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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухачки Національного університету цивільного 

захисту України Крижимінської Ірини Віталіївни  «Взаємодія місцевих органів 

влади та громадськості». 

Мета роботи полягає в пропозиції шляхів вдосконалення механізмів 

взаємодії місцевих органів жержавної влади з громадськістю.  

В роботі досліджено теоретичні засади взаємодії громадськості з органами 

публічної валди, визначено проблематику в обраній сфері, розглянуто історичні 

аспекти та сучасні механізми взаємодії місцевих органів влади та громадянського 

суспільства, вироблено пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів 

взаємодії громадськості з органами публічної влади, розроблено пропозиції щодо 

впровадження інноваційних моделей взаємодії місцевих органів влади з 

громадськістю. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

взаємодії громадськості з органами публічного управління.  

Предметом дослідження є механізми взаємодії громадськості з органами 

публічної влади в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в обґрунтуванні та 

розробленні пропозицій щодо удосконалення механізмів взаємодії та 

взаємовідносин громадськості з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Взаємодія місцевих органів влади і громадськості в 

Україні привертає увагу науковців з об’єктивних причин, адже однією із 

важливих особливостей державного будівництва нашої країни є невід’ємний 

аспект громадської активності. Така активність проявляється у різноманітних 

формах, у тому числі найрадикальніших, які змінюються періодами спаду і, 

навіть, певної байдужості громадян до суспільно-політичного життя країни. 

Динамічні фази громадської активності, з одного боку, свідчать про розвиток в 

Україні громадянського суспільства, зростання самосвідомості громадян, а з 

іншого боку (особливо радикальні), про неналежну роботу органів публічної 

влади, які не можуть ефективно налагодити взаємовідносини з громадою та 

громадськістю. Тому вивчення механізмів, які приводять у рух наше суспільство, 

з усіма проявами і наслідками (у тому числі і негативними), – питання актуальне і 

таке, що довго перебуватиме у спектрі уваги, доки не будуть напрацьовані 

механізми, які забезпечать стабільність у суспільстві та злагоджений розвиток. 

Проблематика взаємодії громадськості з органами місцевої влади в Україні в 

різних її аспектах висвітлюється в наукових роботах таких вчених, як: В. 

Алексєєв, А. Афонін, М. Баймуратов, В. Бакуменко, О. Батанов, І. Бегей, Л. 

Беззубко, Б. Бондаренко, В. Борденюк, Я. Ваніна, П. Ворона, В. Воротін,  М. 

Головатий, І. Дегтярьова, В. Дзюндзюк, Г. Дробенко, І. Дробот, Я. Жовнірчик, О. 

Кішіньова, В. Князєв, А. Колодій, Т. Костюк, О. Копиленко, С. Кравченко, О. 

Крутій, В. Куйбіда, О. Лазор, І. Лопушинський, О. Лялюк, В. Малиновський, О. 

Матвієнко, А. Мацюк, М. Месюк, І. Мищак, Р. Мінченко, Ю. Молодожен, О. 

Мороз, В. Московець, Т. Мотренко, Л. Муркович, М. Петришина, В. Погорілко, 

Х. Приходько, М. Пухтинський, С. Серьогін, А. Ткачук, В. Толкованов, О. 

Хуснутдінов, В. Цвєтков, Ю. Чернецький, О. Якубовський, О. Ярмиш та інші. 

Науковцями досліджуються питання: форм взаємодії органів публічної влади з 

громадськістю; напрямів розвитку безпосередньої участі громадян в управлінні 

державними справами; місцевого самоврядування як невід’ємної складової 
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громадянського суспільства; механізмів зворотного зв’язку громадськості та 

влади; громадських формувань як інститутів громадянського суспільства; 

напрямів реформування органів публічної влади та багато інших. 

Разом із тим, аналіз засвідчив, що, незважаючи на глибоке вивчення окремих 

складових зазначеної проблематики, існує потреба комплексного наукового 

дослідження – з урахуванням історичного та зарубіжного досвіду, динамічних 

змін, які відбуваються в українському суспільстві, із баченням перспективної 

моделі дієвих механізмів взаємодії громадськості з органами публічної влади. 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є наукове 

обґрунтування механізмів взаємодії громадськості з органами публічної влади та 

розроблення практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення таких 

механізмів у системі публічного управління. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

- розкрити теоретичні засади взаємодії громадськості з органами публічної 

влади; визначити проблематику в межах термінів та понять, таких, як: 

«громадськість», «територіальна громада», «громадська думка», «громадянське 

суспільство», «органи державної влади» та «органи місцевого самоврядування», 

«державне управління»; 

- розглянути історичні аспекти розвитку взаємодії місцевих органів державної 

влади з громадськістю в Україні; 

- проаналізувати сучасні механізми взаємодії місцевих органів влади та 

громадянського суспільства, з’ясувати проблеми зворотного зв’язку між 

суб’єктами дослідження; 

- виробити пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів взаємодії 

громадськості з органами публічної влади; 

- розробити пропозиції щодо впровадження інноваційних моделей взаємодії 

місцевих органів влади та громадськості. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

взаємодії громадськості з органами публічного управління. 
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Предметом дослідження є механізми взаємодії громадськості з органами 

публічної влади в Україні. 

Методи дослідження використано з урахуванням теми, мети та завдань 

дипломної роботи. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: 

діалектичний – для розгляду всіх явищ і процесів у загальному взаємозв’язку і 

такими, що змінюються у часі відповідно до реалій повсякденного життя; 

системного аналізу, а також історичного, за допомогою яких розкрито основні 

напрями наукової думки, генезис та становлення інститутів громадськості, 

територіальної громади, публічної влади тощо, а також розглянуто процес та 

механізми взаємодії громадян та публічної влади в єдності його змістовних і 

функціональних характеристик, обґрунтовано динаміку, тенденції розвитку цього 

процесу; логіко-семантичний – для удосконалення понятійно-категоріального 

апарату, зокрема, термінів і понять «територіальна громада», «механізми 

взаємодії громадськості з органами публічної влади»; порівняльно-правовий – для 

дослідження правових та організаційних засад і механізмів взаємодії 

громадськості з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, пошуку напрямів удосконалення правових та інституційних 

механізмів такої взаємодії. 

Метод моделювання дозволив підпорядкувати процес взаємодії громадян і 

публічної влади завданням досягнення його належної якості, ефективності, а 

також виробити низку рекомендацій щодо удосконалення відповідних механізмів. 

У дослідженні також використано методи документального аналізу, 

експертних оцінок та інші. Комплексне застосування у роботі різних методів 

спрямовується системним і структурно-функціональним методами, що дають 

можливість дослідити проблему в єдності та цілісності. 

Наукова новизна одержаних результатів. Магістерська робота є 

комплексним, системним дослідженням механізмів взаємодії громадськості з 

органами місцевої влади та шляхів удосконалення цього процесу. Дослідження 

полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробленні конкретних 

пропозицій щодо удосконалення механізмів публічного управління у взаємодії та 
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взаємовідносинах громадськості з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. У результаті проведеного наукового дослідження 

сформульовано ряд нових наукових положень і висновків. Основними з них є 

наступні: 

- обгрунтовано концептуальну модель механізмів взаємодії громадськості з 

органами публічної влади; аргументовано, що модель буде дієвою за умови 

функціонування механізмів зворотного зв’язку як у горизонтальній площині (на 

кожному рівні влади), так і у вертикальній, а кінцевою метою має стати 

впровадження механізму: «людина – центральні органи публічної влади»; 

Практичне значення одержаних результатів. У науково-дослідницькій 

сфері – висновки проведеного дослідження доповнюють і розвивають основні 

теоретичні положення з питань механізмів взаємодії громадськості з органами 

публічної влади, формуючи нову вихідну базу подальших наукових досліджень. 

У правотворчості – висновки та положення дипломної роботи можуть бути 

покладені в основу системної нормативної регламентації механізмів взаємодії 

громадськості з органами місцевої влади, при підготовці законів та інших 

нормативно-правових актів або змін до них, що регулюють питання такої 

взаємодії. 

В освітній діяльності – положення і висновки дипломної роботи можуть бути 

використані для підвищення рівня фахової підготовки, правової культури 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

процесі взаємодії з громадянами, при розробці та викладанні спеціальних курсів, 

лекцій з підвищення кваліфікації, а також при підготовці навчальних програм, 

посібників і підручників. 

Розроблені й науково обґрунтовані в дипломній роботі концептуальні 

положення, висновки та рекомендації можуть бути враховані органами публічної 

влади у практичній діяльності щодо налагодження взаємовідносин з громадянами 

та громадськістю, а також стати основою оптимізації їх скоординованої роботи в 

контексті розвитку громадянського суспільства. 
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Запропоновані рекомендації щодо структури «української моделі державного 

управління та місцевого самоврядування» можуть використовуватися фахівцями, 

науковцями та громадськістю для подальшого реформування системи публічного 

управління. 

Особистий внесок здобувача. Наукове дослідження механізмів взаємодії 

громадськості з органами публічної влади в Україні як окремої наукової проблеми 

виконано студентом самостійно, з використанням останніх досягнень науки 

державного управління. Теоретичні положення та висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора у сфері теорії та практики взаємодії органів 

державної влади та громадянського суспільства, аналізу відповідної вітчизняної 

та зарубіжної літератури, а також нормативно-правової бази, що регулює окремі 

питання взаємодії громадян з публічною владою. 

Структура та обсяг дипломної роботи. Магістерська робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел. Повний обсяг 

кваліфікаційної роботи становить 104 сторінки, з яких 85 основного тексту. 

Список використаних джерел налічує 70 найменувань. 

  



12 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ   

1.1. Аналіз історичного розвитку взаємодії місцевих органів державної влади 
з громадськістю в Україні  

Відносини державної влади і громадянського суспільства в Україні 

визначаються не тільки внутрішніми факторами, а й перебувають під впливом 

зовнішнього середовища – тих суспільних процесів, що відбуваються в інших 

державах, з якими країна взаємодіє в економічній, соціальній і культурній сферах. 

Відомо, що ще з часів Київської Русі Україна виявилася в зоні впливу 

європейської культури та європейських традицій.  

У Європі усвідомлення загальної нестійкості існуючих суспільних відносин 

привело до розробки і реалізації потенційних моделей суспільного устрою. 

Наприклад, К.Маркс розглядав модель суспільства у вигляді сукупності 

виробничих сил і відносин; Е.Дюркгейм – у вигляді солідарної спільності людей; 

Т.Парсонс – у вигляді нормативної системи; М.Фуко – у вигляді системи влади 

[29]. Сучасний рівень розуміння, що визначає параметри вивчення суспільних 

відносин, означає розгляд суспільної динаміки, опис тих чи інших соціальних 

змін як у часі, так і в розвитку. Вивчення тенденцій структурного розвитку 

відносин влади і громадянського суспільства передбачає аналіз динаміки процесу 

інституціоналізації інтересів громадянського суспільства в діяльності влади, що 

включав кілька етапів. 

