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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  дослідження.  Аналітика  змін  та  трансформацій,

притаманних  сучасному  соціуму,  унаочнює  проблему  легітимізації  та
ефективності  влади  і  владних  відносин  в  інформаційно-кібернетичну  добу
сьогодення.  Проблема  влади  і  владних  відносин  представлена  змістовною
історико-філософською базою теоретичних пошуків. Проте, прискорення темпів
науково-технічного прогресу спричинює не тільки оптимізацію окремих сфер
суспільно-політичного  життя,  але  й  докорінно  видозмінює  зміст  та  перебіг
реалізації дискурсу влади в архітектоніці соціального устрою. Безперечно, що
всі  зрушення,  які  відбуваються  сьогодні,  завдяки  факторам  інформаційного
впливу на усі сфери суспільства, знаменують визначальну роль комунікаційних
процесів  у  легітимізації  істини,  справедливості,  влади,  смаку  та  соціальної
стратифікації.  Так,  характерною  особливістю  початку  ХХІ ст.  є  перехід  до
нового  етапу  розвитку  цивілізації  так  званого  інформаційного  суспільства,
основними відмінностями якого є набуття інформацією якостей товару масового
споживання для населення та стратегічного ресурсу для держави, комунікації
(телекомунікації та транспортні комунікації) інформаційна революція, четверта
промислова  революція,  яка  охоплює  Інтернет  речей,  штучний  інтелект,
автоматизацію  виробничих  процесів,  широке  запровадження  робототехніки,
втручання у природні процеси народження людини, біотехніка та біоінженерія
тощо.  У зв’язку  з  цим,  відзначається  інтенсивне формування  нових секторів
(цифрова  економіка,  електронне  суспільство,  електронне  урядування  тощо),
побудова  інформаційної  та  транспортної  інфраструктур,  формування  єдиного
інформаційного національного простору з інтеграцією у світовий (глобальний).
Вказане потребує нових підходів до управління як технологічними процесами,
так  і  суспільними.  Враховуючи  багатогранність  та  складність  сучасних
соціально-політичних процесів, які характеризують владу та владні відносини,
актуальність  подальших  досліджень  зростає  разом  із  трансформаціями,  що
відбуваються на рівні цивілізаційного розвитку суспільства. 

Організаційна  структура  сучасного  суспільства  ускладнюється  та
розгалужується. Громадянське суспільство, що існує за принципами демократії
та лібералізму, все більше набуває ознак ризомності,  розгалуженості  окремих
його  сфер  та  ареалів.  Комунікація  в  сучасному  соціумі  долучається  до
функціоналу  конститутивних  та  системоутворюючих  предикацій.  Саме  в
комунікативному  просторі  відбувається  здійснення  та  легітимізація  дискурсу
влади та владних відносин. Прямий фізичний або економічний вплив на соціум
з боку держави неприпустимий, що є аксіомою сучасної політичної культури. 

З  огляду  на  той  історичний  факт,  що  держава  Україна  тривалий  час
належала  до  держав  тоталітарного  типу  управління,  то  наявна  криза  у
комунікативному  дискурсі  влади  продукує  численні  соціальні  та  політичні
конфлікти,  спричинює перманентний  стан  актуалізованого  протистояння  між
різними  політичними  силами  та  соціальними  групами.  Крім  того,  особливої
актуальності  проблемі дослідження надає агресивно-маніпулятивний характер
інформаційно-комунікаційного впливу потужних держав світу, як то Російська
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Федерація, США, Німеччина, Франція та ін. Тому є необхідність дослідження
феномену комунікативної влади як в концептуальному, так і в праксеологічному
вимірі. 

Особливий  інтерес  до  феномену  комунікативної  влади  у  вітчизняному
просторі спричинює той факт, що ключові посади в нашій державі обіймають
останнім  часом  медійні  особи.  При  чому  їхня  медійність  спричинена  не
політичною  діяльністю,  а  навпаки,  політична  діяльність  стала  можливою
внаслідок успішності медійної кар’єри. У зв’язку з цим непересічного значення
набуває  проблема  «медіатизації»  політикуму,  діалектики  реальної  та
символічної, номінальної або симулятивної влади, координації комунікативних
актів різних рівнів суспільного життя в ієрархію державного управління.

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Питанню влади та владних
відносин у контексті їхнього впливу на розвиток суспільства приділяли увагу у
свої працях мислителі різних епох: від релігійно-етичного Стародавнього Сходу
до раціонального прагматичного сучасного Заходу. 

Проблема  ролі  та  значення  комунікативних  процесів  у  легітимізації  та
реалізації влади в суспільстві є підстави вважати новаторським та своєчасним.
Аналітика феномену комунікації та його соціальних, політичних, культурних та
екзистенційних  проекцій  представлена  в  роботах  К.  Ясперса,  Р.  Рорті,
Дж. Роулза, Г. Йонаса, К.-О. Апеля та інших. У згаданих концепціях наведено
загальне  обґрунтування  соціуму  як  комунікативної  системи,  цілісність  якої
узгоджують спільні маркери зв’язку, або цінності та переконання. Саме зміст
цього  аксіологічного  фундаменту  комунікації  зумовлює  легітимізацію  та
здійснює реалізацію політичної влади в суспільстві. 

Концептуалізована  в  дисертаційному  дослідженні  проблематика  має
комплексний  характер.  Тому  теоретико-методологічну  основу  дослідження
формують  як  класичні,  так  і  інноваційні  розробки  вчених,  які  аналізують
феномен  влади  та  його  комунікаційний  компонент.  Проблематика  реалізації
влади  в  інформаційному  суспільстві,  її  маніпулятивний  характер  та  задіяні
медійні  технології  становить  зміст  теоретичних  доробків  Х.  Арендт,
М. Кастельса, Л. Бенета, Ж. Бодрійяра, Г. Лассвела, Н. Лумана, С. Хантінгтона,
М. Фуко, Е. Тоффлера та Ю. Габермаса.

Аналіз  досліджень  і  публікацій  показав,  що  питаннями  комунікацій,
комунікативної  влади,  комунікативної  етики,  аргументативної  етики  та
розвитку  сучасного  суспільства  займалося  багато  філософів  та  мислителів,
серед  яких  можна  відзначити  таких  як:  К.-О. Апель,  Х. Арендт,  О. Баранов,
З. Бауман,  П. Бурдьє,  Е. Гідденс,  В.Вашкевич,  Ю. Вільке,  О. Войтович,
Б.Дем’яненко,  А. Єрмоленко,  В. Іванов,  І. Кант,  С. Квіт,  О. Коваленко,
Ю. Косенко,  О. Кузнєцова,  Н. Луман,  Б. Марков,  Г. Ноель-Нойман,  С.Рик,
Д.Свириденко,  Л. Ситніченко,  З. Сокулер ,  Г. Почепцов,  П. Прехтль,
Е. Тоффлер, М. Фуко, Ю. Хабермас, Н. Шматко, В. Шульц та ін.

Поряд  із  питаннями  стану  розвитку  суспільства,  технологій,  влади  та
відносин між ними, якими займалися такі філософи і дослідники як: З. Бауман,
Д. Белл,  Ю. Габермас,  Е. Гуссерль,  А. Єрмоленко,  В. Іноземцев,  В. Мельник,
А. Сен,  Л. Ситніченко,  Е. Тоффлер,  А. Шюц  поставали  нові,  породженні
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подальшим розвитком суспільства.  В першу чергу  необхідно  розглянути  ідеї
появи  креативного  класу,  вплив  ідеї  нетократії  –  нового  постекономічного
суспільства,  проблем  електронної  демократії  та  електронного  врядування
(демократія 2.0), комунікативної влади (деліберативна демократія) тощо. Серед
філософів та дослідників цих нових проблем можна виділити таких як: О. Бард,
Дж. Гілдер, Я. Зодерквіст, Л. Мельник, Ю. Габермас, Р. Флорід та ін.

Питання  подальшої  гармонізації  взаємовідносин  між  владою  і
суспільством  у  той  чи  інший  спосіб  досліджувалися  в  працях  М. Бойчука,
А. Єрмоленка,  В. Нечипоренка,  О. Петроє,  Л. Ситніченко,  В. Смолій,
М.Степика,  Д. Усова,  Л.Харченко.  При  цьому  різні  аспекти  громадянського
суспільства  розглядалися  у  розвідках  Т. Андрійчука,  А. Дідуха,  О.Полисаєва,
Ю. Шайгородського,  Н.Юхименко  та інших  авторів. Крім  того,  необхідно
відмітити  напрацювання,  які  здійснювалися  теоретиками  нових  моделей
розвитку  суспільства  (інформаційного  суспільства),  а  саме:  З. Бауманом,
М. Белом, Г. Іноземцевим, М. Кастельсом тощо.

