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Anotation 
In the article the prospects of the use of 

інтернет-технологій are considered for the 
increase of efficiency of collaboration of organs 
of power and such institutes of civil society as 
unstate organizations and mass medias. The 
indexes of distribution are analysed the Inter-
net in Ukraine. It is proved that the high-quality 
and quantitative increase of the Ukrainian 
інтернет-ресурсу will assist development of 
civil society in our state. 

Анотація 
У статті розглянуто перспективи викори-

стання інтернет-технологій для підвищення 
ефективності співпраці органів влади і таких 
інститутів громадянського суспільства, як 
недержавні організації та засоби масової 
інформації. Проаналізовано показники по-
ширення Інтернету в Україні. Доведено, що 
якісне та кількісне збільшення українського 
інтернет-ресурсу сприятиме розвитку гро-
мадянського суспільства в нашій державі. 

Ключові слова 
Громадянське суспільство, інформацій-

но-комунікативні технології, інтернет-ЗМІ, 
недержавні організації. 

І. Вступ 
Однією з інформаційно-комунікаційних 

технологій, популярність і поширеність якої 
невпинно зростає, як у світі в цілому, так і в 
Україні зокрема, є всесвітня мережа Інтер-
нет. Розвиток Інтернету значно розширив 
публічну сферу суспільств і вніс зміни, які, 
можливо, не менш важливі для трансфор-
мації публічності і становлення громадянсь-

кого суспільства, ніж розвиток газетної інду-
стрії, починаючи з кінця XVIII ст. [14]. 

Актуальність обраної теми обумовлюєть-
ся тим, що доступ до інформації є переду-
мовою публічного контролю й відкритості 
влади. Поширення Інтернету відкриває для 
громадськісті доступ до інформації, що про-
дукується органами влади. Саме Інтернет 
надає ефективні інструменти для пошуку, 
відбору та опрацювання тих даних, що ціка-
влять спільноту. Різноманітні організації ви-
користовують мережу Інтернет для залу-
чення нових прибічників, посилення зв’язків 
із громадськістю, збору інформації та мате-
ріальних ресурсів. Громадяни країни не 
тільки дізнаються з Інтернету новини, а й 
мають можливість обговорювати їх числен-
них форумах. 

Упровадження інтернет-технологій у 
сферу державного управління, з одного бо-
ку, дасть змогу підвищити його ефектив-
ність, з іншого – сприяти більшій відкритості 
роботи органів влади. Робота в режимі 
“електронного уряду” принципово змінює 
атмосферу взаємодії чиновників і населен-
ня. Кожен громадянин має змогу дізнавати-
ся про подробиці діяльності міністерств, ві-
домств, органів місцевого самоврядування, 
знайомитися з їхніми планами роботи, без-
посередньо взаємодіяти з ними інформа-
ційно без черг і зайвої бюрократії. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати перспекти-

ви підвищення ефективності взаємодії орга-
нів влади та деяких інститутів громадянсь-
кого суспільства, зокрема НДО та ЗМІ. 
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ІІІ. Результати 
Саме Інтернет відкриває величезні мож-

ливості для реалізації зворотнього зв’язку 
між надавачами різноманітних послуг та їх 
споживачами, між органами влади та насе-
ленням. На сьогодні в Україні органи влади 
не повністю виконують вимогу щодо опри-
люднення інформації про свою діяльність. 
Не всі внутрішньовідомчі акти публікуються 
в офіційних виданнях, на офіційних сайтах 
державних органів влади, а відтак – влада 
незаконно “привласнює” інформацію, на 
власний розсуд приймаючи рішення про її 
надання або відмову в цьому. В результаті, 
як констатують експерти, поточна держав-
но-правова практика з питань надання ін-
формації громадянам не відповідає станда-
ртам демократичної держави [6]. 

Проблематика розвитку новітніх інфор-
маційно-комунікативних технологій посідає 
все помітніше місце в працях журналістів, 
фахівців масових комунікацій, науковців га-
лузі державного управління, психологів та 
соціологів [2; 11; 14–16]. Так, А. Сіленко 
окреслює в контексті зазначеної проблеми 
кілька ключових дискусійних моментів: зда-
тність Інтернету сприяти подоланню кризи 
громадянського суспільства, стати факто-
ром соціальної і політичної модернізації; 
спроможність Всесвітньої мережі стати 
джерелом нових моделей взаємодії суспі-
льства і держави [12]. 

