцій. Такий 
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процес розпочався в Україні і, сподіваємося, матиме позитивні наслідки уже в 

найближчій перспективі. 

Мінімізація негативних впливів правових норм на діяльність місцевого 

самоврядування на місцевому рівні можлива, також, через підвищення 

кваліфікації та самоосвіту посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів 

місцевих рад та активне використання у діяльності органів місцевого 

самоврядування кращих іноземних та українських практик. 

Ще однією проблемою, яка потребує тривалого і системного впливу на всіх 

рівнях суспільства, – це формування громадянськості – компетентності, 

активності, відповідальності громадян. Тільки свідома та активна громадськість 

здатна стимулювати знизу необхідні перетворення. 

В  четвертому розділі «Політична комунікація як взаємодія 

громадянського суспільства та держави»  з’ясовано особливості процесу 

становлення в Україні громадянського суспільства, його основних політичних 

інститутів. Прослідковано процес становлення багатопартійності, розглянуто 

роль громадських організацій та засобів масової інформації як інститутів, що 

здатні суттєво впливати на державу. Громадська думка розглянута як 

відображення комунікації громадянського суспільства з державою, а протестна 

активність  -  як деструктивний засіб комунікації. Розділ охоплює п’ять 

підрозділів. 

У підрозділі 4.1. «Політичні партії як засоби впливу громадянського 

суспільства на державу» визначаються потенційні можливості та реальний 

вплив в Україні політичних партій на державу та  громадянське суспільство. 

Політичні партії є найважливішими політичними інститутами 

громадянського суспільства. Специфічною рисою політичної партії є те, що вона 

виступає одночасно і інститутом громадянського суспільства, і інститутом 

влади,  і саме завдяки цьому забезпечує зв’язок держави із суспільними 

інтересами. Ставлячи собі за мету отримання і використання політичної влади, 

партії стають частиною політико-правового механізму держави, активними 

учасниками політичного процесу. У разі перемоги на виборах представники 

партій отримують посади в органах державної влади та  органах місцевого 

самоврядування. Водночас мета партій – представництво й захист інтересів 

певних частин суспільства. У цьому сенсі партії є складовою громадянського 

суспільства, одним із важливих інститутів системи народного представництва. 

Конкретний спосіб реалізації партіями цієї двоєдиної ролі залежить від 

особливостей законодавства, яке регулює їх діяльність: Конституції, законів про 

партії і вибори. Законодавці створюють загальні рамки, в яких діють політичні 

партії. Особливості діяльності конкретних партій залежать від 

внутрішньопартійних норм, традицій, специфіки взаємодії між керівництвом і 

членами партії, різними рівнями партійної організації, між партією та 

суспільством у цілому.  

В Україні партії здебільшого пасивні в міжвиборчий період, активізуючись 

лише перед виборами. Це означає низький ступінь співпраці між партіями і 

громадянським суспільством, слабку спроможність партій до мобілізації 
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виборців. Це зумовлює низький рівень довіри громадян до партій і суттєво 

позначається на результатах виборчих кампаній 

Законодавство України дає можливість партіям здійснювати комунікацію в 

найрізноманітніших формах: проводити зустрічі з громадянами, організовувати 

мітинги, походи, демонстрації, пікети; влаштовувати публічні дебати, дискусії, 

«круглі столи», прес-конференції; оприлюднювати в ЗМІ виступи, інтерв’ю, 

відеофільми, аудіо- та відеокліпи, публікації та повідомлення; розповсюджувати 

свою символіку, листівки, плакати, друковані матеріали, розміщувати 

інформацію на носіях зовнішньої реклами; проводити концерти, вистави, 

спортивні змагання, різноманітні публічні заходи за підтримки партії. Можна 

практикувати й інші форми комунікації: налагоджувати діяльність громадських 

приймалень партій, організовувати телефонні лінії, листуватися з виборцями, 

працювати з громадськими об’єднаннями. Головне при цьому – пам’ятати 

основну мету такої комунікативної активності: встановлення постійного, 

довготривалого та двостороннього зв’язку з виборцями. 

Зазначені види комунікації через різні причини недостатньо 

використовуються основним масивом українських партій. Напевно, основна з 

них -  недосконала стратегія діяльності партії, відсутність професійних кадрів, 

які були б здатні мислити масштабно та перспективно. 

Політичні партії як громадські організації до системи державних органів не 

входять. Однак вони здійснюють значний вплив на формування та діяльність 

державних органів створенням у парламенті стабільної партійної більшості. 

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 

2004 р., який законодавчо закріпив перехід країни до парламентсько-

президентської форми правління, передбачає формування у парламенті коаліції 

депутатських фракцій: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на 

основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських 

фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України» (ч.6 ст.83).  

У процесі формування уряду чітко виявляється співвідношення партій у 

парламенті.  