Зважаючи  на  тенденції  останніх  років,  запит  на  філософське
переосмислення сучасних подій і вироблення практичних рекомендацій тільки
зростає, а враховуючи широке поле охоплення багатьох сфер суспільства і наук,
зростає  коло  філософів  і  дослідників,  які  звертають  увагу  на  питання
комунікацій в інформаційному суспільстві, інформаційній політиці та розвитку
суспільства  в  нових  умовах,  а  саме:  О. Аверьянов,  В. Бебик,  С. Браман,
І. Дацків,  Д. Дубов,  О. Гриценко,  О. Зінов’єв,  Л. Карпова,  О. Литвиненко,
О. Ляшенко,  Є. Макаренко,  А. Моль,  А. Москаленко,  В. Попов,  Г. Почепцов ,
О. Сохань, Ю. Фінклер тощо. Питаннями дослідження паноптикуму займалися
такі відомі дослідники як Дж. Бентам, З. Бауман, З. Сокулер, М. Перро, М. Фуко
тощо.

Так, ряд дослідників пропонують розглядати комунікативну владу через
призму деліберативної  демократії,  серед  яких  можна відзначити:  Н. Баранов,
Дж. Бессет,  Є. Батракіна,  Дж. Валадез,  О. Зайцев,  Дж. Коен,  А. Лінде,
Н. Проценко, Ю. Хабермас тощо.

Обрана  дисертантом  тема  дослідження   реалізує  комплексний  підхід.
Автор  здійснює  комплексний  аналіз  факторів,  які  впливають  та  змінюють
дискурс влади та владних відносин зважаючи на високу динаміку соціальних
процесів,  через призму впливу сучасних комунікацій (на рівні телекомунікацій
та  транспорту),  інформаційно-комунікаційних  технологій,  техніко-
технологічних досягнень в рамках інформаційної революції та трансформацій
соціально-політичних процесів на рівні людини і суспільства,  що й зумовило
актуальність  теми  дисертаційного  дослідження.  Слід  зауважити,  що  наявна
ґрунтовна  та  змістовна  історико-філософська  база  теоретичних  розробок  не
тільки не вичерпує проблемне поле дослідження, а й продукує нові перспективи
розвитку дослідницької діяльності у визначеному вимірі. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне  дослідження  виконано  на  кафедрі  соціально-гуманітарних
дисциплін факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу Київського
університету туризму, економіки і права в рамках наукових досліджень «Туризм
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і  готельне  господарство:  проблеми  теорії  і  практики»  під  егідою
загальноуніверситетської  науково-дослідної  теми  «Туризм  як  феномен
соціально-економічної  культури  та  суспільного  виробництва»  (державний
реєстраційний  номер 0116  U 005219)автором  досліджено фактори впливу  на
владу,  а  саме  новий  дискурс  влади  через  сучасний  розвиток  суспільства
(інформаційне суспільство), трансформацію розуміння свободи (свобода для),
розширення  рівня  справедливості  (як  матеріальний,  так  і  духовний  рівні),
техніко-технологізацію  та  раціоналізацію  людського  буття,  глобалізацію
«життєвого світу», мультикультуралізм тощо. Тема дисертаційного дослідження
затверджена на засіданні Вченої ради 14 грудня 2015 року, протокол №2.

Мета  дисертаційного  дослідження полягає  у  соціально-філософській
концептуалізації  феномену  комунікативної  влади  в  сучасному  суспільстві
Досягнення  зазначеної  мети  потребує  послідовного  розв’язання  низки.
дослідницьких завдань:

− проаналізувати специфіку ґенези уявлень про феномен влади в історії
філософської думки;

− дослідити  особливості  інтерпретації  концепту  «комунікативна  влада»
представниками комунікативної філософії;

− концептуалізувати сутність зв’язків  між актуалізацією комунікативної
влади та процесами утвердження інформаційного суспільства;

− дослідити зв'язок між інтенсифікацією засобів масової комунікації  та
трансформацією феномену влади;

− здійснити  концептуалізацію  засад  утвердження  громадянського
суспільства у зв’язку із актуалізацією феномену комунікативної влади;

− обґрунтувати  систему  ціннісних  пріоритетів  утвердження
комунікативної влади;

− обґрунтувати соціокультурні механізми та оцінити потенційні наслідки
імплементації  принципів  комунікативної  влади  у  вітчизняній  соціальній
практиці.

Об’єкт  дослідження –  комунікативна  влада  як  соціокультурний
феномен.

Предмет  дослідження –  соціально-філософська  концепція  феномену
комунікативної влади.

Методи дослідження. Методологічна база дисертаційного дослідження
закономірно визначається  специфікою  об’єкту  й  предмету  дослідження.
Проведена робота ґрунтується на  універсальних принципах наукового знання:
об’єктивності,  системності,  аргументованості  та  історизму.  В  процесі
дослідження  використовувався  комплекс  взаємопов’язаних  і
взаємодоповнюючих  сучасних  загальнонаукових  методів  і  підходів,
спрямованих  на  отримання  об’єктивних  і  достовірних  результатів,  зокрема:
історико-культурний  метод  є  дієвим  у  з’ясуванні  основних  соціокультурних
детермінант становлення та перебігу процесів, що становлять основний фокус
дослідження;  герменевтичний  метод  дозволяє  шляхом  інтерпретації  та

4



порівняння  концептуальних  засад  доробків  різних  теоретиків  встановити
спільне  «змістовне  ядро»  досліджуваної  проблематики;  феноменологічний
метод дослідження розкриває специфіку та унікальність досліджуваних явищ на
відміну від сталого та стереотипного сприйняття процесів соціальної дійсності;
семіотичний метод є ефективним у верифікації  онтологічних засад феномену
комунікативної  влади  та  розкриває  характер  технологій  презентації  та
легітимізації  влади;  діалектичний метод розкриває зміст внутрішніх суттєвих
протиріч  феномену  влади  та  його  комунікативних  чинників,  системно-
структурний метод  необхідний для аналітики феномену влади як  ієрархічної
системи  управління  та  моделювання  компонентів  структури,  вибір  яких
зумовлений  відповідним  комунікативним  дискурсом;  метод  структурно-
функціонального аналізу – для розгляду інструментів і механізмів здійснення
влади  та  владних  відносин  та  виявлення  особливостей  на  рівні  соціально-
філософського  дискурсу  розуміння  влади  у  соціально-політичній  системі
координат; порівняльний метод – для визначення спільних рис та відмінностей
щодо  механізмів  управління,  інструментів  реалізації  державної  політики,
повноважень;  метод  екстраполяції,  що  базується  на  аналізі  зарубіжного
досвіду, –  з  метою  формулювання  й  обґрунтування  пропозицій  щодо
доцільності  запозичення окремих складових елементів,  які  використовуються
іншими країнами;  аналітико-прогностичний  метод  з  опорою на  комплексний
підхід впроваджено для вироблення практичних рекомендацій щодо запобігання
маніпулятивним  технікам  впливу  у  сучасному  інформаційному  просторі  та
перспективного  проекту зниження та  локалізації  конфліктогенних факторів у
сучасному українському політикумі.

Отже,  зазначена  теоретико-методологічна  база  дослідження,  її
зорієнтованість на класичні  та інноваційні підходи до вивчення феномену та
його концептуалізації, дає необхідні підстави для реалізації поставленої мети і
завдань  дослідження,  та  обґрунтувати  аргументованість  та  достовірність
отриманих висновків.

Наукова новизна дисертації  полягає в тому, що вперше у вітчизняному
соціально-філософському  дискурсі  здійснено  соціально-філософську
концептуалізацію феномену комунікативної влади.

Зазначена новизна може бути конкретизованою у наступних авторських
положення, що містять наукову новизну, зокрема:

Вперше:
− запропоновано інтерпретацію громадянського суспільства крізь фокус

визначальної  предикації  комунікативності.  Під  цією формою громадянського
суспільства  варто  розуміти  діалектику  приватного  та  публічного  у
дискурсивних практиках комунікативної влади;

− сформульовано концепцію реалізації принципів комунікативної влади в
українській перспективі, а також здійснено футурологічний прогноз наслідків
імплементації  /  зволікання  принципами  комунікації  для  українського
суспільства.  Продемонстровано,  що  утвердження  комунікативної  влади  у
вітчизняному  соціокультурному  просторі  носить  закономірний  характер
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глобального  напрямку  світової  історії.  В  залежності  від  ефективності
зазначених кроків, комунікативна влада може постати ефективним інструменту
модернізації  політичного  життя  українського  суспільства  та  розбудови
демократії,  або,  навпаки,  поставити  під  загрозу  суверенітет  країни  та  її
державності.