Традиції громадянського суспільства на Заході отримали розвиток з часів 

Великої французької революції, зокрема, і американська "Декларація прав 

людини і громадянина" (1789 р.) заснована на суспільному договорі між 

суспільством і державою. В зв'язку з тим, що надалі ці традиції розвивалися і не 

переривалися, 1789 р. можна розглядати як точку відліку у формуванні нової 

структури відносин влади і суспільства, де інтереси влади перестали бути єдиним 

фактором державного управління, але в ньому стали артикулюватися суспільні 
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інтереси. З позицій розгляду відносин "державна влада – громадянське 

суспільство" цей етап започаткував демократизацію таких відносин та практичну 

реалізацію наукових розробок мислителів Просвітництва. 

Наступний етап формування нового типу відносин між владою і 

громадянським суспільством пов'язується з діяльністю Наполеона Бонапарта і 

прусської військової автократії на чолі з Бісмарком після франко-пруської війни 

1870 р. [28, с. 19]. У Росії умови для реалізації механізмів другого етапу були 

сформовані в процесі діяльності Олександра ІІ. Визначальними характеристиками 

другого етапу стали: загальне виборче право, народна початкова освіта, 

добровільна служба студентів і вчених у державній армії, призначення пенсії по 

старості тощо. Практичне втілення це одержало в період Першої світової війни і 

другий етап можна позиціонувати як другу стадію трансформації взаємовідносин 

влади і громадянського суспільства. При цьому, якщо перший етап базувався на 

наукових розробках, то на другому етапі реалізувалися проекти державних діячів, 

тобто трансформація відносин відбувалася з боку влади. У цей період тривала 

розробка теорій, потрібних на третьому етапі. У 1901 р. вийшла робота К.Росса 

"Соціальний контроль", в якій було закладено основу теорії соціального контролю 

в США. 

Період ХХ ст. (третій етап) характеризувався прискоренням темпів зміни 

суспільних відносин і одночасним функціонуванням двох моделей суспільного 

устрою – соціалістичної (централізованої) і капіталістичної (децентралізованої). Із 

системних позицій їх конкурентний розвиток був зумовлений впливом 

середовища на кожну з цих систем. 

Соціалістична система функціонувала на основі міцних структурних зв'язків 

влади і суспільства, капіталістична – як динамічна, нерівноважна, на основі 

реорганізації структурних зв'язків системи "влада-суспільство" при виникненні 

нестійкості системи. Поступова реорганізація структурних зв'язків системи 

"влада-суспільство" забезпечувала перебудову структури державного управління, 

точніше механізмів взаємовідносин влади і суспільства, що дало змогу зберегти 

системну рівновагу і дотепер. Соціалістична тоталітарна система через 
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відсутність механізму зворотних зв'язків у структурі відносин влади і суспільства 

виявилася менш стійкою та не змогла забезпечити внутрішньої рівноваги системи. 

В епоху СРСР та холодної війни будь-які конфлікти (особливо ідеологічні) 

вважалися потенційно деструктивними, такими, що потребували негайного 

врегулювання. Але, як слушно зауважує щодо цього американський дослідник 

М.Фуко, придушення конфліктів у відкритій публічній формі означає 

придушення свободи та демократії. А тим часом у реальному функціонуванні 

демократії як способу життя соціальні конфлікти неминучі. Та за умов 

демократичного розвитку політичного консенсусу не можна досягати шляхом 

силової нейтралізації приватних групових інтересів та зобов'язань. Чим більш 

демократичним є суспільство, тим більше воно, на думку Б.Флівб'єрга, заохочує 

різні соціальні групи визначати власні уподобання і спосіб життя, тобто 

легітимізує неминучість конфлікту інтересів між ними [13, с. 121]. Справа лише в 

тому, що такі конфлікти слід розв'язувати демократичними методами, шляхом 

пошуку балансу інтересів. 

Це свідчить про те, що недоліки тієї чи іншої моделі полягали не в 

ідеологічній основі, а в структурі соціального управління, зокрема в механізмі 

відносин влади і суспільства. 

Необхідно зазначити, що мотивація індивідуалізму і суперництва, яка є 

родовим принципом капіталізму, втратила змагальну основу після розпаду 

соціалістичної системи. Можливо, тому для кінця ХХ ст. характерна ситуація в 

державному управлінні, що ряд дослідників визначає як кризу влади. 

Для періоду після Першої світової війни стало характерним поширення 

прав і свобод у країнах Східної Європи, Америки, Азії та Близького Сходу. Було 

висунуто гасло демократії в усьому світі за право націй на самовизначення. Перед 

Другою світовою війною отримала визнання ідея загальносвітового еквівалента 

держави благоденства. У цей час виникає і так звана соціально-ринкова модель 

(спочатку у Швеції, де в 30-х рр. почалося створення "шведської моделі"). В 

ідеологічну основу "шведської моделі" покладене звернення до шляхетних 

людських інстинктів. Відносини влади і громадянського суспільства 
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визначаються в той період на основі консенсусу, прагнення вирішувати суспільні 

конфлікти шляхом мирних домовленостей. Цінність загального виборчого права 

полягає в тому, що воно може стати інструментом в руках народу з перетворення 

суспільства, шляхом запровадження мирним способом необхідних соціальних і 

економічних змін [28, с. 198]. 

Процеси, що відбувались після Другої світової війни, стали третім етапом 

трансформації відносин влади і суспільства. Друга світова війна показала, що 

безконтрольність політики, здійснюваної владою, може мати негативні наслідки 

для суспільства. Безвідповідальність влади проявляється в її дисфункціональності, 

коли вона перестає забезпечувати умови розвитку людини і суспільства, і навіть 

становить загрозу для них. Усвідомлення цього зумовило різке підвищення 

політичної активності громадянського суспільства. 

 Вважається, що формування багаторівневого, різнобічного, міжнародного 

співтовариства, заснованого на ідеології демократичних відносин влади і 

суспільства у всьому світі, забезпечили Ялтинська та Потстдамська угоди, 

створення ООН у 1945 р., НАТО в 1949 р., утворення і розширення Ради Європи, 

становлення співтовариства і перетворення його на Євросоюз і т.ін. У період 

прийняття Декларації прав і свобод людини право людини на життя трактується 

не як право на задоволення мінімальних фізіологічних потреб, а як право на 

розвиток, у тому числі й духовний, що включає участь у прийнятті рішень. 

Усвідомлення громадянської позиції у відносинах із владою зумовило 

переосмислення поняття громадянських прав. Відбувалося наповнення поняття 

громадянства реальним соціальним змістом, перетворення на його юридично 

закріплене право громадянина на одержання від держави певної послуги – 

медичної допомоги, пенсії, безкоштовної освіти тощо. Після Другої світової війни 

почалося будівництво "соціальної держави" (welfare state), в основу якої були 

покладені положення щодо посилення соціальної функції в державному 

управлінні. 

Кінець 60-х-середину 70-х рр. ХХ ст. ряд дослідників характеризують як 

новий (четвертий) етап відносин влади і громадянського суспільства, що 
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відбувався на основі збігу трьох незалежних процесів: соціального, 

комунікаційного й управлінського. На цей період припадає сплеск суспільної 

активності: страйкові компанії, фемінізм, антивоєнний рух, захист навколишнього 

середовища, "молодіжна революція" і т.ін. 

У середині ХХ ст. процес соціальної демократизації і взаємодія різних 

соціальних груп і господарських форм, що відбувалися одночасно з розвитком 

індустріальної і постіндустріальної економіки, призвели до стирання меж між 

класовими утвореннями і розмивання існуючої раніше соціально-класової 

структури суспільства. Володіючи всіма громадянськими правами і свободами, 

робітничий клас у розвинутих країнах все більше ставав володарем приватної 

власності та співвласником у виробничих відносинах. 

Радикальні зміни в типі соціальних груп і взаємодії між ними, нове 

становище у виробництві і суспільстві привели до формування нових відносин 

між державною владою і громадянським суспільством. Класове протистояння, 

характерне для першої половини ХХ ст., наприкінці ХХ ст. поступилося місцем 

відносинам партнерства. Суперечності між соціальними групами не зникли, але 

механізми їх розв'язання, узгодження інтересів набули цивілізованих форм.  

Визначальним фактором суспільного розвитку кінця ХХ ст. став розвиток 

інформаційних технологій, що формує нове середовище функціонування 

соціальних систем – інформаційне (постіндустріальне) суспільство. В такому 

суспільстві результати праці принципово невідчужувані від працівника. За такої 

зміни предмета праці відбувалася зміна суспільних відносин, у тому числі базових 

суспільних інститутів державного управління. Як вважає відомий американський 

філософ і футуролог Е.Тоффлер, "сьогодні світ перебуває на шляху до створення 

цілком нової системи багатства … Нового стилю життя і нової цивілізації …" [1, 

с. 55]. 

На думку деяких вчених, перехід від індустріального до 

постіндустріального суспільства супроводжується відходом від ринкового 

механізму, що базується на технології споживання, переходом від пріоритету 

приватної власності до пріоритету суспільної власності [40, с. 190]. 
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Зміна базового принципу ринкової економіки – саморегуляції ринку в 

умовах асиметрії інформації продавців та покупців привела до того, що ринок не 

може функціонувати без регулівних впливів ззовні – з боку суспільства і держави. 

Зміни принципів ринкової економіки зумовлюють зміни в корпоративному 

управлінні: наголос робиться не на конкуренцію, а на споживача. У діяльності 

управління ставиться завдання практичного переходу від статичної конкурентної 

моделі до моделі управління суспільним розвитком. 

У процесі аналізу історичного досвіду українських земель щодо 

демократичних засад управління дослідники встановили, що цей досвід свідчить 

не тільки про наявність певних елементів демократії, а й про її природність та 

тисячолітнє існування на нашій території [2, с. 10]. За будь-якого державного 

управління, у будь-який час демократія на теренах сучасної України завжди 

існувала й іноді мала досить розвинені форми. Широке залучення громадськості 

до процесу прийняття рішень було тим стрижнем, навколо якого будувалась 

українська ментальність та державність взагалі. Історія свідчить, що як тільки 

державна влада починала обмежувати свободу українців, тиснути на демократію, 

повністю або частково переставала взаємодіяти з громадськістю, позбавляла 

народ можливості вільно висловлювати свої думки, одразу починались масові 

народні незадоволення та суспільна криза у державі, яка часто переростала в 

повстання та визвольну боротьбу за незалежність. 

Можна зробити висновок, що процес розвитку громадянського суспільства 

в Україні мав такі особливості:  

1) держава протягом майже всієї історії України домінувала над суспільством та 

його інститутами;  

2) разом з тим простежується прямий або опосередкований зв'язок і взаємовплив між 

усіма формами громадської самодіяльності, які з часів Київської Русі існували на 

території України (давньоруське віче, міське самоврядування за магдебурзьким 

правом у польсько-литовський період, загальні збори Запорізької Січі, козацька й 

чорна рада епохи Козацької державності, громада ХІХ ст., земське 

самоврядування тощо);  
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3) важливою особливістю української політичної культури порівняно з російською 

(що віддавала перевагу сильній державній владі) є орієнтація на різні форми 

самоврядування та локальної самоорганізації населення;  

4) тривала відсутність власної національної державності практично унеможливила 

традицію прямої, заснованої на праві, взаємодії представників української 

громадськості та органів державної влади;  

5) ці відмінності, а також визначені багатьма дослідниками особливості духовної 

культури українців, їх менталітету привели, з одного боку, до посиленої 

самоідентифікації зі своїм локальним співтовариством, у межах якого була єдино 

можливою суспільна ініціатива, а з другого – до затвердження ставлення стосовно 

державної влади не в раціональній (як у країнах Західної Європи) формі, а у формі 

морального розрізнення добра і зла, гострого неприйняття останнього. 