Значний вплив політичні партії справляють на здійснення повноважень 

глави держави. Перед президентськими виборами кожен кандидат на посаду 

глави держави заручається підтримкою певних політичних сил, які допомагають 

йому прийти до влади. Після виборів президент продовжує співпрацювати з 

цими політичними силами. Тому певні партії є своєрідною «опорою» президента 

у здійсненні ним повноважень. 

В Україні партії мають багато можливостей, однак ні послідовного впливу 

на державу не здійснюють, ні з громадськістю не працюють. Недоліки, що мають 

місце в діяльності українських партій можна сформулювати так:  відсутність у 

більшості політичних партій сталої соціальної бази, регіональний характер їх 

підтримки, низький рівень зв’язків із суспільством, слабкість програмно-

ідеологічних засад. 
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Одночасно зі зміною форми державного правління і становленням 

багатопартійності відбувалася трансформація виборчої системи як системи 

виборів народних депутатів України: від мажоритарної системи абсолютної 

більшості –  до змішаної системи, потім пропорційної, і знову – змішаної. На 

даний час в Україні діє змішана виборча система, натомість якої необхідно 

запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими списками. 

У підрозділі 4.2. «Громадські організації в політичній комунікації» 

звертається увага на те, що громадські організації мають бути організаторами 

громадського життя за суспільними інтересами. Вони покликані формувати 

авторитетне експертне середовище, яке дає тлумачення процесам, подіям, 

політичним рішенням, спрямовує громадську думку, пропонує рішення. Маси не 

можуть самостійно розбиратися в законопроектах, інженерних рішеннях, 

державних позичках, комунальному господарстві, освіті, медицині, будівництві 

–  вони орієнтуються на експертів, які є представниками цього ж суспільства, 

незалежними або членами громадських організацій. 

В Україні громадські організації не є настільки авторитетними, щоб 

впливати на політичний процес. Вони існують відокремлено. Переважною 

характеристикою діяльності ГО є їхня кулуарність, брак узгоджених дій, які були 

б помітними ззовні. Громадяни мало обізнані про існування навіть місцевих 

громадських організацій, які існують поруч із ними. 

За даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2017 р. 

зареєстровано 79758 осередків громадських об’єднань. Однак саме тільки 

збільшення кількості громадських організацій ще не означає зростання 

ефективності та результативності їх діяльності та не свідчить про демократичні 

перетворення в суспільстві. Як проблеми, в діяльності громадських організацій 

можна виокремити: низьку поінформованість громадян про їх діяльність та 

недостатній рівень довіри до них; недостатню організаційну спроможність 

громадських організацій; корупційні ризики в їх діяльності; ускладнений 

механізм доступу до відкритих даних про громадські об’єднання; недотримання 

громадськими організаціями законодавчих вимог щодо звітності. 

 У підрозділі 4.3. «Вплив засобів масової інформації на державу» 

зазначається, що важливим політичним інститутом, за допомогою якого 

громадянське суспільство справляє істотний вплив на державу, є засоби масової 

інформації. Інститутом громадянського суспільства є лише недержавні засоби 

масової інформації, а політичним інститутом вони виступають тоді, коли 

виконують політичну функцію, взаємодіючи з політичною владою, державою.  

Своєрідність ЗМІ в тому, що вони не можуть приймати рішень, наказувати, 

зобов’язувати, притягати до відповідальності. ЗМІ здійснюють управлінську 

роль у політичній системі шляхом обговорення, підтримки, критики й осуду 

різних політичних програм, ідей і пропозицій окремих осіб, громадських 

формувань, політичних партій. ЗМІ виконують роль своєрідного громадського 

контролю і оприлюднення його результатів. У демократичному суспільстві ЗМІ 

є каналом зворотного зв’язку, що особливо актуалізується в разі порушення прав 

та свобод громадян. 
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 Можливості комунікативного впливу ЗМІ на діяльність органів державної 

влади визначаються законодавчо. Так, Законом України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» визначається, що: 

«Засоби масової інформації України відповідно до законодавства України  мають  

право  висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної  влади  та  органів  

місцевого  самоврядування.   Органи державної  влади  та  органи  місцевого 

самоврядування зобов'язані надавати засобам масової  інформації  повну  

інформацію  про  свою діяльність  через відповідні інформаційні служби органів 

державної влади  та  органів   місцевого   самоврядування,   забезпечувати 

журналістам вільний  доступ  до неї,  крім випадків,  передбачених Законом 

України «Про державну таємницю», не чинити  на них  будь-якого  тиску  і  не  

втручатися  в їх виробничий процес. Засоби масової інформації можуть 

проводити  власне  дослідження  і аналіз  діяльності  органів  державної  влади 

та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, 

коментувати» (ст. 2). 

Стаття 451 Закону забороняє цензуру та втручання органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб в діяльність ЗМІ.  