Удосконалено:
− уточнено значення концепту «комунікативна влада» у теоретичному

спадку представників  комунікативної  філософії. Під  комунікативною владою
розуміється феномен легітимізації, конкуренції та компрометації дискурсивних
практик означення соціальних цінностей і цілей;

− уточнено механізми реалізації комунікативної влади у інформаційному
суспільстві. Показано, що на сучасному етапі розвитку суспільно-політичного
життя,  комунікативна  влада  у  бутті  суспільства  реалізується  інструментами
публічності, прозорості, принципами демократії та лібералізму, свободи слова
та совісті, реверсності владних відносин між адміністрацією та громадянським
суспільством;

− уточнено  зміст  етичної  платформи  утвердження  комунікативної
влади. Визначальними складовими цієї платформи виступають справедливість
соціального  устрою  як  мета  та  контент  процедури  консенсусу;  публічність
реалізації  влади  та  владних  відносин,  раціональність  у  діалектиці
егоїстичних/альтруїстичних  мотивацій  та  пошуку  оптимальної  стратегії
колективної дії; толерантність як реалізація принципу єдності різноманітного,
прогнозованість дієвості та наслідків ухвалених рішень.

Набули подальшого розвитку:
− уявлення  щодо  концептуального  змісту  поняття  «влада»  в  історії

філософської  думки.  Вдалося продемонструвати,  що влада у історії  філософії
інтерпретувалась як феномен комунікативної природи та призначення;

− теоретичні положення щодо ролі комунікативного права у реалізації
трансформації сучасної влади до комунікативної. В умовах «комунікативного
повороту»  відбувається  концептуальне  оновлення  змісту  та  ролі  ключових
елементів соціальної архітектури. Показано, що комунікативне право виступає
інструментом легітимізації механізмів комунікативної влади.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у цілісному
соціально-філософському  осмисленні  феномену  комунікативної  влади  в
сучасній  соціально-політичній  системі  координат,  що  сформована  новим
цивілізаційним  етапом  розвитку  суспільства  («інформаційне  суспільство»,
«суспільство знань»,  «мережеве суспільство» тощо).  В умовах трансформації
розуміння  свободи  в  контексті  проблеми  легітимізації  істини  і  владних
відносин,  розширення  змісту  концепту  справедливості  на  духовний  та
моральний  рівні,  некласичною  раціональністю  та  технологізацією  всіх  сфер
людського буття, цифровізацією суспільного життя та комунікативних процесів,
глобалізацією  «життєвого  світу»,  мультикультуралізму  тощо  проблема
комунікативної влади та механізмів її реалізації спричинює вплив на соціум в
цілому  та  особисте  життя  зокрема.  Отримані  результати  мають  теоретичне
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значення  для  соціально-філософської  думки,  оскільки  розширюють  зміст
комунікативного дискурсу влади, надаючи ширші можливості для осмислення
політичних  трансформацій,  розширюючи  підходи  щодо  сучасного  розуміння
влади.

Практичне значення одержаних результатів  полягає  в тому,  що основні
концептуальні  положення,  висновки  та  рекомендації  дисертаційної  роботи
мають можуть бути використанні  для вироблення сучасних підходів  на  рівні
держави,  суспільства,  громадянського  суспільства  щодо  практичного
вдосконалення  взаємовідносин  влади  і  суспільства.  Окремі  результати
дослідження доведені до рівня практичних рекомендацій і можуть використані
науковими  та  навчальними  установами  при  викладанні  курсів  «Філософія»,
«Соціальна філософія», «Правознавство», «Політологія» тощо.

Особистий внесок здобувача.  Дисертаційне дослідження є результатом
авторської дослідницької роботи. Ключові теоретичні та практичні положення, а
також  пропоновані  висновки  розроблені  дисертантом  особисто,  та  були
оприлюднені у низці наукових публікацій й виступів на конференціях.

Апробація  результатів  дослідження.  Найважливіші  положення  та
результати  дисертаційного  дослідження  оприлюднені  на  науково-практичних,
наукових  вітчизняних  і  міжнародних  конференціях  і  конференціях  за
міжнародною участю, зокрема: «Інвестиційна привабливість туризму в Україні:
умови,  засоби,  джерела»  (м. Київ,  2018),  «Соціально-політичні  проблеми
сучасності» (м. Дніпро, 2018),  «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних
представників  суспільних  наук»  (м. Київ,  2019),  «Вітчизняна  наука  на  зламі
епох: проблеми та перспективи розвитку» (м. Переяслав-Хмельницький, 2019).

Публікації.  Основні  положення  дисертації  та  отримані  в  процесі
дослідження результати викладено в 10 наукових працях, зокрема: у 6 статтях,
опублікованих  у  фахових  наукових  виданнях  з  філософії,  4  тезах  матеріалів
науково-практичних конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається із наступних структурних
елементів: вступ, три розділи (сім підрозділів відповідно), висновки до окремих
розділів,  списки  використаних  джерел  по  окремих  розділів  дисертаційного
дослідження (225 позицій), а також загальних висновків до роботи. Загальний
обсяг  дисертації  складає  198  сторінок,  основна  частина  дисертації −  174
сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У  вступі  аргументовано  актуальність  проблеми  дослідження,  наведено
системний аналіз ступеню опрацювання проблеми як в історико-філософській
ретроспективі,  так і з огляду на сучасні інноваційні методології  дослідження,
визначено  мету  дослідження  та  відповідні  їй  дослідницькі  завдання,
артикульовано  об’єкт  та  предмет  дослідження,  зазначено  зв’язок
дисертаційного дослідження із кафедральними та університетськими науковими
планами та темами, концептуалізовано авторські положення наукової новизни,
обґрунтовано  теоретичне  та  практичне  значення  результатів  та  висновків
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дослідницької роботи, зазначено перелік заходів, в рамках яких було апробовано
основні положення дослідження, наведено відомості щодо структури та обсягу
дисертації.

У  першому розділі – «Теоретико-методологічна база дослідження» –
представлено  історико-генетичну  аналітику  становлення  феномену
комунікативної  влади  з  точки  зору  її  концептуалізації  в  теоріях  класиків
філософської думки. 

Підрозділ 1.1. − «Феномен влади у історико-філософському дискурсі» −
демонструє  логіку  трансформацій  змісту  комунікативної  влади  в  історії
дослідження  цієї  проблематики.  Обґрунтовано  думку  про  фундаментальний
характер  комунікації  і  в  онтологічній,  і  в  епістемологічній  перспективі
феномену  влади.  Космологічні  концепції  легітимізації  влади,  продуковані
міфологією Стародавнього Сходу, демонструють замкнений, циклічний і сталий
тип  комунікативного  дискурсу  влади.  Античні  теорії  з  філософії  влади
впроваджують необхідну динаміку та діалектичність до інтерпретації проблеми
владних відносин. Аргументується думка, що платонівська диференціація влади
і держави зосереджує комунікативні зв’язки у соціальній площині, на відміну
від  архаїчних  уявлень  про  трансцендентальну  проекцію  владної  комунікації.
Надалі цей процес набуватиме все більшої розгалуженості. Так, доводиться, що
Аристотель  диференціює  природні  та  соціальні  детермінанти  реалізації
дискурсу влади, що в добу Середньовіччя буде модифіковано в уявлення про
інституційність  влади  («град  земний»  і  «град  Божий»).  Поступово,  в
комунікативному  дискурсі  влади  укріплюється  думка  про  її  автономний,
безумовний  та  суто  соціальний  вимір  становлення  та  реалізації.
Найкрасномовнішею  ілюстрацією  десакралізації  влади  є  її  інтерпретація  як
виключно  феномену  державного  порядку  в  творчості  Н. Маківеллі,  або  ідея
абсолютної  централізованої  влади  Ж. Бодена.  Поступово  в  історії  філософії
дискурс  влади  модифікується  від  трансцендентально-онтологічних  чинників
легітимізації до її інструментально-силового обґрунтування у творах Т. Гоббса,
Ж.-Ж. Руссо,  Дж.  Локка.  Обстоюється  думка,  що  причиною  таких
трансформацій є зростання та розгалуження комунікативного дискурсу влади,
його  раціоналізації  та  технологізації.  Влада  і  владні  відносини  стають
професією,  критерієм  ідентифікації  та  самореалізації  в  конкурентному  полі
соціальної еволюції. 