Громадянське суспільство можна уявляти як сукупність раціональних 

приватних інтересів і тих інститутів, що одержали правову форму, у рамках яких 

ці інтереси знаходять втілення. На думку автора, можна виділити п'ять етапів 

здійснення державної політики в незалежній Україні щодо розбудови 

громадянського суспільства:  

перший етап – (1991-1993 рр.) – формальне визнання пріоритету 

громадянського суспільства перед державою в конституційних проектах; 

другий етап – (1994-1996 рр.) – фактичне ігнорування поняття 

"громадянське суспільство" після зміни вищого політичного керівництва України: 

під час президентських виборів 1994 р., напередодні та під час прийняття нової 

Конституції;  

третій етап – (1997-2002 рр.) – відновлення інтересу до проблем існування 

громадянського суспільства в контексті пошуку більш ефективних механізмів 

державного контролю й впливу на соціальні та духовні процеси;  

четвертий етап – (2003-2004 рр.) – остаточне формування 

"маніпулятивного" підходу державної влади до громадянського суспільства, щоб 
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не дати можливості перемогти опозиційним силам на президентських виборах 

2004 р.;  

п'ятий етап – (2005-2007 рр.) – формування механізмів співпраці інститутів 

громадянського суспільства та органів державної влади на рівних засадах; 

започаткування взаємовигідного діалогу державних установ і громадських 

організацій.  

Виходячи з історичного досвіду такі інститути демократії, як свобода слова, 

прямі демократичні вибори та незалежні суди, є абсолютно прийнятними для 

українців, оскільки тільки вони здатні забезпечити історичну та ментальну 

здатність українців до самоорганізації та самоврядування. 
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1.2. Теоретичні основи і методи організації взаємодії суспільства й органів 

державної влади  

Для розв'язання проблеми розвитку українського суспільства в контексті 

взаємовідносин влади і громадянського суспільства в Україні потрібно визначити 

основні поняття, розкрити їх зміст і структурні зв'язки. Це зумовлено тим, що як 

поняття державного управління, так і поняття громадянського суспільства 

трактуються сьогодні неоднозначно і, як правило, вживаються в різних 

контекстах. Широко використовуване поняття взаємодії дотепер як принцип 

відносин у державному управлінні також чітко не визначено. Еволюційно 

суспільство являє собою державу, оскільки "держава є продуктом суспільства на 

певному ступені розвитку". Вже Ж. Ж.Руссо акцентував увагу на розмежуванні 

держави і суспільства, стверджуючи, що люди, взаємодіючи між собою, утворили 

суспільство, а потім для захисту своїх прав – державу. Уявлення про суспільство 

як базисну величину виникло ще за античних часів. 

Сучасна держава являє собою форму суспільства, об'єднану системою 

суспільних відносин людей. Як форма суспільства держава одночасно є і 

структурою, і механізмом суспільного самоврядування. 

В умовах демократичних перетворень в Україні держава є суспільним 

інститутом, що реалізує владні функції як вираження суспільних інтересів. У 

цьому разі державна влада являє собою абсолютно самостійний інститут – 

державне управління. Для розвитку державного управління на основі зворотного 

зв'язку визначальним параметром буде вплив громадянського суспільства на 

формування управлінських рішень. 

Будучи специфічною та досить складною соціальною категорією, 

громадянське суспільство в Україні має низку особливостей, зумовлених як своїм 

генезисом, так і типом.  

Американський політолог Бенджамін Барбер у статті "Громадянське 

суспільство: за межами риторики, в рамках політичного розуміння" аналізує три 

моделі громадянського суспільства [61].  
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Перша – це ліберальна модель, у якій громадянське суспільство 

інтерпретується вузько, як синонім вільного ринку. За твердженням лібералів, 

громадянин оцінює уряд з позиції власного привілейованого приватного сектору. 

Основна мета такої моделі – гіперіндивідуалізація особистості та мінімізація 

впливу держави.  

Друга модель – комунітаристська, головною ознакою якої є клановість, 

належність індивіда до певної громади зїї традиціями та принципами, що є для 

нього визначальними. Комунітаристам властиве непереборне бажання 

асимілювати державу, підпорядкувати її власним інтересам і в такий спосіб 

посилити, зміцнити й розширити власні громади. 

І в ліберальній, і в комунітаристській моделі соціальний простір поділено на 

суспільний і приватний, тоді як третя модель громадянського суспільства 

покликана поєднати переваги їх обох, відкинувши протистояння держави і 

громадянського суспільства та намітивши шляхи їх співпраці. Адже громадянське 

суспільство і держава відчувають потребу один в одному, "в ідеальному варіанті 

вони розвиваються разом, у творчому тандемі, а не за рахунок один одного".  

На думку деяких науковців, і державне управління, і громадянське 

суспільство мають державну основу і поза державою не існують. Водночас існує 

певна відособленість цих двох елементів державної системи, зумовлена 

відмінностями їх структури (ієрархічна і мережева) і циклічністю дії, а також 

реалізованими функціями [17]. Однак за своєю державною природою і досвідом 

історичного розвитку основну суспільну функцію – саморозвиток суспільства – ці 

елементи можуть реалізувати лише на основі взаємодії.  

Взаємодія органів публічної влади має здійснюватись на засадах відкритості 

та прозорості. У результаті взаємодії відбувається і взаємовплив. Завдяки цьому 

процесу між владою та громадськістю стає можливим контроль громадськості за 

діяльністю влади, тобто в процесі взаємодії, на відміну від "зв'язків з 

громадськістю", влада має намагатися досягнути консенсусу у відносинах та 

застосовувати для цього різноманітні механізми та форми. У цьому процесі мають 

бути зацікавлені обидві сторони, але для ефективної, плідної взаємодії ініціатива 
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має надходити з боку влади. Саме тоді і застосовується поняття "залучення 

громадськості", коли влада вживає певних заходів для того, щоб населення брало 

участь у спільному з нею вирішенні проблемних питань та в процесі прийняття 

рішень у цілому, тобто "участь громадськості" є результатом процесу "залучення" 

[44, с. 17]. Унаслідок цього відбуваються серйозні зміни в суб'єктно-об'єктних 

відносинах. 

Залучаючи громадськість до процесу прийняття рішень, спільної взаємодії 

влада виступає як суб'єкт, вона впливає на громадськість з метою активізації її 

діяльності, створює необхідні для цього умови. У результаті цього громадськість, 

яка відігравала роль об'єкта діяльності влади, перетворюється на суб'єкта, вона 

починає впливати на владу, контролювати її та диктувати свої умови. Це 

своєрідний парадокс, який полягає в тому, що сама влада має стати ініціатором 

створення умов для перетворення громадськості на суб'єкта управління, на того, 

хто саме й здійснює владу в державі, як це записано в ст. 5 Конституції України: 

"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Право визначити і змінювати конституційний лад в Україні 

належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами 

або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу".  

У науковій практиці існує кілька підходів до визначення рівнів громадської 

участі [51, с. 3]. Так, американська дослідниця Ш. Арнстейн запропонувала таку 

модель взаємодії (рис. 5.1):  

 

Рівні громадської влади 

Громадський контроль 

Делегування повноважень 

Партнерство 

Рівні зворотного зв'язку 
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Заспокоєння 

Консультація 

Інформування 

Відсутність участі 

"Терапія" 

Маніпулювання 

Рис. 5.1. Модель громадської участі Ш. Арнстейн  

Американський дослідник Д.Вілсон пропонує розглядати п'ять рівнів участі 

громадськості (рис. 5.2): 

Підтримка незалежних дій громадськості  

Спільні дії  

Спільне прийняття рішень  

Консультація Інформація 

 Рис. 5.2. Модель громадської участі Д.Вілсона  

Нижчий рівень – рівень інформації, що відображає пасивну позицію 

громадян у взаємодії з владою. Другий рівень відповідає рівню визначення 

проблеми. Рівні спільних дій та спільного прийняття рішень характеризують 

партнерство у відносинах влади та громадянського суспільства. Тільки найвищий 

рівень взаємодії відображає можливість прийняття рішень громадськістю.  

Експерт Організації з економічного співробітництва і розвитку М. 

Грембергер подає більш спрощену схему залучення громадськості до процесу 

обговорення та прийняття політичних рішень (рис. 5.3).  

Активна участь  

Консультації  

Інформування 

 Рис. 5.3. Модель громадської участі М.Грембергера  
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Отже, можна зробити висновок, що всі концепції громадської участі 

фактично побудовані за одним принципом – урахуванням ступеня залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень, що відображає основні етапи 

розвитку відносин між владою і суспільством у країнах з розвинутими 

демократичними традиціями. Залучення громадян до участі в прийнятті 

державних рішень має будуватися саме на відповідних принципах – вважають 

українські політики та громадські діячі. 

Одним з головних принципів, або навіть і передумовою залучення громадян 

є принцип довіри влади до пересічних громадян. Хоча багато хто з громадян 

сьогодні певною мірою або повністю не довіряє представникам влади, разом з тим 

ці ж люди водночас підсвідомо очікують довіри до себе з боку владних структур 

[36]. 

Принцип відкритості полягає в тому, що інформація має бути донесена до 

представників різних соціальних груп, до всіх зацікавлених в отриманні 

інформації учасників процесу розробки та прийняття рішень. Змістом цього 

принципу стає те, що поширення інформації та залучення громадян до 

відповідних проектів здійснюється без будь-яких обмежень з огляду на 

соціальний статус, професію, політичні погляди. Кожен етап залучення громадян 

має відбуватися з дотриманням відкритих, зрозумілих та єдиних для всіх 

учасників правил поведінки та умов прийняття рішень. Мають бути вироблені 

однакові і зрозумілі для всіх критерії.  

Принцип координованості дій полягає в залученні громадян до розробки, 

прийняття рішень влади та контролю за їх виконанням.  

Принцип прямого спілкування передбачає необхідність оптимізації 

діяльності усіх фахівців (державних службовців), що співпрацюють з громадою.  

Принцип об'єктивності полягає в тому, що об'єктивно оцінена ситуація й 

ретельно підібрана аргументація здатнізаздалегідь запобігти виникненню 

проблем, пов'язаних з тим, що певні дії владних структур зачіпають інтереси 

окремих соціальних груп і навпаки, неправдива, викривлена інформація може 

повністю підірвати довіру населення до влади.  
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Дотримання названих принципів, правильно організований зворотний 

зв'язок дають змогу налагодити ефективну роботу із залучення громадськості, 

спонукають до гнучкості кампанії, дають змогу своєчасно і швидко реагувати на 

потреби кожної із соціальних груп, спільними зусиллями досягати поставленої 

мети [63, с. 19-21].  

Особливу роль для громадянина відіграє показник легітимності. Він полягає 

у визнанні або підтвердженні законності чиїхось прав і повноважень, згоді 

громадян із правом влади справляти визначальний вплив на суспільство. 

Інтегральним показником легітимності влади стає показник рівня довіри громадян 

до владних інститутів.  