Створюється в державі і відповідна нор-
мативно-правова база. Зокрема, в Указі 
Президента України від 31 липня 2000 р. 
зазначається, що розвиток національної 
складової глобальної інформаційної мережі 
Інтернет, забезпечення широкого доступу 
до цієї мережі громадян та юридичних осіб 
усіх форм власності в Україні, належне 
представлення в ній національних інформа-
ційних ресурсів є одним із пріоритетних на-
прямів державної політики у сфері інформа-
тизації, забезпечення конституційних прав 
громадян на інформацію, побудови відкри-
того демократичного суспільства [7]. 

Початок розвитку українського сегмента 
мережі Інтернет фахівці відносять до почат-
ку 1990-х рр., коли у 1992 р. був зареєстро-
ваний домен “.ua”. За даними Держкомзв’яз-
ку, станом на 01.10.2007 р. кількість актив-
них користувачів мережі Інтернет становила 
в Україні 12% населення. З різною періоди-
чністю послугами Інтернет користується ни-
ні близько 9 млн жителів України, що приб-
лизно вдвічі більше, ніж у 2006 р. Кількість 
доменів “.ua” становила 241,7 тис., веб-
сайтів – понад 36 тис. Разом з тим, як і ра-
ніше, нерівним залишається розподіл кори-
стувачів мережі Інтернет за регіонами, при 
цьому позицію абсолютного лідера продов-
жує утримувати Київ – 61,8% користувачів 
від їх загальної кількості. Далі, у порядку 

зменшення частки користувачів йдуть: Оде-
са, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів, 
Крим та Запоріжжя – їхня сумарна частка 
становить 27,6%. При цьому, на всі інші ре-
гіони припадає лише 11%. До того ж, дуже 
невеликою залишається кількість українсь-
ких шкіл та інших освітніх закладів, “підклю-
чених” до мережі Інтернет [1]. 

Це означає, що поширення веб-мереж та 
розвиток вітчизняних інформаційних інтер-
нет-ресурсів відбувається в Україні хоча й 
динамічно, але стихійно, поза межами дер-
жавного регулювання. Остання проблема 
стала предметом розгляду на розширеному 
засіданні СНБО України, що відбулося ще в 
жовтні 2001 р. На цьому заході зазначалося, 
що функціонування суб’єктів мережі Інтер-
нет, перш за все інтернет-ЗМІ в Україні, від-
бувається поза правовим полем, що Інтер-
нет майже не використовується для зв’язку 
державних органів влади з громадськістю. 
Для подолання цього негативного явища в 
січні 2002 р. було видано постанову Кабіне-
ту Міністрів України “Про Порядок оприлюд-
нення у мережі Інтернет інформації про дія-
льність органів виконавчої влади”. Основ-
ною метою цього акта було підвищення 
ефективності та прозорості діяльності орга-
нів виконавчої влади шляхом упровадження 
та використання сучасних інформаційних 
технологій для надання інформаційних та 
інших послуг громадськості, забезпечення її 
впливу на процеси, що відбуваються в дер-
жаві [7]. В постанові визначено 20 видів 
обов’язкової інформації для центральних 
органів влади та 25 видів інформації – для 
обласних державних адміністрацій. 

Проте, аналітичні центри, що здійснюють 
моніторинг відкритості веб-ресурсів органів 
влади, відзначають певні проблеми в нале-
жному виконанні наведеної постанови. Зок-
рема, дослідження, проведені на початку 
2007 р., дали такі результати: найбільш ін-
формаційно насиченими є сайти Мінтран-
сзв’язку (86,76% необхідної інформації), Мі-
нагрополітики (85%), Мінекономіки (81,67%). 
Водночас сайти, інформація на яких є недо-
статньою, належать Мінприроди (48,33%), 
Мінвуглепрому (52,67%), Міноборони (55,67%). 
На думку експертів, серед тем, що найгірше 
висвітлюються на міністерських сайтах такі: 
виконання цільових програм (26,33%), регу-
ляторна діяльність органу (35,33%), порядок 
реєстрації та ліцензування окремих видів 
діяльності у відповідній сфері (44,33%) [4]. 

