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У статті проведено комплексне дослідження особливостей проведення деліберативного діалогу між органами державної 

влади та інститутами громадянського суспільства. Акцентується увага на консультаціях як ключовому елементі 

ефективного деліберативного діалогу. У статті наводяться вимоги до процедур проведення консультацій за Джошуа 

Коеном. Проаналізовано форми проведення консультацій, зокрема, безпосередньої форми – публічно-громадського 

обговорення та опосередкованої – вивчення громадської думки. Наголошується на необхідності вивчення питання проведення 

електронних консультацій з громадськістю та виникнення цілого напрямку політичної науки із дослідження проблем онлайн-

деліберації. Обґрунтовано ефективність взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні, а також необхідність 

проведення деліберативного діалогу між ними. 
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Постановка проблеми. Проблема політич-
ної комунікації у сучасній теорії демократії та 
на прикладі демократичних держав демон-
струє очевидну актуальність концепції делібе-
ративної демократії, яка дозволить вирішити 
питання формування громадської думки, принципи 
парламентських дебатів, діалог між різними 
соціальними групами, досягнення консенсусу.  

Мета статті - обґрунтувати необхідність 
взаємодії громадянського суспільства та 
органів державної влади в Україні, а також 
ефективність проведення деліберативного 
діалогу між ними. 

З латинської мови «deliberatio» прийшло в 
нашу епоху із словника римського права 
(буквально – «обговорювати», «обдумувати», 
«радитися»), і було привнесене в політику ще 
в І ст. до н. е. Публієм Сіром. 

У перекладі з англійської мови «делібера-
ція» («deliberation») означає дослідження при-
чин, врахування тих чи інших позицій, мірку-
вання, а також розглядається як процес ретель-
ного розгляду чи обговорення чогось. У свою 
чергу прикметник «деліберативний» («deliberative») 
у перекладі з англійської мови  характеризує 
процес, діяльність, дію, що стосуються 
ретельного розгляду або обговорення.  

Учені Ю. Габермас, Дж. Роулз, Дж. Коен 
розглядали деліберацію як ідеалізований ме-
тод, результатом застосування якого виступа-
тиме найбільш раціональне з можливих рі-
шень [1]. Представники даної концепції приді-
ляли значну увагу проблемам дискурсивної 
етики, комунікативної раціональності та досяг-
ненню консенсусу. Власне, публічна делібе-
рація, на думку Дж. Коена, «забезпечує іден-

тичність та інтереси громадян, які сприяти-
муть формуванню публічної концепції загаль-
ного блага». Як вважає Юрген Габермас, приз-
начення політики полягає прийнятті конкрет-
них рішень за допомогою комунікації. Делібе-
рація, згідно поглядів ученого, уможливлює 
раціональне вирішення прагматичних, 
моральних та етичних питань [6].  

Очевидно, що ефективною формою 
налагодження взаємодії громадянського 
суспільства та органів державної влади є їх 
двосторонній зв'язок, який включає участь 
громадськості в управлінні державою. У 
справді демократичному суспільстві, державні 
структури не мають жодної можливості 
встановлювати "власні правила гри" у 
відносинах з громадськістю, оскільки будь-яке 
таке рішення, навіть досить ефективне, навіть 
таке, що відповідає інтересам громадськості, не 
буде визнано легітимним. Водночас держава як 
інститут має достатній потенціал та ресурси, 
щоб не лише встановлювати, а й нав'язувати 
"власні правила гри" щодо громадськості.  

Налагодженню ефективної взаємодії та 
співпраці влади та громадськості в Україні 
передує формування інституціоналізованого 
діалогу влади та інститутів громадянського 
суспільства, раціональний дискурс, процес 
обговорення, переконання, забезпечення аргу-
ментації, компромісів, у якому раціональність 
прийнятих рішень буде забезпечено дотриман-
ням формальних процедур. Основою такого 
деліберитивного діалогу виступають процедурні 
норми, що умовжливлять ефективну деліберацію 
між органами державної влади та інститутами 
громадянського суспільства, представники якого 
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є безпосередніми суб’єктами проведення 
деліберації. 