Аналіз показників довіри і недовіри суспільства до органів влади в Україні 

вказує на легітимацію політичних рішень влади, що зумовлюється небезпекою, 

яка виникає в разі ігнорування інтересів суспільства і може призвести до кризи 

влади в цілому.  

Водночас громадяни не можуть розраховувати виключно на владу. Час 

позбуватися від патерналістського мислення та ставлення до держави, хоча 

останні події: пікети, протести громадян тощо наводять на думку, що активність 

громадян підвищилася. Цю активність необхідно спрямувати в русло 

цивілізованої й ефективної дії. А це вже завдання громадських організацій, які, 

використовуючи різноманітні механізми співпраці з органами влади, мають 

підвищувати якість прийнятих рішень, ефективність їх виконання.  

Зауважимо, що кількісне розмаїття неурядових організацій громадянського 

суспільства свідчить і про різноманітність форм їх взаємодії з державними 

органами, а конкретні види їх прояву залежать від національної правової системи 

та існуючих в тій чи іншій країні традицій. При цьому відносини конфронтації – 

це також хоча і негативна, але форма взаємодії з обов'язковою непримиренністю 

підходів та оцінок.  

Під державно-громадянською взаємодією розуміємо позитивні форми, які 

відображають пошук спільного поля діяльності і передбачають досягнення 

консенсусу обома сторонами. Очевидно, що таке визначення автоматично вказує 
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на те, що діалог між державою та громадянським суспільством має ґрунтуватися 

на таких головних соціальних процесах:  

- об'єднання;  

- визнання;  

- комунікації;  

- взаєморозуміння;  

- довіри.  

Проте ми переконані в тому, що не потрібно применшувати роль держави у 

формуванні та зміцненні інститутів громадянського суспільства. У цьому процесі 

держава відіграє найважливішу роль, використовуючи законодавчі механізми, 

економічні важелі і готовність до співробітництва. Створюється середовище, яке 

або сприяє розвитку та зміцненню громадянського суспільства, або є нейтральним 

чи навіть перешкоджає розвитку його елементів. Новою стратегією 

демократизації системи державного управління є налагодження взаємодії з 

громадськістю на основі декларування відкритості, прозорості, повної 

інформованості, правдивості та законності діяльності влади.  
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1.3. Сучасна структура відносин влади і суспільства в Україні  

Під громадянським суспільством розуміють усю сукупність існуючих у 

суспільстві відносин, що не є державно-політичними, такі аспекти 

життєдіяльності суспільства та окремих індивідів, які перебувають поза сферою 

впливу держави, за межами її директивного регулювання й регламентації. Це 

механізм соціальної взаємодії, що складається із системи місцевого 

самоврядування, різноманітних об'єднань, суспільних рухів і публічної 

комунікації, місце соціальних дій, відносно автономних від держави. У 

схематичному вигляді взаємозв'язок громадянського суспільства і держави 

показаний на рис. 4.1 [23, с. 36].  

 

Рис. 4.1. Взаємозв'язок громадянського суспільства і держави 

Основна проблема взаємодії влади і громадянського суспільства полягає в 

тому, що у влади і громадянського суспільства, органів влади і громадських 

організацій різне бачення проблеми участі громадськості у формуванні і реалізації 

політики. Якщо влада прагне забезпечити підтримку громадськістю рішень, які 

готуються чиновниками згідно з логікою виживання самої влади, то громадськість 

прагне встановити контроль за владою і розробити політику, яка має на меті 

забезпечення інтересів громадян, населення. Зрозуміло, що ці інтереси не завжди 

збігаються.  

Тому, проаналізувавши сучасний стан розвитку громадянського суспільства 

в Україні, можна виділити три основних напрями у взаємодії держави і 

громадянського суспільства. По-перше, залучення інститутів громадянського 
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суспільства до консультацій та прийняття рішень; по-друге, громадський 

контроль влади та її інформаційна відкритість; по-третє, спільне здійснення 

соціально важливих програм.  

З огляду на викладене можна зробити такі зауваження:  

1. Інститути громадянського суспільства не справляють відчутного впливу 

на процес прийняття державних рішень. Органи державної влади та інститути 

громадянського суспільства не мають достатнього досвіду і навичок застосування 

процедур публічної політики і консультацій, що призводить до ухвалення 

неефективних рішень та недієвої політики. 

2. Далеко не всі групи інтересів мають своє представництво у професійних 

неурядових організаціях, що ускладнює процес публічного консультування й 

урахування інтересів громадськості. 

3. Неурядові організації мають стати необхідними владі, тобто розробляти і 

надавати такі продукти та послуги, належну якість яких влада забезпечити 

неспроможна. 

4. Наявні правові механізми консультування з громадськістю не 

використовуються повною мірою ні органами влади, ні самими організаціям 

громадянського суспільства. 

5. Переважна більшість громадян позбавлена можливості реалізувати свої 

права на участь у процесі вирішення питань місцевого значення. 

Важливу роль у взаємодії влади і громадянського суспільства було 

відведено громадським радам як консультативно-дорадчим органам при 

державних установах (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі 

питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики" від 15 листопада 2004 р.). Дійсно, сьогодні при більшості 

міністерств та державних комітетів існують громадські ради. Проте вони досі не 

сформовані або ж перебувають у процесі реорганізації при кількох міністерствах. 

Так, у Міністерстві будівництва, архітектури та ЖКГ, Міністерстві промислової 

політики, Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерстві фінансів 
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громадські ради перебувають у процесі реорганізації; в Міністерстві закордонних 

справ, Міністерстві культури і туризму вони тільки формуються; в Міністерстві 

транспорту і зв'язку громадська рада досі не створена. В деяких міністерствах 

діють інші консультативно-дорадчі органи. Громадські ради також не створені 

при деяких інших центральних та місцевих органах виконавчої влади. Відсутня 

інформація щодо створення та діяльності громадської ради при Кабінеті Міністрів 

незважаючи на те, що Положення про її створення схвалене згаданою постановою 

від 15 жовтня 2004 р [46].  

Разом з тим у 2006-2007 рр. дії коаліційного уряду щодо створення інших 

механізмів залучення громадськості до процесу вироблення і прийняття рішень 

місцевими органами влади, очевидно, були не досить активними й ефективними 

[59]. Йдеться про консультації з громадськістю та сприйняття владою її 

пропозицій, проведення громадських експертиз, участь представників неурядових 

організацій у робочих групах при центральних органах виконавчої влади з 

розробки проектів нормативних актів тощо. 

Більшість таких заходів були формальними, вони не з'ясовували думки 

громадських організацій для подальшого врахування насамперед тому, що 

механізми консультацій з громадськістю:  

1) не стосуються конкретних пропозицій влади у тій чи іншій сфері 

державної політики, а тому неспроможні формувати предметне поле дискусії;  

2) іноді ініціюються як інформаційні приводи для позиціонування 

представників влади;  

3) не надають учасникам консультацій та обговорень рівних прав щодо 

висловлення власних позицій і пропозицій. До того ж не розроблені і законодавчо 

не визначені механізми інформування про врахування владою результатів 

обговорень. 

Діяльність активних громадських рад висвітлюється недостатньо. На веб-

сторінках відповідних центральних органів виконавчої влади або взагалі відсутня 

інформація про створення таких органів, не беручи до уваги їх діяльність, або ж 

інформація обмежується лише наказом про створення таких органів, положенням 
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про них та списком членів. Це дещо обмежує можливість зацікавлених 

представників громадськості долучатися до діяльності таких органів.  

Отже, розвиток взаємодії політичної влади з інститутами громадянського 

суспільства гальмується значною мірою через те, що визначені нормативно-

концептуальні положення в цьому напрямі досі не знаходять застосування на 

практиці.  

Водночас громадські організації частіше сприймають громадські ради не 

стільки як механізм впливу на владу, скільки як спосіб інкорпорації у її структури 

з перспективою виконання окремих функцій влади.  

Ключовим чинником громадського контролю за діями влади є можливість 

широкого й вільного доступу до інформації, передбаченого законодавством 

(закони України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р., "Про звернення 

громадян" від 2 жовтня 1996 р.) [53]. Однак рівень інформаційної прозорості 

діяльності органів влади є недостатнім: поширеною є практика ігнорування 

органами влади громадських звернень, також далеко не на кожен інформаційний 

запит надається відповідь.  

Одним з показників інформаційної відкритості влади, що піддається 

чіткому кількісному аналізу, є висвітлення державними органами влади власної 

діяльності в Інтернеті (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 

2002 р. № 3 "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади").  

Результати моніторингу обласних державних адміністрацій (ОДА), 

проведеного Українським незалежним центром політичних досліджень у травні 

2007 р., свідчать, що всі ОДА мають офіційні сайти. Середній рівень 

інформаційної відкритості сайтів ОДА становить 69,38%. Порівняно з лютим 2006 

р. загальне наповнення сайтів зросло на 10%. Найбільш інформаційними є сайти 

Київської (92%), Запорізької (88%), Дніпропетровської (84%), Закарпатської 

(84%) та Чернігівської (84%) обласних державних адміністрацій. Найбільш 

інформаційно закритими є сайти Львівської (37,33%), Чернівецької (48%), 

обласних державних адміністрацій.  



31 

 

Найменше на сайтах ОДА відображені такі види інформації:  

● порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня – 18,67%;  

● порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері 

(зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір 

цих платежів тощо) – 38,33%;  

● зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до 

органу – 42%;  

● перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, 

оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, розміщених на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням 

адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи – 48%;  

● цільові програми у відповідній сфері– 48% [70].  

Сталість розвитку залежить від багатьох чинників, у тому числі й від 

спроможності суспільства адаптуватися до змін середовища. В умовах 

недостатнього фінансування соціальних програм важливо, щоб громадяни та 

громадські організації шукали можливості підвищення добробуту. Це завдання 

успішніше вирішується тоді, коли громадські організації співпрацюють з 

органами влади та підприємницькими структурами. Переваги громадських 

організацій у наданні населенню послуг полягають у можливостях швидкої 

реакції на зміну потреб, індивідуального підходу, вищої якості і більшої 

економічної ефективності послуг. 

Проте організації громадянського суспільства (ОГС) не стали основним 

партнером держави у наданні соціальних послуг, тому більшість громадян не 

сприймають громадські організації як щось корисне і потрібне у соціальній сфері. 

В українському бюджетному законодавстві апріорі передбачається, що 

соціальні послуги надаються виключно державними установами. Відповідно вся 

бюджетна політика спрямована на утримання державних бюджетних установ та їх 

орієнтацію на потреби громадян. 
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Закон України "Про соціальні послуги" від 2003 р. містить вимогу щодо 

ліцензування ОГС, які надають соціальні послуги, але не описує ні чіткої 

процедури його застосування, ні його критеріїв. Уряд і досі не прийняв ліцензійні 

умови та не створив орган ліцензування, тому цей закон так і не набув чинності. 

Законодавство та політична воля депутатів обмежують доступ ОГС до 

фінансування з державного бюджету (фактично воно надається тільки через 

місцеві бюджети), а отже, у державному бюджеті не передбачено умови та розмір 

субвенцій з державного бюджету на виконання цільових програм надання 

соціальних послуг. 