Проте доступність інтернет-сайтів орга-
нів влади, яка постійно збільшується, є од-
ним аспектом проблеми. Інший – це, влас-
не, можливість українців отримати наявну 
інформацію, тобто мати якісний і прийнят-
ний за ціною доступ до Всесвітньої мережі. 

За результатами соціологічних дослі-
джень, можемо визначити не тільки абсолю-
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тні показники кількості користувачів Інтерне-
ту в Україні, а й прослідкувати динаміку їх 
збільшення, яка, на думку експертів, не мо-
же вважатися задовільною. Так, відповіді на 
питання щодо використання Інтернету про-
тягом найближчих до опитування 30 днів є 
такими: 2000 р. – 2,6%, 2003 р. – 3,1%, 
2004 р. – 4,4%, 2005 р. – 4,8% [9, c. 334]. 

Зрозуміло, що на сьогодні показники змі-
нилися в бік збільшення, на чому було наго-
лошено на початку статті. Проте у цьому 
випадку ми говоримо не про абсолютні по-
казники, а про тенденції, що домінують в 
українському суспільстві. Їх невідповідність 
загальноєвропейським стає очевидною при 
порівнянні відомостей щодо активності ви-
користання мережі Інтернет громадянами 
України та населенням окремих країн Євро-
пи, наведеними в таблиці [2, c. 80]. 

Як бачимо, українці займають останнє 
місце за показником користування інтернет-
ресурсами. Серед причин такого становища 
фахівці називають: низький рівень фінансо-
вої забезпеченості більшої частини насе-
лення, несформованість середнього класу, 
нерозвинена інфраструктура комунікацій у 
великій кількості поселень, недостатня дер-
жавна підтримка програм інституціонально-
го впровадження інтернет-технологій у різні 
сфери суспільного життя [13]. Подолати ці 
негативні явища можна за допомогою сис-
тематизованного планового поширення те-
лекомунікаційних мереж та активізації пода-
льшої комп’ютеризації; випереджального 
(протягом 3–5 років) подолання комп’ютер-
ної неграмотності населення; розвитку укра-
їнського сектора мережі Інтернет, включаю-
чи нормативно-правове забезпечення вітчи-
зняних інтернет-ЗМІ [1]. 

Таблиця 
Розподіл відповідей на запитання  

“Як часто Ви користуєтесь Інтернетом або електронною поштою для особистих потреб”, % 

Країна 

Н
е
 м

а
ю

 д
о
с
ту

п
у
 

Н
ік

о
л

и
  

н
е
 к

о
р
и
с
ту

ю
с
ь
 

М
е

н
ш

е
 н

іж
 1

 р
а
з 

 

н
а
 м

іс
я
ц

ь
 

Р
а
з 

н
а
 м

іс
я
ц

ь
 

К
іл

ь
ка

 р
а
зі

в
  

н
а
 м

іс
я
ц

ь
 

Р
а
з 

н
а
 т

и
ж

д
е
н
ь
 

К
іл

ь
ка

 р
а
зі

в
  

н
а
 т

и
ж

д
е

н
ь
 

Щ
о

д
н
я
 

Бельгія 32,8 15,4 2,2 1,7 3,9 5,3 12,5 25,9 

Греція 66,3 14,0 1,6 1,1 3,2 2,7 5,6 5,5 

Естонія 30,2 21,7 2,0 2,3 4,0 4,6 9,9 25,1 

Ісландія 8,6 9,3 3,3 1,7 4,3 2,9 13,5 54,7 

Люксембург 31,8 14,1 2,1 2,6 5,2 6,7 12,4 24,9 

Німеччина 37,0 9,0 2,9 1,8 7,0 6,2 16,5 19,4 

Польща 53,2 16,4 1,8 2,3 4,1 3,9 6,3 12,0 

Словаччина 47,2 17,7 2,5 2,8 4,8 5,2 8,1 11,0 

Угорщина 41,8 22,3 1,6 1,5 3,6 3,6 10,2 15,5 

Україна 74,8 18,0 1,7 0,8 1,4 0,8 1,1 1,0 

 
Реалізація останнього завдання є, на 

нашу думку, особливо складною справою. 
Адже на сьогодні в Україні відсутні спеціа-
льні правові норми, що регулюють діяль-
ність інтернет-медіа. Більше того, активіза-
ція зусиль держави в цьому напрямі викли-
кає побоювання журналістів, які вважають, 
що створення системи ліцензування про-
вайдерів та інтернет-ЗМІ – це чергова спро-
ба держави взяти під контроль останній 
безцензурний простір у країні. Мова йде про 
те, що, по-перше, в Інтернеті практично від-
сутня цензура, і по-друге, інтернет-видання 
порівняно менше контролюються державою 
або фінансово-політичними угрупуваннями, 
ніж звичайні друковані газети або телекана-
ли. 

