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грамотності. Вчителі та батьки потребують підготовки для навчання 
дітей цифровим навичкам та безпеці в Інтернеті. Вони також мають 

вирішальне значення для допомоги молодим людям в оцінці 
надійних джерел новин та інформації та подоланні тиску в 

соціальних мережах. 
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ДЕРЖАВА-ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: 
ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 

У другій половині ХХ століття суспільство зіткнулося зі 
швидкими темпами розвитку усіх сфер життєдіяльності в контексті 

інформаційних перетворень та посилення інформаційно-
комунікаційних зв’язків. Ці зміни характерні також й для політичної 

сфери життєдіяльності, які проявляються в появі нових 
можливостей для держави, громадянського суспільства та 
політичної участі громадян.  А з розвитком цифрових технологій  ми 

частіше говоримо і про перспективи розвитку e-демократії, е-
government в сучасній державі.  
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Так розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 
сприяють і зміні публічної сфери, а поширення Інтернету формує 

нові модерністські форми взаємодії держави, органів влади та 
громадянського суспільства. Можна говорити про нові можливості 

Інтернет-ресурсів, що інтенсивно розвиваються, і фактичному 
переході до інформаційного діалогу між споживачем і виробником 

інформації, а на політичному рівні – між державою та 
громадянським суспільством, скорочуючи, тим самим, між ними 
комунікаційний розрив. Слід зазначити, що розвиток стосунків 

«держава-громадянське суспільство», особливо в демократичних та 
інформаційних умовах, є певною системою, яка сприяє формуванню 

та забезпеченню ефективного зв’язку вертикальних і 
горизонтальних відносин. 

Так, ще Д. Белл відмічав основні риси інформаційного 

суспільства, серед яких: пріоритет інформаційних послуг, зростання 
ролі науково-інженерного знання, загальна комп’ютеризація, 

наявність єдиної інформаційної мережі, провідна роль 
інформаційної економіки. Саме ці характеристики ми спостерігаємо 

і в умовах цифровізації політичної сфери.  
У багатьох державах, в тому числі і в Україні, проводиться 

активна інформаційна політика, розширюються можливості 

діяльності органів державної влади в умовах цифрової реальності. 
Так, наприклад, ми можемо спостерігати використання цифрових 

інформаційно-комунікаційних технологій в створенні електронних 
порталів адміністративних послуг, сайтів органів державної влади та 

інше. У свою чергу, це сприяє створенню доступу громадян до послуг 
комфортнішим, оперативним. Створюються нові форми взаємодії 
держава-громадянське суспільство: збільшується доступність, 

оперативність, відкривається можливість для залишення коментарів 
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відносно роботи органу держвлади або навіть становлення діалогу з 
ним (питання-відповідь). 

В той же час, деякі дослідники відмічають, що українські сайти 
органів державної влади хоча і є інформаційними, є присутніми 

онлайн-конференції тих або інших заходів, проте характерним для 
них є відсутність двостороннього інтерактивного контенту. Контент 

має бути  орієнтований на громадянина, добре структурований та які 
зацікавлюють, щоб бути ефективним [1, р.185].   

Крім того, свою роботу державні структури також висвітлюють 

і на сторінках соціальних мереж: Facebook, Twitter, Telegram та ін. 
Так, трансляція в Facebook та Telegram фактично переносить 

політичні події в новий формат - площину пережитого особистого 
досвіду та охоплюючи, тим самим, широку аудиторію. А також це 
сприяє й зростанню т.зв. електронній політичній участі. 

Варто також відмітити створення платформ для спільного 
вирішення соціально-значимих проблем представниками держави 

та громадянського суспільства, оскільки вони в умовах цифрової 
реальності в рівній мірі залучені до ухвалення політичних рішень 

(тут ми говоримо про використання практики краудсорсинга 
(crowdsorsing)). Такі інновації сприяють встановленню відкритої 
взаємодії держави з громадянським суспільством, підвищенню рівня 

довіри до державної влади та усвідомлення реального впливу 
громадянського суспільства на державу. Фактично нові медіа стають 

хабами для створення та функціонування політичних дискусій з 
різних питань. 

Проте в сучасних умовах цифрової реальності необхідним 
кроком для підвищення ефективності взаємодії держави-
громадянського суспільства є розвиток принципів е-демократії, 
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посилення горизонтальних зв’язків, які ефективно впливають на 
функціонування та розвиток держави. 
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УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ В ВОЄННИЙ 

ЧАС 
 
Функціонування простору «політичного» в умовах воєнного 

стану як і філософська проблема співвідношення політики та війни є 

давньою як світ. З  одного боку, очевидно, що в умовах військового 
стану, традиційна політична діяльність «згортається», переживає 

обмеження, пов’язані як з технічною неможливістю реалізації 
демократичних процедур, так і з намаганням правлячої еліти 

нівелювати вплив політично-опозиційних партійних структур та їх 
засобів інформації для досягнення консолідації, ідеологічної 
щільності, що визнається чинником перемоги у війні. Тобто, простір 

«політичного», який передбачає «діалог», в такі часи поступається 
«військовому», який передбачає «монолог сильнішого». Доречно 