Українські ЗМI на законодавчому рівні одержали свободу слова, свободу від 

цензури, політичну і професійну незалежність від державної влади.  Проте вони 

не мають достатньої матеріальної бази для вільної самостійної діяльності, тому 

фактично змушені виражати не думку суспільства, а приватні або корпоративні 

інтереси їх власників. 

У підрозділі 4.4. «Громадська думка як відображення комунікативних 

процесів у суспільстві» розкривається вплив громадської думки на формування 

політики держави. 

Система відносин владних структур, органів державної влади і громадської 

думки є одним із найважливіших показників розвитку демократії. Чим активніше 

і повніше влада дозволяє масам брати участь у суспільно-політичних процесах, 

тим вона демократичніша та ефективніша. Демократичні режими створюють 

систему політичних, економічних, правових та інших гарантій вільного 

функціонування громадської думки. Під правовими гарантіями мається на увазі 

наявність правових норм, що встановлюють обов’язковість використання 

громадської думки органами державної влади, яка відображається в 

законодавстві. Носієм політичних гарантій є політичні партії як виразники 

інтересів різних соціальних груп. Врахування партіями громадської думки при 

створенні політичних програм та розробці соціально-політичних проектів 

забезпечує їм підтримку громадськості. Економічні гарантії полягають у 

забезпеченні державою та недержавними організаціями ініціювання та 

фінансування заходів зі збору даних та вивчення громадської думки. 

При прийнятті політичних рішень органи державної влади повинні 

враховувати громадську думку,  як джерело соціально-політичної інформації. 

Знання, які надає громадська думка органам державної влади для ухвалення 

політичних рішень, можна кваліфікувати як первинну, початкову інформацію. 
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Без систематизації, глибокого аналізу вона містить фрагментарні, описові 

відомості про сприйняття і бачення соціальними спільнотами тих чи інших 

процесів, фактів, явищ політичного життя. Наукове знання, на якому повинно 

ґрунтуватися управління, — це результат систематизації розрізнених даних з 

виявленням закономірних зв’язків між фактами, подіями і явищами. Лише після 

такої обробки громадська думка може надати органам влади інформацію, що має 

якості наукового знання. 

Форми роботи з громадянами формально поділяються на безпосередні 

(публічні громадські обговорення) та опосередковані (вивчення громадської 

думки). Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики» 

від 6.01.2010 р. № 10 публічне громадське обговорення передбачає організацію і 

проведення громадських слухань; зустрічей із громадськістю; конференцій, 

семінарів, форумів, «круглих столів», зборів, громадських приймалень; теле- або 

радіодебатів, дискусійоо; інтернет-конференцій, електронних консультацій; 

телефонних «гарячих ліній», інтерактивного спілкування в інших сучасних 

формах. 

Вивчення громадської думки здійснюється шляхом: проведення 

соціологічних досліджень і спостережень (опитування, анкетування, контент-

аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи); запровадження спеціальних 

рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації; проведення 

експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо 

й телебаченні для визначення позицій різних соціальних груп; опрацювання та 

узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій; 

проведення аналізу інформації, що надходить до спеціальних скриньок. 

Разом з правовим унормуванням методів взаємодії з громадськістю, влада 

намагається формалізувати їх використання.  

 У підрозділі 4.5. «Протестна комунікація як  форма взаємодії між 

громадянським суспільством та державою» наголошується, що у сучасних 

суспільствах протестні рухи залишаються вагомим інструментом впливу на 

державу, попри декларації щодо прозорості і відкритості влади, попри обіцянки 

«почути кожного» та враховувати у здійсненні політики інтереси всіх соціальних 

класів та груп, попри різноманіття партій, які за своїм означенням мають 

представляти інтереси різних частин суспільства. Вдаючись до різних форм 

протестів, громадськість намагається заявити, що  її права та інтереси 

порушуються, що держава блокує канали зворотного зв’язку з суспільством або 

ігнорує інформацію, яка цими каналами надходить. 

У цьому контексті винятково важливими є політико-правові умови 

реалізації громадянами права на протест, тобто ті можливості, які їм надає 

законодавство у відстоюванні своїх інтересів, свобод та переконань. На 

національному рівні свобода мирних зібрань гарантується ст. 39 Конституції 

України: «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 
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Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом 

відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського 

порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення або захисту прав і свобод інших людей». 

Дане положення законодавства України є по суті єдиним, яке регулює 

реалізацію права громадян на мирні зібрання. Закону, який стосується права на 

мирні зібрання, в Україні не існує, хоча і було здійснено декілька спроб його 

прийняття. Таким чином сьогодні на законодавчому рівні не врегульовані 

правила для всіх учасників мирних зібрань, у тому числі для працівників 

правоохоронних органів, не передбачені чіткі правила та вичерпний перелік 

підстав для втручання у реалізацію права на мирні зібрання, не встановлено 

жорсткі правила, що регламентували б застосування спецзасобів під час 

припинення зібрань тощо. 