Відсутність реєстрації інтернет-видань і 
спеціальних законодавчих обмежень на по-
ширення інформації, дійсно, сприяє більшій 
свободі слова в Інтернеті. По-перше, віль-
ний доступ до створення інтернет-сторінок, 
відсутність будь-яких правових обмежень 
діяльності інтернет-видань. По-друге, техні-

чний бік видавничої справи в Інтернеті – 
процес менш витратний, легкодоступний, 
його важко контролювати з погляду фізич-
ного втручання (на відміну від преси, яка 
вимагає друкарень та мережі розповсю-
дження, і телебачення з ліцензуванням, пе-
редавачами, кабельними мережами тощо) 
[16]. 

Проте ставлення до цензурної пробле-
матики в Інтернеті є подвійним. З одного 
боку, існує негативне ставлення до ідеї пра-
вового регулювання відносин. Прихильники 
такої позиції вважають, що Інтернет має за-
лишитися вільним для обміну інформацією, 
ідеями, думками, без законодавчого норму-
вання. З іншого боку, фахівці звертають 
увагу на існування ряду проблем інтернет-
ЗМІ, які потребують правового регулювання: 
плагіат, кіберзлочинність, інформаційна й 
психологічна війни, незахищеність людини в 
Інтернеті. Вони наголошують, що свобода 
передбачає відповідальність, певні обме-
ження та заборони для захисту демократи-
чних цінностей, прав, свобод інших людей. 
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Ураховуючи вищенаведене, фахівці про-
понують перелік найактуальніших проблем, 
які потребують державного регулювання: 
визначення правового статусу, принципів 
діяльності інтернет-ЗМІ як нового, нетради-
ційого мас-медіа; визначення прав, обов’яз-
ків, відповідальності журналістів, власників, 
провайдерів, адміністраторів, програмістів, 
інших учасників інформаційних відносин в 
інтернет-ЗМІ; запобігання попередній та по-
стфактумній цензурі інтернет-ЗМІ; захист 
авторських, суміжних та інших виключних 
прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
що розміщені в інтернет-ЗМІ; забезпечення 
інформаційної безпеки в інтернет-ЗМІ; за-
побігання поширенню інформації, що ство-
рює загрозу для прав, законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб, або такої, яка 
має кримінальний, аморальний зміст; відве-
рнення загрози для державної безпеки, еко-
номічного й соціального розвитку країни; 
психічного здоров’я фізичних осіб [5]. 

Основним завданням державної політики 
щодо громадянського суспільства є сприян-
ня зростанню громадянської активності, під-
вищення ефективності взаємодії влади і 
громадських організацій. Виконати це за-
вдання без залучення обома сторонами но-
вітніх інформаційно-комунікативних техно-
логій практично не можливо. Розглянемо 
роль Інтернету в діяльності громадських 
(ГО) (недержавних (НДО), неурядових 
(НУО)) організацій в Україні. 

Згідно з рекомендаціями Комітету Мініст-
рів Ради Європи державам-членам стосов-
но правового статусу неурядових організа-
цій у Європі № СМ/Rec (2007)14, “НУО по-
винні мати право на свободу поглядів та 
будь-які інші права і свободи, що мають га-
рантії у міжнародних або регіональних дого-
ворах та можуть належати таким організаці-
ям” [10]. Одним з найдоступніших і найпо-
ширеніших інструментів реалізації права на 
висловлювання своєї позиції з тих чи інших 
питань суспільного життя є, безумовно, 
Всесвітня мережа. Адже Інтернет сприяє 
розширенню й поліпшенню соціальних вза-
ємозв’язків у сучасному світі, відкриваючи 
значно ширші, ніж раніше, горизонти для 
об’єднання людей у групи на основі спіль-
них інтересів. Можливості Інтернету дають 
змогу змінювати структури і форми суспіль-
ної самоорганізації, заміняти застарілі гро-
мади новими, віртуальними, долати тради-
ційні обмеження в часі та просторі. 