Не більше ніж 10% українських міст забезпечують організаціям 

громадянського суспільства, які займаються наданням соціальних послуг, 

фінансування через конкурси соціальних проектів, завдяки чому досягається 

більша прозорість та ефективність їх діяльності й орієнтація її на потреби 

громадян [52, с. 98]. У решті громад розподіл коштів здійснюється в "ручному" 

режимі, дуже часто із застосуванням корупційних схем.  

В Україні відсутні державні стандарти та нормативи, у тому числі стандарти 

якості надання соціальних послуг, що стримує розвиток ринку соціальних послуг.  

Суттєві недоліки у системі соціального замовлення пов'язані також з 

відсутністю необхідної достовірної інформації, про що вже зазначалося. З одного 

боку, громадські організації через відсутність достатніх ресурсів широко не 

інформують громадськість про ті соціальні послуги, які вони надають, з другого – 

деякі учасники соціального співробітництва також не зацікавлені в поширенні 

певної інформації (наприклад про перебіг обговорення статей бюджету місцевими 

органами влади та благодійну діяльність бізнесових структур), хоча обмін 

знанням та досвідом сприятиме розвиткові кожного з них.  

Суттєва різниця між нами і західними демократіями полягає в ступені 

зрілості громадянського суспільства. Сьогодні варто повернутися до питання про 

його структуризацію і становлення середнього класу, який міг би стати 

конструктивною силою, яка сприятиме, врешті-решт, утвердженню реальної 

демократії. 
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У цьому сенсі середній клас це сегмент суспільства, який водночас є:  

- донором держави (тобто свідомим платником податків);  

- головним замовником державних послуг;  

- визначальною політичною силою.  

В такому розумінні середній клас є незалежною від держави економічною і 

політичною силою, а держава лише допомагає йому розвиватися. Він сам утворює 

державні інститути і примушує їх працювати на забезпечення своїх потреб.  

Як видно, сьогодні відносини влади і суспільства в Україні фрагментарні, не 

утворюють цілісної системи і не задовольняють жодну зі сторін. Систематизація 

відносин влади та інститутів громадянського суспільства як основних елементів 

системи державного управління пов'язана з подоланням такої фрагментарності і 

формуванням інфраструктури державного управління на основі взаємодії цих 

елементів системи.  

Отже, в Україні відбувається складний процес налагодження співпраці між 

громадським та державним секторами, що є передумовою розвитку 

громадянського суспільства. Водночас залишаються проблеми, які потребують 

оперативного вирішення. Серед них: відсутність сформованої традиції 

громадянського суспільства, що виявляється в низькому рівні громадянської 

свідомості, зверхнє ставлення чиновників до громадських організацій, небажання 

і невміння працювати з громадськістю, байдужість громадян до публічного 

формулювання своїх проблем та небажання брати участь у їх вирішенні.  

Україна: а) усвідомлює необхідність визначення власного шляху розбудови 

громадянського суспільства в умовах дефіциту соціальних ресурсів; б) перебуває 

у стані, в якому існує загрозлива різниця між конституційним закріпленням прав і 

свобод людини і реальним дотриманням кожного з них унаслідок відчутного 

браку дієвих правових механізмів; в) тільки починає усвідомлювати ідею 

правового порядку і такі базові поняття громадянського суспільства, як 

демократія, права людини та верховенство закону, поділ влади, світський 

характер держави, поліконфесійність та повага прав національних меншин. 
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Нашій державі властива політична демократична розпорошеність, яка 

представлена такими орієнтаціями: демократична держава з переважно 

європейською або з євразійською орієнтацією, індиферентні або поліваріантні 

зовнішньополітичні настрої з чіткою установкою на власність. В Україні досі 

домінує вплив закордонних донорів на діяльність громадських організацій. Вони 

тримають у своїх руках механізм корекції розвитку "третього сектору" у 

вигідному для надавачів грантів напрямі і тим самим диктують свої, іноді вельми 

суперечливі умови інститутам влади. Гранти забезпечують громадським 

організаціям незалежність від української влади, стимулюючи іншу залежність – 

від свого спонсора, і можуть опосередковано впливати на формування 

негативного уявлення про владу. Усе це відбувається за умов нерозвиненості 

фінансової підтримки громадських організацій за рахунок внутрішніх 

корпоративних джерел та пільгового оподатковування.  

За умови відсутності у громадських організацій імунітету проти політичних 

маніпуляцій та достатніх можливостей конструктивного діалогу з владою вони 

стають зручним інструментом у боротьбі за неї. Звідси випливає сприйняття 

влади багатьма з цих організацій як свого ворога, з яким треба боротися. 

Водночас сама влада також в опозиційних організаціях вбачає лише деструктивну 

силу. Таким чином, створюється зачароване коло, у якому відсутнє 

взаєморозуміння сторін. 

Для України характерні низька якість послуг громадських організацій, 

наявність у них егоїстичних та заробітчанських інтересів, недосвідченість. Їх 

професіоналізація все ще є далека від оптимуму, а це, у свою чергу, дискредитує 

"третій сектор" перед громадськістю і владою. Підставою для підозр є 

неадекватність відповідних рекомендацій. Зокрема, це призводить до того, що 

державні структури частіше сприймають громадські організації як небажаного 

прохача або, в кращому разі, – як другорядного партнера [34, с. 291].  
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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ            

2.1. Характеристика сучасного стану місцевих органів державної влади в 
Україні та зарубіжний досвід 

Місцеве самоврядування – право територіальної громади вирішувати 

питання, що віднесені до їх компетенції, і є однією із важливих підвалин 

демократії у кожній правовій державі. Необхідність реформування місцевої влади 

є актуальним питанням на сьогоднішній день. 

Правовою основою для діяльності органів місцевого самоврядування в 

України є Конституція України, що закріплює основні засади діяльності органів 

місцевого самоврядування; Закон України «Про місцеве самоврядування», що 

визначає систему та гарантії місцевого самоврядування та Європейська хартія 

місцевого самоврядування, ратифікована Верховною Радою України 15 липня 

1997 року. Система органів місцевого самоврядування відповідно до статті 5 

Закону України «Про місцеве самоврядування» включає: територіальну громаду; 

сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи 

самоорганізації населення[1, 381].  

Первинною ланкою даної системи визначається територіальна громада, 

хоча в статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування зазначається, що 

право місцевого самоврядування здійснюється радами або зборами, члени яких 

вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального 

виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи [20]. Таким 

чином можемо говорити, що поточну систему органів місцевого самоврядування 

складають територіальна громада, що обирає виборчі органи – ради, що 

формують виконавчі комітети даних рад та інші органи самоорганізації населення 

(наприклад будинкові комітети). 
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Основним напрямком діяльності органів місцевого самоврядування, як 

взагалі і спрямованість муніципального права є вирішення локальних питань для 

кожної адміністративно-територіальної одиниці, що враховується при 

встановлення меж компетенції органів місцевого самоврядування. При цьому на 

сучасному етапі розвитку української держави постає низка проблем, що 

пов’язані із діяльністю місцевого самоврядування. До таких проблем зокрема 

належить дублювання повноважень органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади. Яскравим прикладом такого повторення є функція щодо 

складення необхідних для управління соціально-економічним розвитком 

відповідної території балансів трудових, матеріально-фінансових та інших 

ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, дана функція закріплюється як у статті 

17-3 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [16, 194], так і у статті 

27-3 Закону України «Про місцеве самоврядування» [22, 404].  

Оскільки органи місцевого самоврядування утворюються у межах 

адміністративних одиниць, то постає наступна проблема недосконалості 

діяльності органів місцевого самоврядування, яка спричинена надмірною 

подрібленністю адміністративних одиниць, що в свою чергу частково і породжує 

проблему недостатнього фінансування, адже малі селища часто не здатні 

забезпечувати самі себе та розпорошеності матеріальної бази.  

Говорячи про фінансування та матеріальну основу діяльності місцевого 

самоврядування, варто зазначати, що за вітчизняним законодавством виділена 

окрема форма майна – комунальне майно, а порядок користування даним майном 

відсутній. Але як зазначає В. Тужик, то необхідно прийняти закон, що врегулював 

би питання комунальної власності. А головною метою цього закону має бути 

регламентування механізмів цільового використання комунального майна в 

інтересах територіальної громади, визначення виключних об’єктів права 

комунальної власності, встановлення обмежень щодо цих об’єктів [54, 18]. З 

іншого боку дана проблема розкривається як недостатність власних доходів для 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. О. Західна наголошує, 

що власні доходи місцевих бюджетів становлять дуже малий відсоток, усього 10-
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13% [15, 171]. Таким чином бачимо, що з одного боку відсутній механізм 

управління комунальною власністю, а з іншого недостане фінансування загалом.  

Окрім того законодавством України не передбачає механізм захисту прав 

територіальних громад. В. Барвіцький стосовно даного питання зазначає, що у 

територіальної громади має бути більше повноважень, зокрема серед механізмів 

захисту своїх прав. Територіальна громада повинна стати самостійним, 

незалежним від представницького органу суб’єктом в цьому питанні, їй необхідно 

надати безпосереднє право на звернення до судів з клопотанням [65, 26].  

Також серед проблем можна зазначити недовіру до органів місцевого 

самоврядування з боку органів державної влади. О. Александрова зазначає, що 

пріоритет самостійності місцевого співтовариства входить у суперечність із 

рівнем професіоналізму місцевої влади, її відповідальністю та наявністю 

фінансово-економічних ресурсів. Як результат виникає типова недовіра 

центральної влади до органів місцевого самоврядування [43, 413]. Дана проблема 

з одного боку і зумовлюється існуючою конкуренцією повноважень, а з іншого 

часто недостатнім професійним рівнем кадрів органів місцевого самоврядування. 

Дану думку підтверджує В. Парсяк та Д. Ломоносов, що одним з недоліків в 

роботі органів місцевого самоврядування є брак молодих освічених кадрів з 

достатнім початковим досвідом державної служби [68, 306].  

Отже, сучасний стан місцевого самоврядування, права територіальної 

громади вирішувати питання в межах своєї компетенції, в Україні не є 

досконалим. Сьогодні можна визначити наступні недоліки функціонування 

місцевого самоврядування в Україні: дублювання та законодавча не 

розмежованість повноважень місцевих органів державної влади та місцевого 

самоврядування ; недостатнє матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення; 

незахищеність прав територіальних громад, недосконалість адміністративно-

територіального устрою, що зумовлює розпорошення матеріальної бази органів 

місцевого самоврядування; недовіра центральних органів державної влади до 

органів місцевого самоврядування. Тому для покращення стану вітчизняного 

місцевого самоврядування варто провести наступні зміни: реформування 
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адміністративно-територіального устрою України; проведення фінансової та 

податкової реформи (для зміни процедури формування бюджетів місцевого 

самоврядування та створення нової економічно доцільної фінансової системи 

розподілу коштів між областями); внесення відповідних змін до Бюджетного та 

Податкового кодексу та інших суміжних актів; внесення змін у Закон України 

«Про місцеве самоврядування» Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації» (з метою уникнення дублювання функцій); прийняття Закону 

України «Про місцевий референдум» [69]. Ці заходи мають забезпечити 

удосконалення та ефективне функціонування системи місцевого самоврядування 

в Україні, що стане передумовою для покращення економічної ситуації та 

побудови демократичної держави та громадянського суспільства в цілому.  