Дискурс влади поступово здійснюється через аналогію до соціального
блага,  суспільних  інтересів  та  потреб,  факторів  людської  природи  та
агресивності  тощо.  Феномен  влади  та  владних  відносин  позбавлено
системності та сталої ієрархічності в некласичній філософії. Влада розуміється
як асиметричний феномен соціальних відносин конкуренції індивідуальних та
групових  інтересів.  Так,  до  дискурсу  влади  залучаються  такі  семантичні
одиниці  як  творчий  інстинкт,  відношення  панування  і  покори,  міжкласова
боротьба,  неформальні  структури  влади,  інтеракція  та  інституціональне
відношення,  симулятивна  або  символічна  влада.  Отже,  в  підрозділі
продемонстровано  логіку  модифікацій  комунікативного  дискурсу  влади,  що
виходить за рамки традиційних концептуалізацій досліджуваного феномену.
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Підрозділ  1.2  −  «Комунікативна  влада  у  сучасному  дискурсі
комунікативної  філософії»  −  пропонує  аналітику  концепту  комунікативної
влади в контексті  процедуралістської  парадигми прав людини Ю. Габермаса.
Доведено,  що  комунікативний  дискурс  влади  ґрунтується  на  принципах
лібералізму,  демократії,  верховенства  права.  Досліджується  проблема
автономності  та  інтеріоризації  громадянської  свідомості  у  технологіях
реалізації  влади.  Відповідно,  проблема  діалектики  адміністративної  як
інституціоналізованої  та  комунікативної  влади  як  продукту  процедур
легітимізації  артикульована  в підрозділі  дослідження.  Комунікація  у  владних
відносинах  спрямована  не  тільки  на  порозуміння  та  узгодження  соціальної
інтеракції  (за  Х.  Арент),  але  й  на  визначення  та  конституювання  відносин
управління  та  підкорення.  Публічність,  що  є  наслідком  прогресу  свободи  в
історичній  ретроспективі  та  сутнісною детермінантою сучасного  суспільного
життя,  становить  основне  смислове  ядро  феномену  комунікативної  влади.
Обстоюється  думка,  що  комунікативна  влада  є  результатом  кореляції
екзистенційної присутності  множини суб’єктивностей в єдиному соціальному
просторі та реалізацією системності соціальної стратифікації як об’єктивованої
волі та суспільної думки. 

Принциповим для концептуалізації комунікативної влади є твердження
К.-О. Апеля  про  громадський  рівень  фундації  політикуму.  На  відміну  від
приватного, особистого життя, соціальна активність є принципово публічною та
відкритою.  Тому  владні  відносини  стають  полем  конкурентної  боротьби
дискурсів, що продукують різні способи змістовної концептуалізації цінностей.
Найбільшу  повноту  владних  повноважень  отримують  репрезентанти
найпоширеніших  дискурсивних  практик.  Так,  обґрунтовується  концепт
комунікативної  влади  як  спонтанної  процедури  реалізації  автономності
громадськості,  тобто  мережі  комунікаційних  зв’язків,  кодів  та  оцінок
(Ю. Габермас, М. Фуко, Ж.Бодрійяр та інші). 

Аналітика  феномену  комунікативної  влади  дозволяє  стверджувати  її
реверсний характер: соціальна комунікація певним чином “кристалізується” в
адміністративну  владу,  яка  чинить  вплив  на  перебіг  соціальної  комунікації.
Отже,  під  комунікативною  владою  розуміється  феномен  легітимізації,
конкуренції  та  компрометації  дискурсивних  практик  означення  соціальних
цінностей і цілей.

У  другому  розділі  –  «Соціокультурні  детермінанти  актуалізації
комунікативної влади у сучасному суспільстві» −  послідовно вирішуються
завдання з виявлення змісту та ступеню впливу інформаційно-комунікативних
технологій  на  процес  інтерпретації,  легітимізації  та  реалізації  владних
відносин.

Підрозділ  2.1  −  «Комунікативна  влада  як  феномен  інформаційного
суспільства»  −  присвячено  спробі  концептуалізувати  сутність  зв’язків  між
актуалізацією  комунікативної  влади  та  процесами  її  утвердження  сучасними
інформаційно-комунікативними  технологіями.  Доведено  думку,  що  сучасне
інформаційне  суспільство  продукує  гнучку,  ризоматичну  та  оперативну  за
способом  функціонування  владу.  На  зміну  традиційним  детермінантам
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феномену  влади  у  суспільстві  інформаційної  доби  постулюється  вплив
нематеріальних  чинників  і  ресурсів  експлікації  влади:  харизматичність,
популяризовані цінності та моральний авторитет (т. з в. «лідери думок»). 

Феномен влади ґрунтується на поняттях істини знання та справедливості.
В  інформаційному  суспільстві  гнучкість  влади  зумовлена  пластичністю  в
інтерпретації  цих категорій.  Так,  М. Кастельс  вважає операції  з  інформацією
джерелом влади у суспільстві, а суспільні відносини – структуровані дискурсом
влади. Тому аргументується розуміння влади як інтеріоризованої практики, але
вже не на рівень особисто-приватного життя, а на рівень культурних кодів та
практик означення.  Згідно до поглядів  теоретика  інформаційного суспільства
Е. Тоффлера, культура знань стверджує певний дискурс влади, який циркулює в
соціумі  як  керівна  ідея  та  системоутворюючий  принцип.  В  такій  експозиції
феномен  влади  представлений  інформаційним повідомленням  волюнтативно-
спонукального характеру. 

Показовою та знаковою для розуміння феномену влади в інформаційному
суспільстві є диференціація її на дисциплінарну та біологічну за М. Фуко. Якщо
дисциплінарна  влада  є  ствердженням  норми  та  регламенту  експлікації
активності,  то  біовлада  є  потенцією  обживання  маркованого  простору
суспільного життя. Інформація і знання в такому контексті набувають ознак не
просто  чинників  впливу  та  знарядь  реалізації  політичної  волі,  а  орієнтирів-
маркерів,  що  визначають  перебіг  та  зміст  щоденних  практик  спільноти.  Цю
позицію  підтримує  і  Н. Луман,  який  акцентує  символічний  аспект
комунікативного дискурсу влади. Символічно генералізовані засоби комунікації
продукують  такі  політичні  маркери,  які  достатньо  абстрактні  за  змістом,  що
зумовлює їх широку підтримку та імплементацію. Так виникає уявлення про
«нетократію»  в  авторських  концепціях  А. Барда  та  Є. Гільбо,  згідно  якої
дискурсивний  аналіз  влади  відмовляється  від  семем  примусу  та  насильства,
впроваджуючи маніпулятивні практики естетизації управління, виробництва та
споживання.  Зрозуміло,  що різновиди інституційної  та  дисциплінарної  влади
також екстраполюються у цифровий сегмент соціокультури. Унаочненням цієї
тези  слугують  приклади  електронного  врядування,  стратегії  деліберативної
демократії та медійності сучасного політикуму.

У підрозділі 2.2 − «Трансформація влади в умовах інтенсифікації засобів
масової  комунікації»  −  автор  здійснює спробу  дослідити  факт інтенсифікації
впливу  засобів  масової  комунікації  на  трансформацію  влади  та  владних
відносин. Виходячи із очевидності зміцнення ролі засобів масової інформації в
комунікативному  дискурсі  влади,  автор  поділяє  оцінку  цього  впливу  як
інформаційної  експансії  до  чинників-детермінант  соціального  життя.
Відповідно, інформаційна політика входить до змісту концепту комунікативної
влади в якості визначального елементу. Питання об’єктивності та достовірності
інформації,  продукованої  та  розповсюдженої  медійними  засобами,  стають
полем  дискусій  та  конкурентної  боротьби  різних  типів  дискурсу.  Діяльність
політичних  еліт  та  виборчий  процес,  ініціатива,  ухвала  та  імплементація
політичних  рішень  та  проектів  містить  пряму  атрибуцію  до  їх  медійного
супроводу та технології репрезентації. Доведено, що такі визначальні аспекти
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комунікативної  влади  як  іміджелогія,  політичний  консалтинг,  політичний
маркетинг та реклама дієві виключно за умови ефективної медійної стратегії. 