Доводиться констатувати, що право на політичний протест в Україні є 

швидше демонстраційним, тобто його використання не призводить до 

досягнення відчутних результатів. Протестувальники в кращому випадку 

домагаються уваги до своєї проблеми і обіцянки її вирішити при нагоді. Саме 

така низька ефективність мирних зібрань та гострота проблем, що їх породили, і 

спонукає до вибору більш радикального способу досягнення бажаної мети. В 

цьому контексті, крім прийняття спеціального закону, було б доцільно 

запровадити практику посередництва та медіації для вироблення конкретних 

кроків реагування на виявлений політичний протест залежно від його масовості 

та суспільної небезпеки. 

У п’ятому розділі «Зовнішньополітичні комунікації України» 

розкривається значення зовнішньополітичних комунікацій у процесі 

демократичних перетворень, визначається, що пріоритетними напрямами  такої 

комунікації є європейська та євроатлантична інтеграція. Він складається з трьох 

підрозділів. 

 У підрозділі 5.1. «Система органів та правові засади 

зовнішньополітичної комунікації» з’ясовано повноваження органів державної 

влади щодо здійснення зовнішніх зносин. 

Україна реалізує зовнішню політику  через систему державних органів 

влади, структуру та функції яких визначає національне законодавство, перш за 

все, Конституція України. Реалізуючи визначені повноваження у сфері зовнішніх 

зносин, ці органи безпосередньо здійснюють зовнішню функцію держави. 

Зокрема, згідно з нормами Конституції України Верховна Рада виключно 

законом визначає засади зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності 

(п.9. ч.1. ст. 92), надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів та їх 

денонсацію (п. 32. ч.1 ст. 85). Керівництво зовнішньополітичною діяльністю 

держави та її представництво в міжнародних відносинах здійснюються 

Президентом України (п. 3 ч. 1 ст. 106). Організовує і забезпечує здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності України Кабінет Міністрів України ( п. 8 

ст. 116).  
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Безпосереднє керівництво зовнішньополітичними діями та дипломатичною 

службою держави уряд здійснює через Міністерство закордонних справ України, 

керівникові якого уряд  дає прямі доручення і контролює хід їх виконання. 

Розподіл і реалізація повноважень даних органів залежать від форми 

державного правління, балансу політичних сил у парламенті, рівня підтримки 

зовнішньополітичного курсу держави з  боку суспільства, місця та ролі держави 

у міжнародному співтоваристві тощо.  

У підрозділі 5.2. «Євроінтеграційний та євроатлантичний напрями 

зовнішньополітичних комунікацій України» зазначені напрями 

проаналізовані як зовнішньополітичну стратегію України. 

Основними комунікативними зв’язками України у зовнішньополітичних 

зносинах є взаємодія з ЄС і НАТО та державами, що входять до їх складу. 

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в 

грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як представник 

головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав 

незалежність України. 

У подальшому стратегічний курс України на європейську інтеграцію був 

підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції України до ЄС, схваленій 

Указом Президента України від 11 червня 1998 року, та Програмі інтеграції 

України до ЄС, схваленій Указом Президента України від 14 вересня 2000 року. 

У Стратегії набуття повноправного членства в ЄС  було проголошено 

стратегічною метою європейської інтеграції України. 

Політика України щодо розвитку відносин з Європейським Союзом 

здійснюється на основі Закону України від 1 липня 2010 року «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики». Відповідно до статті 11 Закону однією з 

основоположних засад зовнішньої політики України є «забезпечення інтеграції 

України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою 

набуття членства в ЄС». 

Дорожню карту та  першочергові пріоритети становлення та розвитку 

України як члена європейської спільноти визначено Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020»,  що була схвалена Указом Президента України від 12 січня 

2015 року.   

Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 

року, економічну частину — 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 року Верховна 

Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію  з 1 листопада 2014 року 

здійснюється її тимчасове застосування. Повністю Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС набирає чинності після її ратифікації усіма державами-членами. 

Цей процес розтягнувся на три роки. Нідерланди, не без допомоги Кремля, до 

останнього блокували повноцінну співпрацю між Україною та ЄС. 

Врешті 11 липня 2017 року Рада ЄС ухвалила рішення про укладення Угоди 

про асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу. Це відбулося 

напередодні саміту ЄС-Україна в Києві 12-13 липня. Це заключний етап процесу 
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ратифікації, який завершився повною імплементацію Угоди з 1 вересня 2017 

року. 

Пріоритетним національним інтересом України у сфері 

зовнішньополітичної діяльності є також розвиток та поглиблення відносин 

стратегічного партнерства України з Організацією Північноатлантичного 

договору (НАТО). 