Зарубіжний досвід співпраці органів державного управління і 
громадськості  

На сьогодні у багатьох країнах світу склалася досить ефективна модель 

громадсько-державного управління. Для прикладу розглянемо своєрідну систему 

управління у сфері культури Великої Британії. Передусім зауважимо, що в цій 

країні немає Міністерства культури і мистецтв. Але в 1946 р. спеціальним 

Королівським указом була заснована Рада мистецтв – недержавний автономний 

орган, який має право самостійно розпоряджатися державними дотаціями на 

культуру і мистецтво, захищаючи їх таким чином від будь-якого втручання з боку 

уряду та різних політичних партій і забезпечуючи при цьому свободу творчості 

митців, вільний розвиток різних мистецтв, напрямів та стилів культури [38].  

Ця управлінська концепція будується на так званому принципі "витягнутої 

руки", коли уряд виділяє субсидії на розвиток культури, але не втручається в їх 

розподіл між окремими видами мистецтв, закладами і приватними особами. Ці 

функції виконує тільки Рада через спеціально створений нею Комітет експертів, 

який постійно оновлюється. Комітет складається з найбільш шанованих 

інтелектуалів і професіоналів у сфері культури, носіїв вищих культурних 

цінностей. Передбачається, що всі члени Ради політично нейтральні, особисто не 

зацікавлені в розв'язанні певних проблем і не можуть знайти правильне рішення в 
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інтересах майбутнього культурного розвитку своєї країни [57]. Важливим 

моментом при цьому є повна незалежність таких експертів від державних 

структур – вони не отримують за свою працю ніякої винагороди, участь у роботі 

Ради для них є почесною місією.  

Застосування принципу "витягнутої руки" дає змогу уникати негативного 

впливу авторитарності в управлінні, зосередження влади в одних руках і створює 

сприятливі умови для відносно безконфліктного і збалансованого розподілу 

фінансових ресурсів між закладами культури і мистецтв, окремими митцями, а 

також між окремими галузями культури [29]. Така система являє собою механізм 

управління у сфері культури, який ефективно працює, і забезпечує реалізацію 

одного із головних завдань політики держави у цій сфері – реальну доступність 

культурних благ для широких верств населення.  

Особливого значення у Великобританії останнім часом набуває принцип 

децентралізації управління у сфері культури. Рада мистецтв передала значні 

повноваження і відповідальність щодо реалізації державної політики громадсько-

державним органам – регіональним асоціаціям мистецтв. До їх складу входять 

відомі в регіоні діячі культури, а також представники місцевої влади. Ці 

організації самостійно обирають свого голову і свої комітети, мають власний 

фінансовий фонд та апарат співробітників. Джерелом фінансування для цих 

організацій слугують гранти, що виділяють центральна та місцева влади. 

Регіональні асоціації мистецтв наділені певними правами і мають можливості самі 

визначати політику пріоритетів у розподілі коштів. У своїй діяльності ці 

структури об'єднують зусилля місцевої влади, творчих організацій, інших 

зацікавлених суб'єктів для розробки програм та проектів розвитку культури і 

мистецтв у своїх регіонах, створюють умови для плідної співпраці всіх 

зацікавлених сторін.  

Добре продумана й ефективно організована система управління у сфері 

культури, в основу якої покладена діяльність державно-громадських органів на 

всіх рівнях управління, існує на сьогодні в Швеції, в якій основні напрями 

державної політики у сфері культури затверджує Національна рада з культурних 
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проблем [48]. До складу цього органу входять як представники державних органів 

управління у сфері культури, так і вчені, спеціалісти окремих галузей культури, 

соціологи і психологи. Функції цього державно-громадського органу є досить 

широкими й охоплюють розподіл асигнувань на потреби культури, 

відповідальності за реалізацію напрямів державної політики у сфері культури, що 

передбачає формування відповідної організаційної структури для її регулювання 

(через відділи культури на місцях), а також відомств управління у сфері культури 

і мережі закладів культури. Важливими функціями Національної ради з 

культурних проблем є забезпечення рішень уряду кваліфікованою експертною 

підтримкою, організація дослідницької діяльності у сфері культури, визначення 

правил, норм і законів культурного життя.  

Для підтримки окремих видів мистецтв, ознайомлення з ними і поширення в 

країні створені відповідні державно-громадські органи – музичний центр, центр 

творчості, які виступають посередниками між державою, з одного боку, і 

незалежними організаціями та населенням у питаннях формування і реалізації 

державної політики у сфері культури – з другого.  

Останнім часом дедалі більше посилюється роль громадськості в управлінні 

і в інших зарубіжних країнах. І це, зокрема, пояснюється тим, що саме 

громадсько-державне управління є найкращою моделлю співпраці громадськості з 

органами державного управління, оскільки відкриває найширші можливості для 

залучення до безпосередньої діяльності максимальної кількості громадян. Крім 

того, це створює можливості для більшої зацікавленості суспільства проблемами 

його розвитку, сприяє реалізації конституційного права особистості на участь у 

державному управлінні, значно прискорює процес його демократизації [13].  

Таким чином, громадсько-державне управління є метою українського 

суспільства. Ця модель управління найбільше відповідає вимогам правової 

держави і громадянського суспільства, яке прагне побудувати Україна, 

найповніше втілює принцип демократії. Громадсько-державне управління 

зацікавлює громадськість діяльністю в різних сферах суспільного життя, дає їй 
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можливість безпосередньо впливати на процес прийняття рішень та контролювати 

їх виконання.  

Проте в контексті окресленої проблеми слід зазначити, що найближчою 

перспективою для системи державного управління в Україні є максимальне 

впровадження елементів державно-громадського управління. У такій моделі 

управління значну роль відіграють органи державної влади, які залучають до 

розробки і реалізації державної політики широкі кола громадських структур. 

Проте українська громадськість у сучасних умовах поки що не є рівноцінним 

партнером для державних структур і найближчим часом буде неспроможна 

виконувати таку функцію. Це зумовлено відсутністю подібного досвіду в 

попередній період розвитку суспільства, а також слабкою розвиненістю структур 

громадянського суспільства в Україні. Саме нерозвиненість мереж громадських 

об'єднань, неурядових організацій не дає їм можливості виступати потужним 

опонентом державному секторові, організовувати лобістські кампанії для 

вирішення проблем суспільного розвитку, швидко реагувати на неякісні 

управлінські рішення, змушувати державні структури враховувати їх думку, як у 

передових демократичних країнах. Брак подібного досвіду роботи, недовіра з 

боку громадян до органів влади – все це значно знижує можливості участі 

громадськості в управлінських процесах.  

За таких умов на сучасному етапі ініціювати співпрацю з громадськістю 

щодо формування та реалізації державної політики, вироблення ефективних 

управлінських рішень і перетворити її на плідне партнерство покликані органи 

державної влади і управління. При цьому їх завдання полягає в максимальному 

залученні всіх зацікавлених суб'єктів: окремих громадян, різних груп населення, 

творчих колективів та їх об'єднань, громадських рухів, ділових і бізнесових 

структур до конструктивної взаємодії заради досягнення загальних цілей розвитку 

суспільства.  

Практична реалізація моделі державно-громадського управління передбачає 

перерозподіл повноважень держави, самоврядних громадських органів 

управління. При цьому функції держави мають бути мінімальними: розробка 
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загальнонаціональної політики, забезпечення правового поля й законодавчих 

гарантій її реалізації. Роль громадськості вбачається у справлянні в межах 

визначеного правового поля активного впливу на формування державної політики 

для забезпечення її відповідності інтересам широких верств населення. 

Вирішення питань формування і здійснення державної політики необхідно 

передати сформованим демократичним шляхом державно-громадським органам 

управління на всіх рівнях, в яких громадську частину становлять представники 

громадських та неурядових організацій, незалежних від державних структур, що 

на громадських засадах здійснюють управлінську діяльність. А державну частину 

цього управлінського органу становлять державні службовці, які виконують 

прийняті цим державно-громадським органом рішення. І тільки поступово, у 

процесі набуття досвіду співпраці державних і громадських структур, 

поглиблення демократизації управління стане можливою трансформація 

державно-громадської моделі управління в громадсько-державну.  

Проте реально в Україні громадянське суспільство поки що не впливає на 

владу в процесі прийняття управлінських рішень як на центральному, так і на 

місцевому рівнях. Органи державної влади та представники громадських 

організацій не готові до співробітництва на паритетних засадах. Тому необхідно 

вдосконалювати форми і методи взаємодії органів державної влади з інститутами 

громадянського суспільства для ефективного управління суспільним розвитком в 

умовах політичної реформи в Україні.  
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2.2. Механізми взаємодії місцевих органів влади та громадськості 

Розвиток місцевого самоврядування та реформування системи управління 

територіальними громадами стали одними з пріоритетів розвитку держави. У 

зв’язку з цим, важливого значення набувають питання активного залучення 

громадян до управління місцевими справами.  

В Україні реалізовуються різні програми, які сприяють процесам 

децентралізації та розвитку локальної демократії. Зокрема, програма розвитку 

громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних 

досліджень поставила перед собою завдання налагодити діалог між громадянами 

та органами влади, подолати прірву між членами територіальної громади та 

органами місцевого самоврядування, запровадити принципи відкритості та 

підзвітності у роботі місцевих органів влади.  

Основними напрямками програми є впровадження інструментів місцевої 

демократії, які визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [4], а саме: місцеві ініціативи; загальні збори громадян за місцем 

проживання; громадські слухання; громадська експертиза діяльності місцевої 

ради; консультації з громадськістю.  

У Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» визначено механізми забезпечення прозорості та 

врахування громадської думки. Закон, передбачає: «відкритість для фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх 

регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, 

зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними 

та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність 

доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, 

їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної 

діяльності» [3].  

Таким чином, слід визнати, що практично весь регуляторний процес має 

супроводжуватися консультаціями. І передусім це забезпечується зобов’язанням 
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органів влади оприлюднювати інформацію про свою регуляторну діяльність на 

всіх етапах її здійснення. Треба зазначити, що громадяни, та їхні об’єднання 

можуть на етапі планування діяльності з підготовки регуляторних актів, 

відповідно до статті 6 закону, подавати відповідній міській раді пропозиції про 

необхідність підготовки проектів регуляторних актів чи необхідність їхнього 

перегляду.  

Процедура консультації на цьому етапі складається з таких обов’язкових 

кроків:  

– оприлюднення проекту регуляторного акта;  

– отримання пропозицій від громадськості та їх об’єднань й вивчення цих 

пропозицій;  

– врахування пропозицій або аргументована відповідь авторам ініціатив про 

причини відхилення пропозицій.  

Фактично на цій фазі діалогу стає особливо важливим, щоб громадські 

організації мали достатній фаховий рівень і були спроможні провести такий 

альтернативний аналіз. Саме можливість альтернативних пропозицій від 

громадськості та обов’язок органів міської влади враховувати пропозиції й 

зауваження від громадян та їхніх об’єднань може суттєво підвищити якість 

роботи органів місцевого самоврядування.  

У 2015 р. Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про 

звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції [2]. Це 

стало поштовхом започаткування нового інструменту комунікації громади з 

владою.  