Вирішальною є роль медіа в консолідації національної ідентичності, адже
певний  інформаційно-культурний  простір  може  бути  сприятливим,  або
деструктивним  для  поширення  окремих  ідей  та  концептів.  Крім  того,
пластичність медіа-простору несе загрозу деформації змісту та цінностей, які
транслюються,  та  розкриває  спектр  перспектив  для  маніпуляційних  технік
суспільною  думкою.  Медіа  не  тільки  формують  певну  картину  світу  та
алгоритми оціночних практик, але й ретранслюють стереотипні зразки способу
життя та прояву активності. 

Проведений  аналіз  динаміки  розвитку  медіа-технологій  дозволяє  дійти
висновку, що відбувається постійне зростання кількості каналів комунікації та
інтеракції, що призводить до диференціації політичної комунікації за ознакою
приналежності  до  інститутів  влади.  Таким  чином,  стає  очевидною  активна
участь  у  комунікативному  дискурсі  влади  тих  акторів,  які  безпосередньо  не
мають повноти політичних повноважень. 

Обґрунтовано висновок про вплив предикацій медіапростору на зміст та
динаміку політичного життя,  а саме: анонімність комунікантів  медіапростору
призводить до репутаційних втрат як несуттєвих в політичній боротьбі,  адже
етика  особистої  відповідальності  поступається  у  «хайповості»  тактиці
провокацій;  гіпертекстуальність  та  мозаїчність  продукують  достатній  рівень
інформаційної  дезорієнтації,  чим  послуговуються  в  актах  легітимізації/
делігітимізації  влади;  глобальність  актуальної  та  потенціальної  аудиторії,  що
виступає реципієнтом відповідного комунікативного дискурсу влади актуалізує
розуміння медіа-технологій як апології публічності та лібералізму.

Зважаючи на те,  що медіапростір за  масштабами впливу є глобальним,
відповідно  і  ресурс  легітимізації/делігітимізації  певного  комунікативного
дискурсу влади також є тотальним. Тому стабільність політичної системи як на
державному, так і на макрорівні регулюється, зокрема, медійними чинниками.
Отже,  наслідки  так  званого  «комунікативного  повороту»  в  сучасному
політикумі  створюють  концептуальне  оновлення  змісту  та  ролі  ключових
елементів соціальної архітектури. 

У  третьому  розділі  –  «Праксеологічні  аспекти  феномену
комунікативної влади в українській та глобальній перспективі» – здійснено
спробу дослідити актуальні проблеми феномену комунікативної влади з огляду
на концепт громадянського суспільства як його ідеологічного ядра. Особливий
фокус  дослідження  становить  етико-аксіологічні  аргументації  концепту
комунікативної влади та специфіки її функціонування в сучасній Україні.

Підрозділ 3.1 - «Філософські засади розвитку громадянського суспільства
в добу комунікативної влади» − здійснено концептуалізацію засад утвердження
громадянського суспільства у зв’язку із актуалізацією феномену комунікативної
влади. Феномен громадянського суспільства актуалізує закономірність впливу
громадян  на  органи  управління  щодо  контенту  і  технологій  реалізації
політичної  влади.  В  комунікативному  аспекті  ця  проблема  представлена
діалектикою інституціоналізованої системи управління та хаотично-інерційної
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соціальної  спільноти.  Доведено,  що  прийнятними  формами  колаборації
офіційного політикуму із громадянським суспільством є прозорість договорів та
узгоджень,  їх  дискурсивно-аналітичний  характер  імплементації.  На  основі
аналізу  принципів  взаємодії  держави  та  громадянського  суспільства,
впроваджується  висновок  про  зміцнення  принципів  прямої  демократії  в
комунікативній моделі влади інформаційного суспільства. 

Інструментарій  дієвості  громадянського  суспільства  реалізується  через
комунікативний дискурс: громадські об’єднання, асоціації, професійні та інші
спільноти,  які  здійснюють  свою  діяльність  згідно  принципів  демократії  та
публічності  владних  відносин.  Громадянське  суспільство  в  межах
комунікативного дискурсу проектує запити та виклики до державних органів
влади, розв’язання яких і є призначенням діяльності владних систем. В роботі
наведені  теоретичні  розвідки  О. Гьофе,  який  позитивно  оцінює  вплив
публічності  на  механізми  діяльності  сучасної  держави  та  прогнозує
становлення  «рефлективної»  держави.  Сам  процес  легітимізації  влади
розуміється  як  результат  комунікативних  процесів  та  узгодження  інтересів  і
запитів  спільноти.  В  сучасному  полісемантичному  світі  доцільною  щодо
консолідації  суспільства є концепція «мета консенсусу» Д. Неймейєра, згідно
якої  навіть  маргінальні  групи  представлені  в  дискурсивному  полі
комунікативної влади. 

З огляду на посилення впливу громадянського суспільства на дискурсивні
практики  комунікативної  влади  постає  проблема  достовірності  репрезентації
результатів  діяльності  владних  інституцій,  або  «доставка  результату»  за
Дж. Ліз-Маршмент.  І  в  цьому  аспекті  можливості  здійснення  маніпуляцій
надзвичано  широкі,  що  тільки  посилює  ступінь  впливу  громадянського
суспільства на інститути влади. Отже, сучасне громадянське суспільство є всі
підстави  визначити  як  комунікативне,  тобто  як  дискусійне  поле  зіткнення
різнотипних дискурсів з метою формування метаконсенсусу. 

У підрозділі 3.2 − «Етична платформа комунікативної влади у сучасному
суспільстві» −  обґрунтовано  систему  ціннісних  пріоритетів  утвердження
комунікативної  влади.  Обґрунтовується  думка,  що  фактори  національної
ідентичності нівелюються в сучасних деперсоніфікованих потоках комунікації.
Проте, наслідком такої деперсоніфікації особистих та національних пріоритетів
є феномен комунікативної влади як інструменту реалізації громадської думки та
запитів. Такий феномен відмови від егоїстичних прагнень заради суспільного
блага є етикою правової держави, діяльність якої легітимізована в публічному
просторі комунікації. Основою та умовою такого альтруїзму К.-О. Апель вважає
комунікативну  раціональність  як  необхідну  передумову  інтеграції  та
консолідації  суспільства.  Акцентовано  протиріччя  між  концептом
комунікативної раціональності та свободи слова та совісті. Дійсно, досягнення
консенсусу передбачає етико-аксіологічні обмеження свободи самоактуалізації
та  волевиявлення.  Проте  інтенсивність  та  змістовність  комунікативних  дій
дозволяє експлікувати внутрішні фактори мотивації та ухвали рішень, і дійти до
опрацювання спільної прагматичної позиції, що зумовлена детермінантами та
принципами  порозуміння:  зрозумілість,  істинність,  достовірність  та
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нормативність положень, що обговорюються. Саме дотримання цих принципів
проектує  належний  тип  комунікативного  зв’язку  в  семіотичному  вимірі
сучасного  соціуму  та  дає  можливість  дійти  згоди  у  розв’язанні  складних
проблем сьогодення. 

Важливою проблемою для етики комунікативної влади є фрагментарність
та  контекстуальність  пріоритетів  та  цінностей,  що  обґрунтовують  ухвалу
важливих рішень. Тому процедурам верифікації та фальсифікації підлягають всі
потенційні  рішення  з  метою  диференціації  небезпечного  та  корисного.
Відповідно,  сформульовані  наступні  ціннісні  пріоритети  реалізації
комунікативної влади: справедливість соціального устрою як мета та контент
процедури  консенсусу;  публічність  реалізації  влади  та  владних  відносин,
раціональність у діалектиці  егоїстичних/альтруїстичних мотивацій та  пошуку
оптимальної  стратегії  колективної  дії;  толерантність  як  реалізація  принципу
єдності різноманітного, прогнозованість дієвості та наслідків ухвалених рішень.
Отже, таким чином уточнено зміст етико-аксіологічної платформи утвердження
комунікативної влади. 

У  підрозділі  3.3  «Рефлексія  перспектив  утвердження  комунікативної
влади  у  вітчизняному  соціокультурному  просторі» -  здійснюється  завдання
обґрунтувати  соціокультурні  механізми  та  оцінити  потенційні  наслідки
імплементації  принципів  комунікативної  влади  у  вітчизняній  соціальній
практиці.  Сучасна  українська  держава  перебуває  у  транзитивному  стані
переходу  від  влади  номенклатури  до  комунікативної  влади.  Конфлікт
адміністративного  начала влади та  її  громадянської  складової  в  нашій країні
носить  ознаки  гарячої  фази.  Причинами  такого  стану  названо  недієвість
раціональних чинників суспільного життя західного світу (верховенство права
та  ротація  представників  влади),  масовий  правовий  нігілізм  та  інертність,
історична спадщина тоталітаризму. Відповідно, наявне протиріччя в активності
адміністративної  влади  та  нечисельного,  але  дієвого  громадянського
суспільства,  що виражається в надзвичайно низьких показниках рівня довіри
населення  до  політичної  системи країни та  спричинює зниження авторитету
держави на міжнародному рівні. 