Відповідно до такого процедурного бачення 
демократії, успіх деліберативної демократії 
залежить не лише від громадян, які діють 
колективно, а й від інституціоналізації 
взаємопов’язаних процедур та встановлених 
умов проведення комунікації [1, с. 304].  

Ключовим елементом деліберативного 
діалогу виступають консультації. Дж. Коен 
висунув декілька вимог до процедур 
проведення таких консультацій: 

1. аргументативна форма проведення, 
шляхом ефективного обміну інформацією між 
учасниками діалогу; 

2. транспарентність та публічність 
консультацій, що унеможливить виключення 
інших учасників з процесу; 

3. відсутність зовнішнього примусу, за 
виключенням застосування «сили аргументів»;  

4. націленість на обґрунтовану (раціонально 
вмотивовану) згоду учасників стосовно 
обговорюваного питання;  

5. відсутність часових рамок для 
проведення консультацій, не виключаючи 
можливості їх тимчасового припинення 
шляхом рішення більшості; 

6. предметом проведення політичних 
консультацій виступає спільний інтерес. 

Дотримання цих вимог обов’язково сприя-
тиме досягненню ідеального деліберативного 
діалогу влади та громадянського суспільства 
(ідеальної комунікативної ситуації) [1]. 

Механізми деліберації у формальній 
політичній сфері, зокрема, консультації з 
громадськістю передбачають використання 
таких засобів проведення деліберативного 
діалогу як телефонне опитування, електронні 
консультації, громадські слухання, симпозіум, 
опитування, телефонні гарячі лінії, ток-шоу 
тощо. В Україні консультації з громадськістю 
проводяться органами виконавчої влади з 
питань, що стосуються суспільно-економічного 
розвитку держави, реалізації та захисту прав та 
свобод громадян, задоволення їх політичних, 
економічних, соціальних та інших інтересів. 
Консультації відбуваються у двох формах: 
безпосередній – публічного громадського 
обговорення та опосередкованій – вивчення 
громадської думки.  

Публічне громадське обговорення передба-
чає організацію і проведення: 1) конференцій, 
форумів, громадських слухань, засідань за 

круглим столом, зборів, зустрічей з 
громадськістю; 2) теле- та радіодебатів, інтер-
нет конференцій, електронних консультацій. 
Вивчення громадської думки здійснюється 
шляхом проведення соціальних досліджень та 
спостережень, створення телефонних «гарячих 
ліній», проведення моніторингу коментарів, 
відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друко-
ваних та електронних засобах масової інфор-
мації для визначення позиції різних соціаль-
них груп та зацікавлених сторін, а також у 
формі опрацювання та узагальнення висловле-
них у зверненнях громадян пропозицій та 
зауважень з питання що потребує вивчення 
громадської думки [5]. 

Значний вплив консультацій з громадськіс-
тю на розвиток громадського суспільства виз-
начається тим, що вони дають змогу долучи-
тися до деліберації представникам значної кіль-
кості груп, інтересів яких стосується кожне 
конкретне питання, а також той факт, що 
результати консультацій з громадськістю в 
обов’язковому порядку доводяться до відома 
громадськості. Консультації з громадськістю та-
кож сприяють розвитку громадської культури, 
оскільки сприяють врахуванню потреб громад-
ськості при прийнятті рішень, поділяють 
відповідальність за прийняті рішення та їх 
наслідки [5]. 

Консультації з громадськістю також спри-
яють розвитку громадської культури, оскільки 
сприяють врахуванню потреб громадськості 
при прийнятті рішень, поділяють відповідаль-
ність за прийняття рішень та їх наслідки між 
органами влади та громадськістю, а також під-
вищують готовність до належного виконання 
публічно-правових рішень. До рішень публіч-
ного громадського обговорення можна відноси-
ти також так звані етичні комісії, які з точки 
зору деліберативної теорії демократії досліджу-
вав К. Ріппе у праці «Етичні комісії у делібе-
ративній демократії» [2]. Такі комісії обговорю-
ють і формулюють відповіді на нові питання, 
однозначне ставлення щодо яких у суспільстві 
ще не сформувалося, (наприклад, питання біо-
етики), а також сприяють досягненню консен-
сусу з питань, щодо яких у суспільстві панує 
повна незгода (проблема абортів). 