Суть електронних петицій проста – громадянин зареєстрований на 

спеціальному сайті чи сайті органу влади пише якусь петицію і збирає на її 

підтримку певну кількість підписів людей. Якщо це вдасться зробити за 

визначений строк то петицію обов’язково розгляне той орган влади, куди вона 

адресувалася. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до міської 

ради, яке є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого 
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самоврядування. Е-петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до 

повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

законодавства України.  

Для зібрання підписів під певною петицією проводяться цілі мобілізаційні 

кампанії. На жаль, не завжди існує дієва реакція на звернення. Посадовці 

здебільшого відписують чому не можна певну ініціативу реалізувати, або ж 

запевняють, що колись обов’язково використають запропоновану ідею. Тобто 

електронні петиції використовують, як такий громовідвід на який люди 

витрачають свої зусилля. Цей механізм отримав доволі спрощену форму – ніби це 

прості звернення громадян і оформлені в мережі Інтернет.  

Іноді електронні петиції використовують для актуалізації певного питання 

чи демонстрації підтримки певної ініціативи серед громадян. Але це можливо 

лише тоді коли електронні петиції використовують паралельно з іншими 

інструментами лобіювання.  

Та оскільки у самому законі «Про звернення громадян» немає чітко 

виписаної процедури розгляду петицій, а є лиш відсилання до відповідних органів 

влади, то це дає можливість на певному локальному рівні самостійно визначати 

чим є електронні петиції. Тобто, кожна міська рада, сама мала визначати, що 

робити із електронними петиціями.  

Зокрема, у Сумській міській раді передбачається, що збір підписів до 

поданих петицій триватиме 45 днів. За цей час звернення повинне зібрати не 

менш ніж 250 підписів, і лише після цього його розглядатимуть. Петиція 

надходитиме в міське управління «Секретаріат ради», звідки потраплятиме на 

розгляд профільних виконавчих органів. Останні готуватимуть проекти рішень та 

інформуватимуть міського голову. Після цього міський голова буде скеровувати 

рішення на розгляд профільних комісій [7].  

Для створення е-петиції до Сумської міської ради, її автор заповнює 

спеціальну форму на веб-сайті e-dem.in.ua, авторизувавшись, вказавши заголовок 

та суть, надавши фото чи відео, яке ілюструватиме петицію (на власний розсуд). 
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До петиції можна додавати проекти актів органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Упродовж двох робочих днів з моменту подачі її перевірятиме 

адміністратор сайту на відповідність вимогам.  

У Луцькій міській раді електронна петиція вважається підтриманою та має 

бути внесеною на розгляд Луцької міської ради, якщо за неї проголосувало не 

менше як 300 осіб [1]. Електронні петиції можуть бути ефективним інструментом 

участі громади в управлінні місцевими справами. Для цього потрібно, щоб люди 

повірили у дієвість електронних петицій, щоб побачити їх ефективність. І це 

можна досягнути лише тоді, коли електронні петиції будуть розглядатись на 

публічних засіданнях місцевих органів влади.  

Роль державних органів на місцевому, регіональному й національному 

рівнях полягає в тому, щоб сприяти розвитку інститутів локальної демократії, 

надавати організаційну та матеріальну підтримку і заохочувати їх до участі у 

прийнятті та реалізації рішень із питань місцевої політики.  

Наша держава перебуває на новому етапі трансформації суспільства і 

значною мірою від активності інститутів локальної демократії залежить, як вона 

пройде цей етап. Адже головною якісною і кількісною силою у процесах 

децентралізації влади є інститути громадянського суспільства. Лише 

використавши інститути локальної демократії та інтегрувавши їх у механізми 

прийняття і реалізації політичних рішень, можна досягти успіхів і перейти до 

європейських стандартів у реалізації місцевої політики.  

Аналіз особливостей і проблем у відносинах місцевої влади з інститутами 

локальної демократії дає підстави стверджувати, що регіональна політика може 

успішно розвиватися лише за безпосередньої участі інститутів громадянського 

суспільства з обов’язковою відмовою від надмірного централізму. Успішна 

місцева політика можлива лише на засадах демократичного плюралізму та 

якісного підбору лідерів громадських ініціатив. Важливою умовою загального 

успіху буде якість реалізації соціально-економічних програм на місцевому рівні.  

Важливим фактором який відповідає нормам локальної демократії є 

громадський контроль. Він стає важливою складовою у процесі прийняття 
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управлінських рішень на державному та місцевому рівнях. Громадський контроль 

можна розглядати через призму виконання органами влади їхніх завдань. 

Громадський контроль має свої особливості, а саме: по-перше, сам контроль 

здійснюється громадськістю (організованою чи неорганізованою), і по-друге, що у 

процесі здійснення контролю, саме громадськість, контролює виконання владою її 

соціальних обов’язків перед громадою.  

Цікавим є дослідження А. Крупника який провів соціологічний аналіз 

сутності та механізмів громадського контролю. На запитання, чи доводилося їм 

особисто брати участь в здійсненні громадського контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб показали, що часто брали у цьому 

участь 14,5% опитаних, зрідка – 39,1% і більш за усе виявилося тих, хто жодного 

разу не брав у цьому участі – 46,4% [6]. Цікавим є аналіз того, у яких формах 

здійснювався громадський контроль. У громадському контролі у вигляді звітів 

посадових осіб, з якими можна було познайомитися під час спеціальних засідань з 

вільним доступом громадськості, брало участь 22,6% опитаних; у громадських 

слуханнях по проектах актів органів місцевого самоврядування або за підсумками 

їх впровадження взяли участь 42,1% респондентів; з особистою участю опитаних 

як членів колегіальних органів місцевого самоврядування (міськради, її 

виконавчих органів) це було пов’язано у 8,5%, а з участю у роботі таких 

громадських організацій, як «Громадський контроль», комітет захисту прав 

споживачів та інших це було пов'язано у 11,9% опитаних; а з інформацією з цього 

приводу безпосередньо ознайомилися на веб-сайті органу місцевого 

самоврядування з можливістю вільного доступу до усіх ухвалених рішень і 

розпоряджень 5,1% опитаних [6]. За даними дослідження можна зробити 

висновок, що найбільш інформованою формою щодо участі громадян у 

громадському контролі є громадські слухання.  

На нашу думку, ефективність громадського контролю потребує 

удосконалення. Зокрема, оцінюючи ефективність реакції органів місцевої влади і 

посадових осіб на звернення самих респондентів, майже половина з них (49,6%) 

вважають, що органами влади та посадовими особами приймалися конкретні 
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заходи у відповідь на їхні звернення. Більшість же опитаних (51,4%) вважають, 

що конкретних заходів не приймалося [6].  

Актуальним питанням залишається здійснення громадського контролю за 

діяльністю міськрад в Україні. Про можливість використання існуючих 

законодавчих норм для здійснення громадського контролю за діяльністю міських 

рад були інформовані близько 40% респондентів. Часто і зрідка брали участь у 

здійсненні громадського контролю відповідно 14,5% і 39,1% опитаних. 

Громадський контроль переважно відбувався у формі громадських слухань 

(42,1%), або за підсумками їх впровадження, причому частіше за інші 

громадському контролю піддавалося виконання ухвалених рішень і міських 

програм – 54,0% [8, с. 82].  

Підсумовуючи, варто зазначити, що лише частина громадськості володіє 

необхідною інформацією щодо своїх законних прав на здійснення громадського 

контролю в містах, який вживається поки що в обмеженому обсязі та лише в 

окремих галузях життєдіяльності місцевих громад.  

Проблема довіри між суб’єктами реалізації місцевої політики (владою та 

громадою) є дуже актуальним, особливо коли йдеться, з одного боку, про 

використання коштів, а з іншого – про гнучкість та відповідальність за ризик 

впровадження інноваційних рішень.  

Якщо розглядати українські реалії, то за даними дослідження, проведеного 

ПРООН, дуже незначна частка населення бере участь у діяльності громадських 

організацій: на національному рівні це лише 1%. Отже, проблема легітимності 

молодіжних організацій, в діяльності яких бере участь лише 1% населення країни 

вельми обґрунтована. Застереження щодо підзвітності та віддаленості 

громадських організацій від місцевих потреб ілюструється такими даними: 

«активність громадських організацій на національному рівні помічається значно 

частіше, ніж на місцевому, що є свідченням того, що діяльність інституцій 

локальної демократії розвинута в Україні недостатньо і зачіпає більш «верхівку» 

суспільства, більш спрямована на те, щоб продемонструвати активність (у тому 

числі й перед зарубіжними «грантодавцями»), ніж на реальну повсякденну роботу 
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в громадах». Як зазначає К. Захаренко, за деякими оцінками, майже 60% 

діяльності українських громадських організацій фінансується за рахунок 

іноземних грантів [5, с. 179].  

К. Захаренко зазначає, що лише 4 % громадян є членами громадських 

організацій на пострадянському просторі. І така ситуація не відповідає 

загальносвітовим тенденціям. Як зазначає дослідник, збільшення кількості 

місцевих громадських організацій сприяє регіоналізації та в цілому має позитивне 

явище, оскільки сприяє розширенню інституцій реалізації державної політики, та 

наближує громадські організації до особистості та вирішення її проблем. 

Наприклад, у Німеччині, Великобританії та Бельгії 60 % громадських організацій 

працюють саме в такій сфері та розв’язують проблеми місцевих громад [5, с. 87].  

Щодо умов безпосередньої участі громадян у підготовці та прийнятті 

місцевою владою тих рішень, що зачіпають інтереси широких верств населення, 

виявилося, що реакція на звернення респондентів в міські ради, до їх посадових 

осіб із зверненнями з поліпшення різних сторін життя міста була наступною: 

отримали відповідь своєчасно і достатньо конкретного змісту 26,0% з числа 

опитаних; отримали відповідь із затримкою та у вигляді відписки – 33,2%; взагалі 

не отримали ніякої відповіді 15,7% і ніколи не доводилося звертатися 25,1% 

респондентів.  

Оцінюючи ефективність реакції міських рад на звернення респондентів, 

майже половина з них (49,6%) вважають, що органами місцевої влади та 

посадовими особами приймалися конкретні заходи у відповідь на їхні звернення. 

Більшість же опитаних (51,4%) вважають, що конкретних заходів не приймалося. 

Це говорить про те, що варто підвищувати ефективність та результативність 

прийняття рішень на звернення громадян [6].  

На нашу думку, ефективність місцевих управлінських рішень, має 

враховувати два рівні оцінок. Перший рівень це врахування громадської думки. 

Другий рівень – опрацювання місцевих рішень в експертному середовищі. Для 

вирішення найактуальніших проблем життя місцевої громади варто зрозуміти, як 

використовувалися такі основні форми локальної демократії, як місцеві 
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ініціативи, загальні збори, місцеві референдуми, громадські слухання та 

діяльність органів самоорганізації населення.  

Аналіз останніх десятиріч в Україні дає підстави стверджувати, що основні 

форми локальної демократії все активніше використовуються під час розв’язання 

місцевих проблем. Зокрема, у період з 1998 р. до 2002 р. основні форми локальної 

демократії вважалися такими, що використовувались активно, а саме: місцеві 

ініціативи – 25,1%; загальні збори – 23,0%; місцеві референдуми – 10,2%; 

громадські слухання – 22,1%; діяльність органів СОН – 30,2%.  