Комунікативна влада в Україні представлена множиною комунікантів, де
кожен  учасник  прагне  бути  актором,  а  не  реципієнтом.  За  таких  мотивацій
консенсус  недосяжний,  взаємна  координація  діяльності  також,  тому  широко
поширюються у вітчизняному інформаційному просторі настрої розчарувань та
індиферентності.  Важливим  чинником  налагодження  цієї  комунікативної
взаємодії є визначення відповідальності політичних сил за наслідки ухвалених
рішень, за деформацію та викривлення соціальних запитів, за егоцентристську
мотивацію у політичній боротьбі, уможливлення участі громадян у політичному
процесі та інше. 

Нехтування українським політикумом принципами комунікативної влади
містить  загрозу  не  тільки  зростання  рівня  конфліктності  між  державою  та
демосом,  не  тільки  зростання  протестних  настроїв  та  недовіри  до
адміністративної  влади,  але  й  несе  пряму  загрозу  існуванню  української
державності.  Обґрунтовується  переконання,  що  комунікативна  влада
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українського соціуму реалізується за феодальними принципами: громадянське
суспільство  активно  залучається  до  виборчого  процесу,  а  після  процедури
легітимізації  та  отримання  повноважень  його  вплив  нівелюється.  Така
шахрайська  стратегія  небезпечна  розбалансуванням  механізму  здійснення
владних відносин в державі, анархією та втратою суверенітету.

Дефіцит  громадянської  свідомості  компенсується  патерналістськими
настроями  та  «кумівством»  у  делегуванні  владних  повноважень,  поширені
факти  корупції  та  вибіркового  правосуддя,  тіньова  економіка,  відсутність
взаємодії та безініціативність різних гілок влади – це ті найважливіші проблеми
українського  політикуму,  розв’язання  яких  можливе  за  умови  зміцнення
комунікативної  влади  разом з  адміністративною.  Отже,  доведено,  що процес
утвердження комунікативної влади у вітчизняному соціокультурному просторі
так само невідворотний, як і в світі в цілому. Але, в залежності від ефективності
та  темпів  реалізації  такої  трансформації,  може  бути  оцінена  перспектива
модернізації  політичного  життя  українського  суспільства  та  розбудови
демократії,  або,  навпаки,  залучення  України  як  складової  частини  до  сфери
впливу іншої тоталітарної країни як однією з її провінцій, або як номінально
суверенної держави.

ВИСНОВКИ

Відповідно до сформульованої мети та завдань дисертації є обґрунтовані
підстави сформулювати наступні загальні висновки:

По-перше,  історико-філософський  аналіз  розкриває  логіку  модифікацій
комунікативного  дискурсу  влади,  що  виходить  за  рамки  традиційних
концептуалізацій  феномену.  При  всій  багатогранності  підходів  до  теорій
комунікативної  влади  з  боку  різних  мислителів,  філософів  та  дослідників,
головним об’єднуючим моментом виступають нові комунікації,  за допомогою
яких влада здійснює свої владні повноваження та взаємозв’язок із суспільством,
а тому влада за своє природою є комунікативною. Історико-культурний контекст
задає  траєкторію  налагодження  каналів  комунікації,  що  легітимізують
адміністративну,  або  інституціоналізовану  владу.  Звідси  витікає  потреба  у
підготовці  нових  концептуальних  підходів  до  питань  комунікації  та
комунікативних  процесів  здійснення  влади  та  владних  відносин  в  умовах
подальшого  розвитку суспільства  у  періоди  так  званих «пост….» суспільств.
Зростання  ролі  комунікації  та  чисельності  комунікативних  зв’язків  формує
сучасну модель паноптикуму як перехід від постійного тотального контролю за
людиною  до  нагляду  через  формування  глобальної  бази  даних  усіх  членів
суспільства.  Так,  збирання  інформації  про  кожну  окрему  людину  стало
можливим інформаційно-комунікаційним  знаряддям  в  маніпуляції  особою та
реалізації дискурсу влади.

По-друге, проаналізувавши концепт комунікативної влади, доведено, що
комунікативний  дискурс  влади  ґрунтується  на  принципах  лібералізму,
демократії,  верховенства  права.  Проблема  автономності  та  інтеріоризації
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громадянської  свідомості  у  технологіях  реалізації  влади  модифікується  в
проблему  діалектики  адміністративної  як  інституціоналізованої  та
комунікативної  влади  як  продукту  процедур  легітимізації  владних претензій.
Публічність,  що є наслідком прогресу свободи в історичній ретроспективі  та
сутнісною  детермінантою  сучасного  суспільного  життя,  становить  основне
смислове ядро феномену комунікативної  влади.  Отже,  комунікативна влада є
результатом кореляції екзистенційної присутності множини суб’єктивностей в
єдиному  соціальному  просторі  та  реалізацією  системності  соціальної
стратифікації як об’єктивованої волі та суспільної думки. 

Владні відносини стають полем конкурентної боротьби різних дискурсів,
що продукують різні способи змістовної концептуалізації цінностей. Найбільшу
повноту  владних  повноважень  отримують  репрезентанти  найпоширеніших
дискурсивних практик. Тому концепт комунікативної влади розуміється в якості
спонтанної  процедури  реалізації  автономності  громадськості.  Аналітика
феномену комунікативної влади дозволяє стверджувати її реверсний характер:
соціальна  комунікація  певним  чином  «кристалізується»  в  адміністративну
владу,  яка  чинить  вплив  на  перебіг  соціальної  комунікації.  Отже,  під
комунікативною  владою ми  розуміємо  феномен  легітимізації,  конкуренції  та
компрометації дискурсивних практик означення соціальних цінностей і цілей.

По-третє,  розглянувши спроби концептуалізації  сутності  зв’язків між
актуалізацією комунікативної влади та процесами її утвердження сучасними
інформаційно-комунікативними  технологіями,  доведено  думку,  що  сучасне
інформаційне  суспільство  продукує  гнучку,  ризоматичну  та  оперативну  за
способом  функціонування  владу.  Саме  в  умовах  широкого  розповсюдження
інформаційного суспільства, комунікативна влада нарешті отримала достатньо-
потрібний обсяг можливостей для здійснення комунікацій на новому сучасному
рівні,  а  тому  можна  говорити  про  концептуалізацію  сутності  зв’язків  між
актуалізацією комунікативної влади та процесами утвердження інформаційного
суспільства. Водночас нові комунікативні можливості створили передумови до
повної відкритості доступу до інформації (на глобальному рівні), що сприяло
появі  сучасної деліберативної демократії та впливу на комунікативну владу.

Розглядаючи  нові  форми,  методи,  механізми  комунікації,  які  стали
можливими завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям було
уточнено  механізми  реалізації  комунікативної  влади  у  інформаційному
суспільстві,  а  саме:  електронна  демократія  (Інтернет-демократія),  електронне
урядування (відкритий уряд), е-державні послуги.