Основоположними документами, що визначають відносини між Україною 

та НАТО на сучасному етапі, є Хартія про особливе партнерство між Україною 

та Організацією Північноатлантичного договору (1997) та Декларація про 

доповнення Хартії про особливе партнерство (2009). 

Указом Президента України від 24 вересня 2014 року уведено в дію рішення 

Ради національної  безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про 

невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», 

яким визначено, що пріоритетним національним інтересом України у сфері 

зовнішньополітичної діяльності є подальший розвиток відносин стратегічного 

партнерства України з США, ЄС та НАТО. 

23 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла рішення про відмову 

України від позаблокового статусу, який виявився неефективним у контексті 

убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску.  

 У підрозділі 5.3. «Інформаційно-комунікативна складова 

євроінтеграційних процесів» зазначається, що інформаційна сфера відіграє 

роль вирішального чинника реалізації найважливіших суспільних перетворень, 

становлення громадянського суспільства, входження у світову та європейську 

спільноту. За неуважного ставлення ця сфера може перетворитися на фактор 

хаотизації й гальмування соціального, політичного, економічного та 

культурного розвитку. 

Говорячи про формування євроінтеграційної інформаційної політики, слід 

мати на увазі, що вона є невід’ємною частиною інформаційної безпеки країни. 

Інформаційні кампанії дозволяють формувати громадську думку таким чином, 

щоб зберігати внутрішній спокій, інтеграцію та консолідацію нації. Вони є 

рушійною силою впровадження певного внутрішнього чи зовнішнього 

політичного курсу держави. 

Основним документом, який регулює співпрацю сторін в даній галузі, стала 

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, підписана 1994 

року (набула чинності 1998 року). Важливою, в даному контексті є стаття 74 

«Інформація та зв’язок» Угоди, яка наголошує на необхідності надання уваги 

«програмам, які мають за мету ознайомлення широкої громадськості з основною 

інформацією про Співтовариство і Україну, включаючи, коли це можливо, 

взаємний доступ до баз даних на основі повної поваги до прав на інтелектуальну 

власність». У документі вперше з часів отримання незалежності зазначено 

необхідність створення такого інформаційного середовища, в якому і українці, і 

європейці мали б доступ до якісної інформації про політичне життя, економіку, 

культуру, історію один одного.  
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Наступним важливим документом стала Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу 1998 року, про яку мова йшла вище.  

Надзвичайно важливим стало прийняття у 2002 році Верховною Радою 

України Концепції національної інформаційної політики, яка чітко визначила 

пріоритетність української інформаційної політики на міжнародному рівні. 

Поряд з іншими напрямами європейської інтеграції формування 

сприятливого інформаційного середовища потребує передусім відповідної 

орієнтації діяльності засобів масової інформації на висвітлення розвитку 

відносин між Україною та ЄС, широке всебічне роз’яснення значення 

європейського вибору України, забезпечення неупередженого сприйняття 

громадянами України європейської інтеграції, регулярного інформування 

громадськості про політичні, економічні та соціальні процеси, що відбуваються 

в ЄС, окремих його державах-членах та країнах-претендентах. 

Важливим завданням є співробітництво в сфері масової інформації з 

міжнародними організаціями, Європейською Комісією, ОБСЄ, Радою Європи і 

НАТО через їх представництва в Україні, а також шляхом прямих зв’язків із 

залученням ресурсів цих організацій на спільні проекти. 

Реалізація зовнішньополітичного курсу України значною мірою залежить 

від рівня інтегрованості України до міжнародного інформаційного простору 

загалом та європейського зокрема. В цьому контексті стратегічною метою є 

впровадження цілеспрямованої та скоординованої державної інформаційної 

політики в державах-членах ЄС. Наразі це залишається для України актуальною 

зовнішньополітичною проблемою, особливо в умовах сучасної гібридної війни 

між РФ і Україною, важливою складовою якої є інформаційно-психологічне 

протиборство.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Аналіз інституційних форм політичної комунікації в демократичних 

процесах в Україні дає можливість зробити наступні висновки: 

1. У трактуванні поняття «комунікація» є такі підходи: 1) комунікація як 

передача інформації, ідей, емоцій, умінь; 2) комунікація як розуміння інших, 

коли ми й самі прагнемо, щоб нас зрозуміли (комунікація як порозуміння); 3) 