Щодо електронних консультацій з громад-
ськістю, у політичній науці виник цілий напря-
мок із розробки проблем онлайн-деліберації. 
Цей напрям вимагає фундаментальних дослід-
жень, адже, як зазначають Т. Девіс та Р. Ченд-
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лер, несхоже, що, неструктурований діалог в 
Інтернеті може культивувати деліберативну 
поведінку, яка відповідала б стандартам аполо-
гетів деліберації. Структурованість і людська 
фасилітація необхідні для досягнення високої 
якості деліберації в цілому, і на думку авторів, 
її можна забезпечити, коли очевидна вагомість 
мети, як у випадках, коли онлайн-форуми 
організовує уряд. [4, с. 53] 

Очевидним є той факт, що ефективні консу-
льтації обов'язково поєднують два елементи: 
спрямовують процес ухвалення рішень і від-
криті для поглядів та інформації зацікавлених 
сторін. 

Висновки. Отже, багатосторонній взаємо-
зв'язок суспільства та держави забезпечується 
шляхом досягнення ефективного діалогу між 
владою та громадськістю. Ефективний делібе-
ративний діалог передбачає, що органи влади 
не лише інформують про свою діяльність гро-
мадськість, а й залучають її до участі в проце-
сах розробки та прийняття державно-управ-
лінських рішень.  

Підсумовуючи, в основу проведення делібе-
ративного діалогу між органами державної 
влади та громадянським суспільством покла-
дено дотримання основних вимог ідеальної де-
ліберації, яка визначається наступними риса-
ми, а саме: ніхто не може бути принципово 
виключений із дискурсу; всі учасники мають 
однакові шанси на висловлення своїх позицій, 
бажань, потреб; ніхто не може бути позбавле-
ний цих прав через зовнішній чи внутрішній 
примус; всі учасники мають право ставити під 
питання проблеми, що виносяться на обгово-
рення та висловлювати критику і побажання 
щодо процедури деліберації; дискурс повинен 
бути публічним та раціональним, учасники 
повинні сприймати аргументи, орієнтовані на 
взаєморозуміння [3]. А це в свою чергу, 
свідчить про те, що можливість досягнення 
ефективного деліберативного діалогу між 
владою та громадськістю потенційно реальна 
лише в межах правової держави, в якій такий 
діалог інституціоналізовано. 
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Медведская Виктория Юрьевна 
В статье проведено комплексное исследование особенностей проведения делиберативного диалога между органами 
государственной власти и институтами гражданского общества. Акцентируется внимание на консультациях как ключевом 
элементе эффективного делиберативного диалога. В статье приводятся требования к процедурам проведения консультаций по 
Джошуа Коэну. Проанализированы формы проведения консультаций, в частности, непосредственной формы - публично 
общественного обсуждения и опосредованной - изучение общественного мнения. Подчеркивается необходимость изучения 
вопроса проведения электронных консультаций с общественностью и возникновения целого направления политической науки по 
исследованию проблем онлайн-делиберации. Обоснована эффективность взаимодействия гражданского общества и государства 
в Украине, а также необходимость проведения делиберативного диалога между ними. 
Ключевые слова: делиберация, делиберативний диалог, делиберативная демократия, онлайн-делиберация, гражданское 
общество, органы государственной власти. 
 

Medvedska Viktoriia 
The article conducts a comprehensive study of the peculiarities of the deliberative dialogue between public authorities and civil society 
institutions. Emphasis is placed on consultation as a key element of effective deliberative dialogue. The article provides requirements for 
consultation procedures under Joshua Cohen. The forms of consultations are analyzed, in particular, the direct form of such consultations - 
public discussion and indirect form - the study of public opinion. Emphasis is placed on the need to study the issue of conducting electronic 
consultations with the public and the emergence of a whole line of political science to study the problems of online deliberation. The 
effectiveness of the interaction between civil society and the state in Ukraine is substantiated, as well as the need for a deliberative dialogue 
between them. 
Key words: deliberation, deliberative dialogue, deliberative democracy, online deliberation, civil society, public authorities. 
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