По-четверте,  дослідивши  факт  інтенсифікації  впливу  засобів  масової
комунікації  на  трансформацію  влади  та  владних  відносин,  стає  очевидним
зростання  впливу  комунікативної  влади  в  соціумі.  Рельєфності  набуває
тенденція активної участі  у комунікативному дискурсі влади тих акторів,  які
безпосередньо не мають повноти політичних повноважень. Тому зростає вплив
предикацій  медіапростору  на  зміст  та  динаміку  політичного  життя,  а  саме:
анонімність комунікантів медіапростору призводить до репутаційних втрат як
несуттєвих  в  політичній  боротьбі,  адже  етика  особистої  відповідальності
поступається  у  «хайповості»  тактиці  провокацій;  гіпертекстуальність  та
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мозаїчність  продукують  достатній  рівень  інформаційної  дезорієнтації,  чим
послуговуються  в  актах  легітимізації  /  делігітимізації  влади;  глобальність
актуальної  та потенціальної аудиторії,  що виступає реципієнтом відповідного
комунікативного  дискурсу  влади  актуалізує  розуміння  медіа-технологій  як
апології публічності та лібералізму. Глобальність медіапростору за масштабами
впливу є так само тотальною в процедурах легітимізації/делігітимізації певного
комунікативного дискурсу влади. Тому стабільність політичної системи як на
державному, так і на макрорівні регулюється, зокрема, медійними чинниками.
Отже,  наслідки  так  званого  «комунікативного  повороту»  в  сучасному
політикумі  створюють  концептуальне  оновлення  змісту  та  ролі  ключових
елементів  соціальної  архітектури.  Таким  чином,  новітні  інформаційно-
комунікаційні  технології,  новітні  технології  та  техніка  на  базі  інформаційної
революції трансформують парадигму влади на всіх рівнях (сімейному, родовому
та державному). Основною відмінністю влади в інформаційному суспільстві є
поступовий відхід від прямого фізичного примусу та управління.  У зв’язку з
цим  ми  стаємо  свідками  двох  основних  напрямів  подальшого  розвитку
державного  управління  таких,  як:  орієнтація  держави  на  сервіс  (надання
послуг)  та  відхід  від  прямого  втручання  в  господарську  діяльність  суб’єктів
господарювання, що здійснюють свою діяльність у всіх сферах суспільства.

По-п’яте,  проаналізувавши  проблему  концептуалізації  засад
утвердження громадянського суспільства у зв’язку із актуалізацією феномену
комунікативної  влади,  доведено,  що  феномен  громадянського  суспільства
актуалізує закономірність впливу громадян на органи управління щодо контенту
і  технологій  реалізації  політичної  влади.  В  комунікативному  аспекті  ця
проблема представлена діалектикою інституціоналізованої системи управління
та хаотично-інерційної соціальної спільноти. В умовах подальшого становлення
громадянського суспільства можна відзначити, що основними його завданнями
є моніторинг, контроль за владою та участь у прийнятті управлінських рішень
(законодавче  врегулювання).  Однією  із  важливих  сучасних  форм
громадянського суспільства є громадські ради при органах державної влади на
всіх  рівнях.  Це  сприяє  більш  тісній  комунікації  влади  та  суспільства  при
вирішенні питань, які стосуються суспільства.

Посилення  змін  щодо  громадянського  суспільства  зумовлене  новими
тенденціями трансформації сучасного суспільства під впливом засобів масової
комунікації,  свідками  яких  ми  стаємо.  Широке  використання  новітніх
інформаційно-комунікаційних  технологій,  цифровізації  інформації,  змінами у
комунікаціях  та  інформаційних  і  комунікативних  процесах  сприяло  появи
засобів  масової  комунікації,  основною  відмінністю  якої  від  засобів  масової
інформації є можливість вести діалог у прямому ефірі, де кожна людина може
проголосувати, висловити свою позицію, задати питання тощо. Також сучасні
телекомунікації,  мультимедійні  комунікаційні  пристрої  разом  з  мережею
Інтернет створили безмежні можливості для поширення (охоплення) населення
засобами масової комунікації. В таких умовах будь-яка новина, будь-які дії (чи
бездія) влади моментально стають надбанням усього глобального суспільства.
Крім  того  сучасні  можливості  щодо  подорожування  (на  фізичному  та
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віртуальному рівнях) дають можливість на свої очі побачити інші країни, моделі
розвитку країн і  саме головне – результати ефективної роботи владної еліти.
Крім того широкий розвиток цифрової економіки, суспільства та влади, також
змінюють комунікації між владою і суспільством. В таких умовах, які вказані
вище можна говорити про зміну дискурсу влади в бік комунікативної  влади,
адже сучасний стан розвитку суспільства передбачає  набагато більший набір
форм, методів і інструментів комунікації між владою і суспільством. При цьому,
для  прийняття  колективних  рішень,  несення  колективної  відповідальності
виникає  необхідність  у  нових  комунікаціях,  які  може  дати  тільки  нові
комунікативна та аргументативна етики. Але при цьому нікуди не ділися такі
поняття,  як  рівність,  справедливість,  свобода,  демократія.  На  сьогодні
суспільство стоїть перед необхідністю переходу на міждержавний (глобальний)
рівень  вирішення  проблем,  а  це  в  свою  чергу  вимагає  відповідної
«універсалізації» усіх понять, якими оперує суспільство зараз.

По-шосте,  дослідивши  актуальні  проблеми  етико-аксіологічного
обґрунтування  феномену  комунікативної  влади  в  сучасному  суспільстві,
виявлено  послідовну  нівеляцію  етнічних  та  національних  ідентифікаторів
самосвідомості  та  суспільної  думки.  Деперсоніфікований  інформаційний
простір комунікативної влади актуалізує ризики та небезпеки віртуальної сфери
та відповідних практик волевиявлення. Тому закономірно виникає протиріччя
між  концептом  комунікативної  раціональності  та  свободи  слова  і  совісті.
Дійсно,  досягнення  консенсусу  передбачає  етико-аксіологічні  обмеження
свободи самоактуалізації та волевиявлення. Проте інтенсивність та змістовність
комунікативних  дій  дозволяє  експлікувати  внутрішні  фактори  мотивації  та
ухвали  рішень,  і  дійти  до  опрацювання  спільної  прагматичної  позиції,  що
зумовлена  детермінантами  та  принципами  порозуміння:  зрозумілість,
істинність, достовірність та нормативність положень, що обговорюються. Саме
дотримання цих принципів проектує належний тип комунікативного зв’язку в
семіотичному  вимірі  сучасного  соціуму  та  дає  можливість  дійти  згоди  у
розв’язанні складних проблем сьогодення. 

Важливою проблемою для етики комунікативної влади є фрагментарність
та  контекстуальність  пріоритетів  та  цінностей,  що  обґрунтовують  ухвалу
важливих рішень. Тому процедурам верифікації та фальсифікації підлягають всі
потенційні  рішення  з  метою  диференціації  небезпечного  та  корисного.
Відповідно,  сформульовані  наступні  ціннісні  пріоритети  реалізації
комунікативної влади: справедливість соціального устрою як мета та контент
процедури  консенсусу;  публічність  реалізації  влади  та  владних  відносин,
раціональність у діалектиці  егоїстичних/альтруїстичних мотивацій та  пошуку
оптимальної  стратегії  колективної  дії;  толерантність  як  реалізація  принципу
єдності різноманітного, прогнозованість дієвості та наслідків ухвалених рішень.
Отже, таким чином уточнено зміст етико-аксіологічної платформи утвердження
комунікативної влади. 

По-сьоме,  проаналізувавши  перспективи  утвердження  комунікативної
влади  у  вітчизняному  соціокультурному  просторі, визначено  відповідність
таких тенденцій глобальному руху зміцнення ролі комунікативно-дискурсивних
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практик. Сучасна українська держава перебуває у транзитивному стані переходу
від влади номенклатури до комунікативної влади. Конфлікт адміністративного
начала влади та її громадянської складової в нашій країні носить ознаки гарячої
фази.  Причинами  такого  стану  названо  недієвість  раціональних  чинників
суспільного життя західного світу (верховенство права та ротація представників
влади),  масовий  правовий  нігілізм  та  інертність,  історична  спадщина
тоталітаризму.  Комунікативна  влада  в  Україні  представлена  множиною
комунікантів, де кожен учасник прагне бути актором, а не реципієнтом. За таких
мотивацій консенсус недосяжний, взаємна координація діяльності також, тому
широко  поширюються  у  вітчизняному  інформаційному  просторі  настрої
розчарувань  та  індиферентності.  Важливим  чинником  налагодження  цієї
комунікативної  взаємодії  є  визначення  відповідальності  політичних  сил  за
наслідки ухвалених рішень, за деформацію та викривлення соціальних запитів,
за  егоцентристську  мотивацію  у  політичній  боротьбі,  уможливлення  участі
громадян у політичному процесі та інше. 