комунікація як вплив за допомогою знаків і символів на людей; 4) комунікація 

як об’єднання (творення спільноти) за допомогою мови чи знаків; 5) комунікація 

як обмін завданнями між людьми, які мають спільне в сприйманні, прагненнях і 

позиціях; 6) комунікація як взаємодія за допомогою символів; 7) комунікація як 

складова суспільного процесу, що виражає групові норми, здійснює громадський 

контроль, розподіляє ролі, досягає координації зусиль тощо. В різних сферах 

соціального життя місце і характер інформаційно-комунікативних процесів 

далеко не однакові. Політична комунікація є особливим її різновидом. Концепція 

«політичної комунікації»  описує не універсальний, а унікальний тип 

комунікативного процесу, якому притаманні власні джерела інформаційних 

контактів, особливий тип організації соціальних взаємовідносин, специфічні 
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функціональні навантаження в рамках суспільства, багаторівнево 

опосередкований стиль спілкування макросоціальних груп. В дисертаційному 

дослідженні сформульовано авторське визначення політичної комунікації як 

взаємодії, взаємовпливу суб’єктів політики з приводу влади, зумовлені їх 

правовим статусом, функціями та повноваженнями, закріпленими в 

законодавстві, кінцевою метою яких є ефективне, результативне та легітимне 

управління суспільством. 

2. Демократичний процес – це відкритий політичний процес, який 

можна охарактеризувати рядом ознак: політичні інтереси груп і громадян 

виявляються через політичні вибори; під впливом громадської думки 

корегується політичний курс, обговорюються програми і засоби розвитку 

суспільства; всі етапи прийняття політичних рішень доступні для громадськості; 

добір еліт – відкритий та конкурентний. Сучасна демократична держава як 

ніколи раніше потребує підтримки й участі громадян у процесах управління, в 

пошуку найбільш ефективних шляхів і методів вирішення завдань і проблем, що 

постають перед суспільством. Комунікації, у зв’язку з цим, стають важливим 

елементом формування і реалізації політики, реальним елементом її здійснення. 

Участь громадян в управлінні як безпосередня, так і опосередкована, є 

невід’ємним атрибутом демократичного суспільства. У демократичному 

суспільстві держава не може довільно встановлювати свої «правила гри» у 

відносинах з громадськістю, не може бути відкритою тією мірою, якою вона 

вважає за потрібне, не може приймати управлінські рішення, не узгоджуючи їх з 

громадянами чи їх об’єднаннями.  Обов’язок органів влади - не просто 

інформувати населення, але обґрунтовувати, пояснювати, пропонувати 

альтернативні шляхи розв’язання суспільних проблем. Ефективність 

демократичних процесів безпосередньо залежить від якості комунікацій. 

3. Універсальним показником розвитку держави є форма державного 

правління. Вона вказує на структуру і повноваження вищих органів державної 

влади, характеризує ступінь та способи участі громадян у їх формуванні; 

розкриває специфіку відносин між владою і населенням та ступінь впливу 

останнього на прийняття державно-політичних та державно-управлінських 

рішень; засвідчує форми легітимації державної влади і наявні проблеми у цьому 

процесі. Вибір між президентською, парламентською та змішаною формами 

правління є характерним для країн, що здійснюють перехід від авторитаризму до 

демократії.  

У державі, яка не має сталих політичних традицій і знаходиться у стадії 

системних перетворень, змішану модель можна охарактеризувати як 

компромісну. 

Оскільки в Україні всі реалізовані проекти конституційних змін були 

фактично заручниками комунікаційних політичних процесів – відносин між 

політичними партіями та їх лідерами, між гілками державної влади та їх 

очільниками – всім моделям організації державної влади були притаманні деякі 

спільні недоліки: недостатня збалансованість повноважень та неефективність 

системи стримувань і противаг між суб’єктами владних повноважень; дуалізм 
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виконавчої влади; надмірні повноваження президента; недосконалість 

механізмів формування, відповідальності та відставки Кабінету Міністрів 

України. Найоптимальнішою в Україні виявилась парламентсько-президентська 

форма правління – більш демократична ніж президентсько-парламентська. У 

процесі змін форми державного правління відбувалося вдосконалення 

інституційних (врегульованих законодавством) форм комунікації в системі 

вищих органів державної влади. 

4. Сильне місцеве самоврядування є одним з основних засобів 

обмеження сваволі з боку центральної влади. Цей інститут публічної влади є 

необхідним елементом демократичної держави. Місцеве самоврядування дає 

можливість інтегрувати в процес управління локальні еліти, вводить діяльність 

останніх у конструктивне, конституційне русло, залучаючи їх до реалізації 

загальнонаціонального політичного курсу на місцях. Партійний склад місцевих 

рад може значно відрізнятися від складу парламенту і уряду, що розширює 

загальний спектр політичних сил у країні, дає своєрідну компенсацію тим 

партіям, які не представлені на центральному рівні. 

Основними чинниками відсутності ефективної комунікації і високого рівня 

конфліктності у комунікативному просторі місцевої влади в Україні є взаємна 

недовіра між громадою і владою; відсутність налагодженого обміну 

інформацією між владою і громадськістю; відсутність усталених традицій і 

партнерських взаємин влади й громади у процесах прийняття управлінських 

рішень, розв’язання конфліктів та можливих суперечок і досягнення консенсусу 

заради розвитку; відсутність достатніх знань та інформації про сучасні 

механізми й форми соціального партнерства у членів громади; громадська апатія 

і пасивність. 

