
 
 
УДК 351 
 

Г. М. Юськов, 
здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом 

 
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ІНСТИТУТАМИ 

ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ 
 

G. Iuskov 
postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management 

 
PROBLEMS OF SOCIAL EMERGENCY BETWEEN INSTITUTIONS OF POWER AND 

THE PUBLIC 
 
Зазначено, що будучи причиною атомізації суспільства, його розшарування за рядом ознак: 
соціальним, майновим, етнічним, релігійним, - ускладнюють процес управління, оскільки 
ускладнюють можливість сформулювати цілі розвитку, загальні для всіх громадян. Ця 
обставина в значно більшій мірі ускладнює місцеве управління, ніж управління державне, 
оскільки, як зазначалося, цілі державного управління можуть бути абстрактними і 
загальними, а цілі місцевого управління повинні бути конкретні і досяжні. На місцевому рівні 
соціальне розшарування призводить до того, що цілі різних груп населення часто 
різноспрямовані і навіть протилежні, що ускладнює формулювання, відображення і 
реалізацію в PR-діяльності «місцевих цілей управління». 
Визначено, що  наявність невирішених і загострених суперечностей на рівні суспільної 
свідомості призводить до того, що в українському суспільстві сьогодні до кінця не склався, а 
тільки формується механізм реагування на соціально значимі проблеми шляхом 
висловлювання по ним суджень зацікавленими верствами населення за допомогою інституту 
громадської думки. Іншими словами, час стабільного і цільного функціонування громадської 
думки як соціального інституту ще не настав. У громадській думці знаходять 
відображення, перш за все, проблеми, що хвилюють населення. Значимість різних проблем 
далеко не однакова для різних соціальних груп. У той же час, будучи оцінкою, громадську 
думку висловлює реакцію масової свідомості на явища, події, процеси, тенденції, конфлікти, 
персонажі сучасного життя, тобто на все те, що складає живу тканину поточної історії в 
її конкретних характерних проявах. 
 
It is noted that being the cause of the atomization of a society, its stratification on a number of 
features: social, property, ethnic, religious - complicate the process of governance, because they 
complicate the ability to formulate development goals common to all citizens. This fact 
complicates municipal governance much more than public administration, since, as noted, the 
goals of public administration can be abstract and general, and the goals of municipal 
government must be specific and achievable. At the local level, social stratification leads to the 
fact that the goals of different population groups are often different and even opposite, which 
complicates the formulation, reflection and implementation in PR activities of “local governance 
goals”. 
It is determined that the existence of unresolved and sharp contradictions at the level of public 
consciousness leads to the fact that in Ukrainian society today has not fully developed, but only a 



mechanism for responding to socially significant problems is formed by expressing judgments on 
them by interested sections of the population through the Institute of Public Opinion. In other 
words, the time for stable and complete functioning of public opinion as a social institution has 
not yet come. Public opinion reflects, first and foremost, problems that concern the population. 
The significance of different problems is far from the same for different social groups. At the 
same time, as an assessment, public opinion expresses the reaction of the mass consciousness to 
the phenomena, events, processes, tendencies, conflicts, characters of modern life, that is, to all 
that constitutes the living fabric of current history in its specific characteristic manifestations. 
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Вступ.  
Існує два принципово відмінних один від одного підходу до розгляду проблем функціонування та 

розвитку будь-якого соціального інституту. В рамках першого прийнято розглядати систему, організацію, 
службу, обмежену власне інституційними рамками, в зв'язку з цим, «проблеми» розвитку системи зводяться до 
проблем закритого, внутрішньо інстітуціонального характеру. З точки зору іншого підходу, до якого вдається 
автор, будь-якої соціально-політичний інститут «вписаний» в соціально-політичний простір в синхронному та 
діахронному аспектах. Відповідно, його проблеми необхідно розглядати, в першу чергу, аналізуючи фактори, що 
становлять «зовнішнє середовище» його функціонування. 

До такого роду факторів, що становлять «проблемне поле» формування та функціонування служб із 
зв'язків з громадськістю, доцільно віднести наступні: 

наслідки системної соціально-економічної кризи, що вибухнула в Україні в період становлення 
державного суверенітету, демократизація суспільного життя, лібералізації економіки, перестроювання соціально-
економічних відносин. Найскладнішою системної багатоаспектною управлінської проблемою в Україні 
залишається те, що суспільство досить довго і зі значними втратами долало наслідки політичного розпаду єдиної 
держави і планово-адміністративної економічної системи. 

Зокрема, політичний простір досі не можна вважати сформованим і стабілізувати: в Україні 
незакінченою є процес партійного будівництва, активно йде процес відновлення управлінської вертикалі влади, в 
різних регіонах на різних рівнях раз у раз вибухають кризи влади. На рівні економіки країна досі не подолала 
наслідки широкомасштабного системного соціального кризи, що супроводжувався значним спадом виробництва, 
зниженням рівня життя населення, зростанням безробіття і злочинності, соціальним розшаруванням, зникненням 
«середнього класу» і іншими негативними наслідками стихійних і непродуманих соціально-економічних реформ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Взаємозв’язок громадськості є предметом вивчення багатьох зарубіжних та вітчизняних соціологів, 

політологів і науковців державного управління. Проблеми міжсекторного соціального партнерство 
розглядають як закордонні дослідники: В. Сімон, Е. Дюркгейм, Л. Ерхард, Р. Дарендорф, Ф. Тейлор, Е. Мейо, 
так і вітчизняні, які досить активно й плідно працюють у зазначеному напрямку: А. Васіна, І. Дегтярьова, О. 
Кравчук, Ю. Куц, М. Лесечко, В. Мамонова, А. Мельник, С. Мочерний, Д. Неліпа, Ю. Оболенський, В. 
Сінченко, та інші.  