Нехтування українським політикумом принципами комунікативної влади
містить  загрозу  не  тільки  зростання  рівня  конфліктності  між  державою  та
демосом,  не  тільки  зростання  протестних  настроїв  та  недовіри  до
адміністративної  влади,  але  й  несе  пряму  загрозу  існуванню  української
державності.  Дефіцит  громадянської  свідомості  компенсується
патерналістськими  настроями  та  «кумівством»  у  делегуванні  владних
повноважень,  поширені  факти  корупції  та  вибіркового  правосуддя,  тіньова
економіка, відсутність взаємодії та безініціативність різних гілок влади – це ті
найважливіші проблеми українського політикуму, розв’язання яких можливе за
умови  зміцнення  комунікативної  влади  разом  з  адміністративною.  Отже,
доведено,  що  процес  утвердження  комунікативної  влади  у  вітчизняному
соціокультурному просторі так само невідворотний, як і в світі в цілому. Але в
залежності від ефективності та темпів реалізації такої трансформації може бути
оцінена перспектива модернізації політичного життя українського суспільства
та розбудови демократії, або, навпаки, залучення України як складової частини
до сфери впливу  іншої  тоталітарної  країни  як  однією з  її  провінцій,  або  як
номінально  суверенної  держави.  В  таких  умовах  можна  говорити  про  зміну
дискурсу  влади  в  бік  комунікативної  влади,  адже  сучасний  стан  розвитку
суспільства  передбачає  набагато  більший набір  форм,  методів  і  інструментів
комунікації між владою і суспільством. При цьому, для прийняття колективних
рішень,  несення  колективної  відповідальності  виникає  необхідність  у  нових
комунікаціях, які може дати тільки нові комунікативна та аргументативна етики.
Але  при  цьому  нікуди  не  ділися  такі  поняття,  як  рівність,  справедливість,
свобода,  демократія.  На  сьогодні  суспільство  стоїть  перед  необхідністю
переходу на міждержавний (глобальний) рівень вирішення проблем, а це в свою
чергу  вимагає  відповідної  «універсалізації»  усіх  понять,  якими  оперує
суспільство зараз.

Основні положення дисертаційного дослідження
викладені у таких публікаціях автора:
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конференція студентів і  молодих вчених: тези доповідей (Дніпро, 28 березня
2018 р.). 2018. С. 78–81. 

9.  Колесніченко С. С. Сучасне суспільство під впливом засобів масової
комунікації. Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Нове
та  традиційне  у  дослідженнях  сучасних  представників  суспільних  наук»
(м.Київ, 1–2 лютого 2019 року). 2019. № 3. С. 33-37.

10.  Колесніченко С. С.  Влада  в  сучасних  комунікаціях. Матеріали
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Колесніченко  С.С.  Феномен  комунікативної  влади:  соціально-
філософський аналіз. – На правах рукопису, 198.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
за  спеціальністю  09.00.03  –  соціальна  філософія  та  філософія  історії.  –
Київський  університет  туризму,  економіки  і  права.  –  Київ,  2019;  Державний
вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2019.

Дисертацію присвячено спробі здійснити соціально-філософський аналіз
феномену  комунікативної  влади.  Автором  досліджено  історичний  генезис
феномену  комунікативної  влади  як  прогресу  людської  свободи.  У  контексті
«комунікативного повороту» сучасної філософії та відповідних комунікативних
проектів,  проаналізовано  основні  концептуальні  засади  ролі  комунікації  в
сучасних процесах соціального життя, наведено авторську дефініцію концепту
комунікативної влади. Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у
цілісному осмисленні соціально-філософського феномену комунікативної влади
в  сучасній  соціально-політичній  системі  координат,  що  сформована  новим
цивілізаційним  етапом  розвитку  суспільства  («інформаційне  суспільство»,
«суспільство знань», «мережеве суспільство» тощо).

В межах розробки проблеми становлення інформаційного суспільства та
впливу  медійних  технологій  на  феномен  влади  та  владних  відносин
актуалізовано  діалектичний  та  реверсний  характер  зв’язку  та  процедур
легітимізації.  Також  у  роботі  було  проаналізовано  основні  принципи  етико-
аксіологічного фундаменту комунікативної влади та відповідних дискурсивних
практик.  Зазначені  дослідницькі  кроки  здійснено  з  урахуванням  поточної
політичної ситуації в Україні, зокрема, враховуючи її транзитивний характер у
змісті  та  системі  державного  устрою,  визначено  можливі  перспективи  та
наслідки реалізації повноти комунікативної влади. 

Ключові  слова:  комунікація,  комунікативна  влада,  інституція,
інформація,  громадянське  суспільство,  медійність,  соціальна  справедливість,
цінність, дискурс, легітимізація.
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The  dissertation  is  devoted  to  the  attempt  to  carry  out  a  social  and
philosophical  analysis  of  the  phenomenon  of  communicative  power.  The  author
investigates the historical genesis of the phenomenon of communicative power as a
progress of human freedom. In the context of the “communicative turn” of modern
philosophy and relevant communication projects, the conceptual bases of the role of
communication in modern processes of social life are analyzed, the definition of the
concept of communicative power is given. The theoretical and practical significance
of  the  study  lies  in  the  holistic  socio-philosophical  conceptualization  of  the
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phenomenon  of  communicative  power  in  the  modern  socio-political  coordinate
system, formed by a new civilization stage of development of society (“information
society”, “knowledge society”, “network society”, etc.). 

The dissertation author tried to solve the series of following research tasks: to
analyze the specificity of the genesis of ideas about the phenomenon of power in the
history of philosophical thought; to investigate the peculiarities of interpretation of
the  concept  of  “communicative  power”  by  the  representatives  of  communicative
philosophy; to conceptualize the essence of the link between the actualization of the
communicative power and the processes of approval of the information society; to
investigate  the  connection  between  intensification  of  mass  communication  and
transformation of  the phenomenon of  power;  conceptualize the principles of  civil
society  approval  in  connection  with  the  actualization  of  the  phenomenon  of
communicative  power;  substantiate  the  system  of  value  priorities  for  the
establishment of communicative power; to justify social and cultural mechanisms of
the  implementation  of  the  principles  of  communicative  power  in  domestic  social
practice and to evaluate the potential of ones realization. 

The dissertation author investigated the main contemporary factors of influence
on power, namely: the new discourse of power through the modern development of
society (information society, etc.), the transformation of the understanding of freedom
(“freedom for”),  the expansion of  the level  of  justice (both material  and spiritual
levels), technical-technological and rationalization of human existence, globalization
of the “lifeworld”, multiculturalism and else.

Within  the  framework  of  the  development  of  the  problem of  becoming  an
information society and the impact  of  media technologies on the phenomenon of
power and power relations, the dialectical and reverse nature of communication and
legitimization procedures is actualized. The paper also analyzes the basic principles
of  the  ethics and  axiology’s  foundation  of  communicative  power  and  relevant
discursive practices. These research steps have been made taking into account the
current political situation in Ukraine, in particular, taking into account its transitional
nature in the content and system of the state system, identifying possible prospects
and  consequences  of  the  implementation  of  the  completeness  of  communicative
power. The  obtained  results  have theoretical  importance  for  socio-philosophical
thought,  as  they  broaden  the  content  of  the  communicative  discourse  of  power,
providing  greater  opportunities  for  understanding  political  transformations,
broadening approaches to contemporary understanding of power.

Keywords: communication,  communicative  power,  institution,  information,
civil society, media, social justice, value, discourse, legitimization.
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государственный педагогический университет имени Григория Сковороды». –
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Диссертация  посвящена  попытке  осуществить  социально-философский
анализ феномена коммуникативной власти. Автором исследованы исторический
генезис  феномена  коммуникативной  власти  как  прогресса  человеческой
свободы. В контексте «коммуникативного поворота» современной философии и
соответствующих  коммуникативных  проектов,  проанализированы  основные
концептуальные  основы  роли  коммуникации  в  современных  процессах
социальной  жизни,  сформулирована  дефиниция  концепта  коммуникативной
власти.  Теоретическое  и  практическое  значение  исследования  заключается  в
целостном  социально-философском  осмыслении  феномена  коммуникативной
власти  в  современной  социально-политической  системе  координат,
сформированной  новым  цивилизационным  этапом  развития  общества
(«информационное общество», «общество знаний», «сетевое общество» и т.д.).

В рамках разработки проблемы становления информационного общества
и  влияния  медийных технологий  на  феномен  власти  и  властных  отношений
актуализирован  диалектический  и  реверсный  характер  связи  и  процедур
легитимизации. Также в работе были проанализированы основные принципы
этико-аксиологического  фундамента  коммуникативной  власти  и
соответствующих дискурсивных практик.  Указанные исследовательские  шаги
предприняты с учетом текущей политической ситуации в Украине, в частности,
учитывая ее транзитивный характер в содержании и системе государственного
устройства,  определены  возможные  перспективы  и  последствия  реализации
полноты коммуникативной власти.

Ключевые слова: коммуникация,  коммуникативная власть, институция,
информация, гражданское общество, медийность, социальная справедливость,
ценность, дискурс, легитимизация.
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