5. Після набуття Україною незалежності відбувається не тільки 

становлення інститутів громадянського суспільства, а й усвідомлення 

громадянами себе як відокремленої від держави і відносно незалежної від неї 

спільноти, партнера держави у суспільних відносинах. Політичними 

інститутами громадянського суспільства є політичні партії, громадські 

організації і суспільні рухи, органи місцевого самоврядування, засоби масової 

інформації.  

Виражаючи інтереси різних спільностей людей, політичні партії 

виступають тією ланкою, що з’єднує громадянське суспільство з державою, 

забезпечує представництво на державному рівні всієї багатоманітності 

соціальних інтересів.  

Найбільші проблеми сучасних політичних партій в Україні: політична 

корупція; залежність від фінансово-промислових груп; непідзвітність виборцям; 

відсутність постійної комунікації з суспільством; брак внутрішньопартійної 

демократії; брак кваліфікованих партійних кадрів; відсутність стабільної 

соціальної бази партій; слабкість їх організаційних структур; переважно 

регіональний характер їх підтримки; слабкість програмно-ідеологічних засад. 

Сучасні українські партії не виконують свою представницьку функцію, не 

виражають інтересів суспільства, оскільки не комунікують з ним. Подібне можна 
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сказати і щодо діяльності громадських організацій. Попри постійне збільшення 

їх кількості, якісні зміни в їх діяльності відбуваються вкрай повільно. Причини 

цього полягають у формальному ставленні держави до громадських ініціатив і в 

низькій політичній культурі громадськості.  

Вплив засобів масової інформації на політичні процеси, зокрема на процес 

прийняття рішень, може справляти як діяльність самих ЗМІ, так і громадянське 

суспільство через мас-медійні канали передачі інформації. Українські ЗМI після 

здобуття незалежності на законодавчому рівні одержали свободу слова, свободу 

від цензури, політичну і професійну незалежність від державної влади, проте не 

знайшли стійкої матеріальної бази для вільної самостійної діяльності.  За таких 

умов, ЗМI фактично змушені виражати не думку суспільства, а приватні або 

корпоративні інтереси своїх власників, нехтуючи роллю суспільного рупора.  

6. Засобом комунікації громадянського суспільства і держави є 

громадська думка. Для суспільних систем, що побудовані на принципах 

демократії, властива ідеологія соціального партнерства, за якою громадська 

думка має можливість виражати себе у різних формах. Демократичні режими 

створюють систему політичних, економічних, правових та інших гарантій 

вільного і реального функціонування громадської думки.  Якщо влада досліджує 

громадську думку та враховує її в процесі ухвалення рішень, вона є легітимною, 

відповідає  суспільним запитам. Якщо влада ігнорує громадську думку – зростає 

протестна активність, часто з порушенням законодаства, як деструктивний засіб 

комунікативного впливу на політичні процеси. Тому необхідна подальша 

інституціоналізація громадської думки, створення дієвих механізмів її 

дослідження та врахування в процесі ухвалення державних рішень. 

7.  У сфері зовнішньополітичних комунікативних зв’язків України 

ключове місце належить діяльності з просування до пріоритетної мети України 

– повномасштабної інтеграції до європейських та євроатлантичних структур, що 

вимагає відповідних змін у суспільному, політичному та економічному житті 

України, насамперед, досягнення норм та стандартів Європейського Союзу і 

НАТО. Така політика є найкращим способом утвердити демократію, 

верховенство права та ринкову економіку в Україні. Зовнішньополітичний курс 

держави також має бути предметом систематичної роз’яснювальної роботи як з 

боку державних структур, так і політичних інститутів громадянського 

суспільства, оскільки на сьогодні з цього питання відсутня консолідована 

громадська думка. 
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Україні. Політична комунікація трактується взаємодія і взаємовплив суб’єктів 

політики.  Як демократичні процеси виокремлено становлення парламентсько-

президентської форми державного правління, системи місцевого 
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громадських організацій, засобів масової інформації, формування та 

утвердження євроінтеграційного вектора зовнішньої політики України.  

Відповідно до цих процесів аналізуються інституційні форми політичної 

комунікації між вищими органами державної влади, між суб’єктами місцевого 

самоврядування і місцевими органами державної виконавчої влади, з’ясовується 

комунікативний вплив політичних інститутів громадянського суспільства на 

державу, досліджуються зовнішньополітичні комунікації української держави. 