Постановка задачі.  
Метою статті є  узагальнення теоретичних підходів і визначення на їх основі сутності та сучасних 

тенденцій дотримання  розгляду та вирішення проблем функціонування та розвитку соціального інституту 
України. 

Результати. 
Ці обставини, будучи причиною атомізації суспільства, його розшарування за рядом ознак: соціальним, 

майновим, етнічним, релігійним, - ускладнюють процес управління, оскільки ускладнюють можливість 
сформулювати цілі розвитку, загальні для всіх громадян. Ця обставина в значно більшій мірі ускладнює місцеве 
управління, ніж управління державне, оскільки, як зазначалося, цілі державного управління можуть бути 
абстрактними і загальними, а цілі місцевого управління повинні бути конкретні і досяжні. На місцевому рівні 
соціальне розшарування призводить до того, що цілі різних груп населення часто різноспрямовані і навіть 
протилежні, що ускладнює формулювання, відображення і реалізацію в PR-діяльності «місцевих цілей 
управління». 

Закономірно, що наявність невирішених і загострених суперечностей на рівні суспільної свідомості 
призводить до того, що в українському суспільстві сьогодні до кінця не склався, а тільки формується механізм 
реагування на соціально значимі проблеми шляхом висловлювання по ним суджень зацікавленими верствами 



населення за допомогою інституту громадської думки. Іншими словами, час стабільного і цільного 
функціонування громадської думки як соціального інституту ще не настав. Зокрема, можна виділити наступні 
специфічні характеристики громадської думки, сформувалися в умовах перехідного періоду: 1) безпосередність 
відображення умов буття; 2) домінування почуттєвого над раціональним в змісті громадської думки; 3) 
несистематизованість і концептуальна неоформленість; 4) співвідносність з морально-етичної парадигмою, а 
також з нормативної, організаційної, культурної, інформаційно-комунікативної підсистемами суспільства, яка 
веде до парадоксальності громадської думки безпосередність відображення готівки умов буття [1, c.89]. 

У громадській думці знаходять відображення, перш за все, проблеми, що хвилюють населення. 
Значимість різних проблем далеко не однакова для різних соціальних груп. У той же час, будучи оцінкою, 
громадську думку висловлює реакцію масової свідомості на явища, події, процеси, тенденції, конфлікти, 
персонажі сучасного життя, тобто на все те, що складає живу тканину поточної історії в її конкретних 
характерних проявах. 

До останнього часу багато дослідників виділяли в якості основної характеристики єдність раціонального 
і чуттєвого моментів, причому раціональний момент визначався «глибиною <...> проникнення, поширення <...> 
ідеології і науки в масовій свідомості» [2, c.307]. У той же час, аналізуючи сучасну соціально-політичну 
ситуацію, можна відзначити зниження ролі ідеологічної складової у змісті громадської думки. Такий стан речей 
посилює значимість чуттєвого компонента громадського думки, в той же час, робить його мало передбачуваним. 

Існують вагомі підстави вважати тенденцію деідеологізації і дераціоналізаціі суспільства деструктивної, 
оскільки посилення емоційної сторони громадської думки збільшує можливість маніпулювання їм, в тому числі, 
в процесі PR-комунікації. Якщо ж, навпаки, в ході PR-комунікації ставиться завдання здійснення в інтересах 
управління діалогічність суб'єкт-суб'єктної комунікації, то такого роду комунікація зміщується з раціональної 
площини в площину деструктивних емоцій, відповідно, по відношенню до управління такого роду комунікація 
мало ефективна. 

В несистематизованості і концептуальної неоформленість також проявляється почуттєва сторона 
громадської думки. Громадська думка, як правило, виступає раціонально-емоційної оцінкою фактів, подій 
суспільного життя. Однак оціночні судження, що становлять зміст громадської думки, - не стільки результат 
аналітичного мислення, скільки складова частина повсякденної свідомості, яка відображає емоційний, ситуативне 
ставлення суб'єкта до виникнення проблем [3, c.401]. Ситуативна відношення за визначенням не може бути 
концептуально оформленим. Саме тому, на погляд автора, спроби представити громадську думку як цілісну 
світоглядну концепцію будь-якої соціальної групи, що вживаються фахівцями з службою із зв'язків з 
громадськістю, методологічно безпідставні, відповідно, не приносять користі з точки зору цілей управління. 