Інтернет мав би стати корисним ресур-
сом для НДО, яких в Україні кілька тисяч. 
Однак, на думку А. Сіленко, вони “велику 
павутину” належно не використовують. Це 
дає дослідниці підстави зробити висновок, 
що структури громадянського суспільства в 
Україні дуже слабкі, а у випадках, коли НДО 
мають свої сайти, вони більше нагадують 

візитні картки [12]. Не було проведено жод-
ної масштабної громадської акції, у якій би 
Інтернет використовували як робочий ін-
струмент. 

У цілому погоджуючись з висновком ві-
домої дослідниці, зробленим нею в 2004 р., 
зазначимо, що ситуація з інтернет-
активністю НДО покращується, переходить 
на новий якісний рівень. Так, значна кіль-
кість сайтів, особливо тих, що належать так 
званим “грантоїдам”, дійсно, більше нагадує 
візитку. Проте з’являється все більше сайтів 
НДО, які слугують важливим комунікатором 
між громадою та місцевою владою, надава-
чами та споживачами просвітніх, соціаль-
них, юридичних послуг. 

Так, наприклад, інтернет-видання “Юрис-
пруденція on-line” разом з кількома НДО є 
співучасником проекту “Громадський моні-
торинг та консультування з питань держав-
ної реєстрації та відносин громадських ор-
ганізацій, релігійних організацій, профспі-
лок, благодійних організацій з контрольними 
органами влади як передумова реалізації та 
захисту права громадян на об’єднання”. Ро-
зпочав свою діяльність проект “Реалізація 
та захист права на доступ до інформації про 
молодіжні програми та їх фінансування” [3]. 
В ході проекту передбачається, зокрема, 
моніторинг наявності обов’язкової інформа-
ції на веб-сайтах органів влади щодо робо-
ти з молоддю. Створено змістовний та на-
повнений актуальною і потрібною інформа-
цією інтернет-портал “Громадський простір”, 
інтернет-портал Харківської правозахисної 
групи тощо. 

ІV. Висновки 
Таким чином, спільними зусиллями дер-

жави, НДО та громадськості сьогодні необ-
хідно розвивати інтернет-проекти та ініціа-
тиви, а також навчати громадські організації 
ефективніше використовувати можливості, 
які надають новітні медіа. Інтернет вже до-
вів ефективність свого застосування у гро-
мадській діяльності в багатьох країнах, де 
вони використовуються для інформування, 
мобілізації та залучення учасників, коорди-
нації, спільної роботи, привернення уваги 
громадськості до проблем, що стоять перед 
країною, залучення коштів, впливу на при-
йняття рішень. 
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Annotation 
Grounded necessity of high-quality changes 

for the Ukrainian public policy in the field of 
culture by optimization of state administration 
through the improvement of government con-
trol taking into account international experi-
ence. The features of dependence of govern-
ment control of sphere of culture are examined 
as a decision of problems of removal of ideol-
ogy, democratizations, decentralization in the 
administrative agencies of different levels. The 
author understanding of ways of decision of 
problem of adaptation of international experi-
ence, in particular centrally European is formu-
lated, to Ukrainian realities. Information is sys-
tematized about practice of introduction of in-
ternational experience in government control of 
sphere of culture in Ukraine, carried out after 
2004 years. Certainly basic directions of deci-
sion of problems of study and approbation of 
modern methods of state administration of cul-

ture a sphere in the period of world crisis tak-
ing into account its influence on public rela-
tions. 

Анотація 
Обґрунтовано необхідність проведення 

якісних змін в українській державній політиці 
у сфері культури шляхом оптимізації дер-
жавного управління, удосконалення держав-
ного регулювання з урахуванням міжнарод-
ного досвіду. Запропоновано шляхи розв’я-
зання проблеми адаптації міжнародного 
досвіду, зокрема центральноєвропейського, 
до українських реалій. Систематизовано 
інформацію про практику впровадження 
міжнародного досвіду в державне регулю-
вання сфери культури в Україні, здійснювану 
після 2004 р. Визначено основні напрями 
розв’язання проблем вивчення й апробації 
сучасних методів державного управління 
сферою культури в період світової кризи з 