Ключові слова: політична комунікація, інститути, демократичний 

політичний процес, форма державного правління, місцеве самоврядування, 
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В диссертации выделяются и исследуются институциональные, то есть  

урегулированные нормами права, формы политической коммуникации в 

демократических процессах в Украине. Политическая коммуникация трактуется 

как взаимодействие и взаимовлияние субъектов политики в процессе реализации 

власти, определяемое их правовым статусом. Под демократическими 

процессами в исследовании подразумевается развитие, переход от 

определенного политического состояния к более качественному на основании 

совершенствования политических институтов и повышения уровня 

политической культуры и  политического сознания общества. Как 

демократические процессы в работе выделены становление парламентско-

президентской формы государственного правления, системы местного 

самоуправления, многопартийности, оптимальной избирательной системы, 

гражданского общества, и его политических институтов - политических партий, 

общественных организаций, средств массовой информации, формирование 

европейского и евроатлантического вектора внешней политики Украины. В 

соответствии с этими процессами анализируются институциональные формы 

политической коммуникации между высшими органами государственной 

власти, между субъектами местного самоуправления и местными органами 

исполнительной власти, рассматривается коммуникативное воздействие 

политических институтов гражданского общества на государство, исследуются 
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внешнеполитические коммуникации украинского государства, среди 

приоритетных выделяются европейский и евроатлантический векторы. 

Универсальным показателем развития государства является форма 

правления. Она указывает на структуру и полномочия высших органов 

государственной власти, характеризует степень и способы участия граждан в их 

формировании; раскрывает специфику отношений между властью и населением 

и степень влияния последнего на принятие государственных решений; 

определяет формы легитимации государственной власти и существующие 

проблемы в этом процессе.  

Поскольку в Украине все реализованные проекты конституционных 

изменений были фактически заложниками коммуникационных политических 

процессов - отношений между политическими партиями и их лидерами, между 

ветвями государственной власти и их руководителями - всем моделям 

организации государственной власти были присущи некоторые общие 

недостатки: недостаточная сбалансированность полномочий и неэффективность 

системы сдержек и противовесов между субъектами властных полномочий; 

дуализм исполнительной власти; чрезмерные полномочия главы государства; 

несовершенство механизмов формирования, ответственности и отставки 

Кабинета Министров Украины. Оптимальной в Украине оказалась 

парламентско-президентская форма правления - более демократичная чем 

президентско-парламентская. В процессе изменений формы государственного 

правления происходило совершенствование институциональных 

(урегулированных законодательством) форм коммуникации в системе высших 

органов государственной власти. Точно так же совершенствовались и 

комуникации в системе местной власти, во взаимодействии государства и 

гражданского общества. Отмечено существенное отставание сознательности и 

ответственности гражданского общества от становления его институтов. 

В диссертационной работе сделан вывод, что коммуникативные процессы в 

политической системе Украины не являются не демократическими. Их можно 

определить как недостаточно эфективные, часто конфликтные, но, 

преимущественно, не в силу ненадлежащего их урегулирования 

законодательством, или дефицита информации, а из-за отсутствия системного 

информационного обмена между политической системой, ее институтами и 

обществом, отсутствия комплексного, концептуального видения 

комуникативной политики. Усугубляется ситуация отсутствием развитых 

политических структур гражданского общества (влиятельных политических 

партий, общественных организаций, независимых СМИ), которые были бы 

способны существенно влиять на качество политической коммуникации через 

систему обратной связи, мониторинга, постоянного политического диалога на 

горизонтальном и на вертикальном уровнях общества.  

Ключевые слова: политическая коммуникация, институты, 

демократический политический процесс, форма государственного правления, 

местное самоуправление, гражданское общество. 
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ANNOTATION 

 

 Makarenko L.P. Institutional forms of political communication in 

democratic processes in Ukraine. - Manuscript. 

Dissertation for the Doctoral degree of Political Science in speciality 23.00.02 

“Political institutions and processes”. - Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv 2018. 

The forms of political communication in democratic processes in Ukraine, that 

are regulated by the law, are singled out and investigated as institutional in the 

dissertation. Political communication is treated as a dialogue, interaction and mutual 

influence of political subjects. This study implies that democratic processes are closely 

related to the development, the transition from a certain political state to a better 

improvement on the basis of political institutions and increasing the level of political 

culture of the society.  

Such democratic processes are the establishment of the parliamentary-presidential 

form of government, local government, multi-party system, the optimal electoral 

system, civil society and its political institutions - political parties, public 

organizations, mass media, the formation of the European and Euro-Atlantic vector in 

Ukraine's foreign policy. In accordance with these processes the institutional forms of 

political communication between the supreme bodies of the state power, the entities of 

local government and local bodies of executive power are analyzed. Moreover, the 

impact of the political civil society institutions on the Ukrainian State with the foreign 

affairs are also being analyzed.  

Key words: political communication, institutions, democratic political process, 

form of the government, local government, civil society. 
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