Яку б з сфер життя суспільства ми б не виділили: духовно-ідеологічну, політичну, соціально-економічну, 
культурну тощо,  громадська думка багато в чому визначає характер їх буття. Однак, як зазначалося, сучасний 
стан суспільства характеризується кризою національної і культурної ідентичності, неоформленістю правової 
системи, екологічною кризою, релігійної істерією. Все це призводить до того, що громадська думка багато в чому 
парадоксально і щодо правових, організаційних, екологічних, національних проблем. Крім того, сучасний 
аксіологічний криза, що породжується тим, що стара, що діяла в радянському суспільстві, система цінностей 
виявилася незатребуваною в нових умовах життя, а нова етична парадигма не вибудувана і не визначені навіть її 
заснування, призводить і до аксіологічного парадоксальності громадської думки [4, c.121]. 

Таким чином, діяльність служб із зв'язків з громадськістю, здійснювана її суб'єктами в полі масової 
свідомості і має в якості об'єкта громадську думку, значно ускладнюється сучасним станом масової свідомості і 
громадської думки, які придбали в переломний момент соціально-політичного розвитку в нашій країні, ряд 
«проблемних », специфічних, характерних для перехідного періоду стереотипів, якостей і властивостей [5, c.26]. 

Однак каталізатором «пасіонарності» середнього класу, його бажання і потреби брати участь у 
самоврядуванні є соціальне невдоволення, яке може бути як конструктивним, вдумливим, евристичним, 
креативним, так і деструктивним, зазначеним схильністю до нігілізму, пошуку ворогів, тотальної недовіри. 
Середній клас в сучасній Україні схильний швидше до другого типу невдоволення. Ця схильність середнього 
класу до деструктивному невдоволення блокує його соціальну активність, сприяє накопиченню в 
громадянському суспільстві соціальної напруги і конфліктності [6, c.169]. 

Таким чином, фактором, який ускладнює діяльність органів самоврядування і PR-комунікацію органів 
управління та громадянського суспільства, є низька якість соціального невдоволення середнього класу. 

У той же час, що відбулися зрушення, а також прискорюється глобалізація, інформатизація і інші 
процеси, об'єктивно відбуваються у всьому світі, зумовлюють високий рівень соціальної напруженості [7, c.143]. 
Така ситуація ускладнює комунікації будь-якого роду: між різними поколіннями, різними соціальними верствами 
в суспільстві, субкультурними і етнографічного групами. Відповідно, значно ускладнюється комунікативна 
діяльність PR-служб органів мімцевої влади, однією з функцій якої є інтеграція суспільства. 

Ця проблема характерна для всіх рівнів соціально-політичного життя, більш того, «прискорення 
історичного часу» - це та тенденція, яка сьогодні не тільки не слабшає, а й посилюється: «скажені» темпи 
розвитку розхитують всі сформовані, навіть самі стійкі, соціальні зв'язки [8, c.189]. Однак особливо 
дестабілізуючий вплив на здійснення комунікації прискорення історичного часу надає на первинних рівнях 
комунікації, тобто на рівні сім'ї, трудового колективу, місцевого самоврядування. Таким чином, руйнування 
соціальних зв'язків на тлі прискорення історичного часу - одна з головних проблем діяльності місцевих служб із 
зв'язків з громадськістю. Відновлення цих зв'язків, що є умовою ефективності діяльності служб із зв'язків з 



громадськістю, в той же час, залишається завданням цієї діяльності, сьогодні представляються однією з 
найскладніших [9, c. 189]. 

Висновки. 
Підсумовуючи сказане, можна сформулювати наступні висновки: 
До факторів, що становлять «соціальне проблемне поле» формування та функціонування служб із 

зв'язків з громадськістю органів місцевої влади і управління, належать такі: 
• наслідки системної соціально-економічної кризи, що вибухнула в Україні в період становлення 

державного суверенітету, демократизація суспільного життя, лібералізації економіки, перестроювання соціально-
економічних відносин; 

• формування в масовій свідомості ряду специфічних, характерних для перехідного періоду, стереотипів, 
якостей і властивостей; 

• практична відсутність (або недостатня розвиненість) середнього класу як системо утворюючої ланки 
громадянського суспільства і місцевого управління, а також деструктивну якість соціального невдоволення 
середнього класу; 

• «прискорення» історичного часу, що полягає в збільшенні частоти кардинальних об'єктивних змін в 
житті як окремих людей і місцевих громад, і так і товариств цілому  процес інформатизації суспільства. 

З одного боку, всі проблеми, про які йтиметься нижче, обумовлені самою сутністю PR-діяльності і, в 
цьому відношенні, носять об'єктивний характер. З іншого боку, ці проблеми є закономірним наслідком тієї 
обставини, що історія служб із зв'язків з громадськістю в сучасній Україні не нараховує і декількох десятків 
років, відповідно, ці проблеми носять функціональний і тимчасовий характер. Крім того, важливим і 
принциповим, з точки зору теми нашого дослідження, є те положення, що частина цих проблем притаманна 
розвитку служб із зв'язків з громадськістю органів державного управління, однак, більшою мірою, ці проблеми 
характеризують розвиток саме служб із зв'язків з громадськістю місцевих органів влади і управління і багато в 
чому зумовлюють специфіку їх діяльності. 
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