У період з 2002 р. до 2006 р. основні форми локальної демократії вважалися 

такими, що використовувались активно, такими відсотками опитаних експертів: 

місцеві ініціативи – 53,2%; загальні збори – 51,1%; місцеві референдуми – 14,9%; 

громадські слухання – 51,1%; діяльність органів СОН – 56,2%.  

У даний час активно використовують такі основні форми локальної 

демократії, а саме: місцеві ініціативи – 60,9%; загальні збори – 53,6%; місцеві 

референдуми – 25,1%; громадські слухання – 61,3%; діяльність органів СОН – 

59,1% [1]. Спостерігається тенденція збільшення громадських місцевих ініціатив, 

зокрема з 25,1% у 2002 р. до 60,9% та діяльності СОН з 30 % у 2002 р. до 59 % на 

даний час. Це є позитивною тенденцією для підвищення ефективності 

функціонування міських рад в Україні. 

Цікавим є питання в якій сфері життя місцевої громади найбільш активно і 

результативно діють та беруть участь у заходах за ініціативою міських рад 

громадські організації. За даними дослідження, найбільш активну участь 

громадські структури у співпраці з органами місцевої влади беруть у таких 

сферах, як благоустрій території (66,8%), вивіз сміття (45,5%), організація 

дозвілля (44,3%), покращення екологічної ситуації (42,6%) та робота ЖЕКів 

(37,9%).  

У той же час, відсутність ініціативи з боку органів місцевого 

самоврядування щодо співпраці з громадськістю у вирішенні найбільш важливих 

життєвих проблем місцевих громад, експерти відмічали у таких сферах, як 



51 

 

водопостачання (50,6%), ремонт доріг (29,8%), медичне обслуговування (29,8%), 

подача електрики (28,9%), телефонний зв’язок (28,5%) тощо [5].  

Із здобуттям незалежності в Україні збільшується рівень використання 

різних форм локальної демократії, що супроводжується значним зростанням 

громадської активності. У період 1998 – 2002 років найвищі оцінки експертів 

отримали такі форми локальної демократії, як місцеві ініціативи та загальні збори 

(відповідно 25,1% і 23,0%); у наступний період 2002–2006 років найвищі оцінки 

респондентів отримала діяльність органів самоорганізації населення (56,2%) та 

місцеві ініціативи (53,2%); з 2006 р. вже майже усі форми локальної демократії, 

крім місцевих референдумів, за оцінками експертів, розвивались активно [6].  

Можна зазначити, що розвиток місцевих референдумів, на думку експертів, 

в Україні гальмується. Це пов’язано переважно із тим, що чинний спеціальний 

закон, за оцінками фахівців, є застарілим і не відповідає сучасним вимогам. А 

також є певні побоювання влади виносити на розсуд громади питання, які вона 

звикла вирішувати кулуарно.  

Громадські активісти вважають доцільним поширити практику делегування 

місцевими радами частини власних повноважень у вирішенні пріоритетних 

соціальних проблем територіальних громад органам СОН та громадським 

організаціям через механізми законодавчо передбаченого для органів СОН 

делегування повноважень, фінансів та майна.  

В свою чергу для громадських організацій це можна зробити через 

механізми соціального замовлення, яке являє собою комплекс організаційних 

заходів з розв’язання пріоритетних соціальних проблем місцевої громади силами 

громадських організацій шляхом реалізації соціальних проектів за рахунок 

бюджетних та інших коштів на конкурсних засадах. Це сприяє розвитку місцевих 

громад та підвищує суб’єктність громадських організацій у реалізації місцевої 

політики.  

Незважаючи на досить широкий спектр форм впливу громадських 

організацій на місцеву владу, низький рівень громадської активності та небажання 

місцевих рад сприймати організації громадянського суспільства як стратегічного 



52 

 

партнера призводять до відсутності систематичної співпраці між місцевою 

владою та громадськістю. Тому, держава має стати активним учасником у 

спільних проектах з розвитку партнерства між громадськими організаціями, 

органами місцевого самоврядування і громадою у сфері надання послуг, потрібно 

простежити дотримання законодавства з питань забезпечення права громади на 

реалізацію механізмів прямої демократії та притягнення до відповідальності 

посадових осіб за його порушення.  
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2.3. Інформаційна взаємодія як основний механізм зв’язку місцевих органів 

державної влади та громадськості 

Система зв’язків з громадськістю, що є невід’ємною складовою діяльності 

органів державного управління у демократичних країнах, насамперед, у країнах – 

членах Ради Європи, забезпечує дієву взаємодію рівноправних і взаємозалежних 

суб’єктів суспільного життя. 

Така система фінансується з державних бюджетів, але жодного року за 

досліджуваний період у проектах Державного бюджету України не передбачалося 

коштів на фінансування зв’язків з громадськістю, які сприяли б аналізу та 

оцінюванню, насамперед, правозахисної діяльності влади, або врахування 

пропозицій громадян у цій сфері. 

Для дослідження (моніторингу) громадської думки та її аналізу органами 

державного управління передбачено адміністративну структура (Національний 

інститут стратегічних досліджень), а також певні суб’єкти, які обрано державним 

замовником. 

Крім того, Закон України від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» передбачає, що аналіз 

взаємодії громадян та органів державного управління всіх рівнів повинні 

здійснювати відділи звернень громадян, фінансування діяльності яких забезпечує 

держава [12]. 

В Україні передбачено важливий механізм для організації вивчення 

громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації. 

Зокрема, органи державного управління можуть, згідно з законодавством, 

укладати на умовах відкритого конкурсу договори з експертами, окремими 

фахівцями, дослідницькими організаціями та об’єднаннями громадян на 

проведення науково обґрунтованих спостережень, опитувань, соціологічних 

досліджень, експрес-аналізу думок різних соціальних груп. 
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При Національному інституті стратегічних досліджень існує соціологічна 

служба, яка забезпечує потреби Президента України в інформації про соціально-

політичні та соціально-економічні процеси. Інститут має публікувати щорічні 

звіти про комплексні соціологічні дослідження. Разом з тим, як саме можуть 

громадяни України ознайомитися з результатами проведеного аналізу, 

соціологічних досліджень або своїх звернень, нормативні акти досліджуваного 

періоду не роз’яснюють. 

Аналіз прийнятих Верховною Радою України законів, указів Президента 

України, постанов Кабінету Міністрів України або актів окремих урядових 

структур та органів державного управління всіх рівнів засвідчує, що, всупереч 

рекомендаціям резолюцій Ради Європи, Моніторингового комітету 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, органи державного управління не 

забезпечили у досліджуваний період належного рівня громадської участі в 

процесі вироблення та реалізації державної політики. 

Без активного залучення громадськості до керівництва суспільними 

процесами важко розмежувати й збалансувати функції та обов’язки центральних 

та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

забезпечити їх ефективну діяльність. 

Для налагодження соціального партнерства держави і громадських 

організацій, самих громадян, для активізації участі громадськості в державному 

управлінні потрібні кардинально нові підходи та ефективні механізми. 

Серед них першочерговими є, насамперед, законодавче закріплення прав і 

визначення механізмів проведення консультацій з громадськими організаціями в 

процесі вироблення й реалізації політики захисту прав людини, а також 

проведення громадських експертиз нормативних актів та проектів рішень. 

Одним з таких механізмів може бути оперативне реагування органу влади 

на прийнятні пропозиції або рекомендації громадян, які опубліковано в засобах 

масової інформації. 

Органи державного управління у своїй діяльності повинні всіма засобами 

демонструвати налаштованість на об’єктивне висвітлення процесів суспільного 
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життя, взаємодію влади й суспільства, можливість обговорення й заохочення 

пропозицій нових ідей з боку громадськості. 

Об’єктивна критика владних рішень, відповідальність за подані 

рекомендації можуть сприяти налагодженню ефективного співробітництва 

органів державного управління та громадянського суспільства. 

Розвиток зв’язків з громадськістю орієнтується на зворотній зв’язок 

«суспільство-влада», при якому влада стає принципово залежною від інтересів 

населення. Вільні засоби масової інформації, що діють у рамках закону, 

відіграють важливу роль у дієвості зворотного зв’язку, отже – й в активізації 

процесів демократизації та лібералізації влади, формування її відкритості й 

прозорості. 

Як показав аналіз, існує три моделі взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з громадськістю [66]. 

Модель владарювання і підпорядкування. У державі тоталітарного 

режиму інтеракції держави з суспільством будуються за принципом 

владарювання і підпорядкування. Громадськістю виступають «піддані», які мають 

лише одне право, – виражати солідарність з правлячим режимом. Особа та 

створювані особами суспільні об’єднання розглядаються як потенційне джерело 

впливу в суспільстві, яке конкурує з державою. Ініціативні дії, які здійснюються 

населенням, розцінюються державними органами як посягання на державні 

інтереси. 

Перехідна модель. Будівництво в Україні демократії актуалізувало потребу 

створення діалогу держави і формуючого цивільного суспільства. Цьому сприяли 

такі основні причини: 

- держава як політичний інститут демократичного суспільства прагне 

знайти такий спосіб управління, при якому об’єкт і суб’єкт управління не були б 

антагоністично розділені, а виступали б як взаємозалежні суб’єкти суспільних 

стосунків; 
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- цивільне суспільство, яке формується, зі свого боку, також прагне 

збільшити, за рахунок різних інститутів регулювання, свої прерогативи і потребу 

в ефективних технологіях взаємодії з державою і з різними групами громадськості 

– вітчизняною, міжнародною тощо; 

 – у політичній поведінці українських громадян очевидні прояви 

агресивності і радикалізму, які часом приймають антигромадські форми. Отже, 

існує високий рівень конфліктності і велика потреба як держави, так і суспільства 

в корелюючих механізмах взаємодії – таких, як компроміс, переговори, солідарне 

вирішення конфлікту. 

 У сучасній українській дійсності РR набуває іншої якості, перш за все, під 

впливом того, що держава виступає як структура, яка має своєю головною метою 

не владу, а управління – регулювання впорядкування соціальних, економічних та 

інших взаємин людей. Тому стратегія комунікацій суспільства і держави 

ґрунтується на принципово новому понятті – понятті «взаємодія». 

У широкому значенні взаємодію держави з суспільними структурами 

відбито через такі форми, як підтримка, взаємодія, право на інформації, 

врахування думок і пропозицій, залучення до участі при підготовці рішень, 

залучення до роботи в державних органах, наділення контрольними 

повноваженнями. Визначені також такі інститути відкритої демократії, як 

погоджувальні комісії, суспільні ради і палати, слухання по різних проблемах. 

Окрім законодавчо закріплених форм, існують також різні механізми і 

технології зв’язків з громадськістю, які є необхідними і для громадських 

організації, і для органів влади. 

Стосунки держави і суспільства на перехідному етапі демонструють, поряд 

з переконливою комунікацією, зрілий РR – з постійним використанням науково-

дослідних методів вивчення цільової громадськості, встановленням і підтримкою 

зворотного зв’язку. 

Управлінська модель, у якій громадськість контактує з державою як 

одержуючий послуги клієнт або сукупність клієнтів. Орієнтація клієнта та його 

запити, прихильність до активного стилю дій у вирішенні конкретних проблем, 
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простота структури і професіоналізм, відвертість і доступність – це неповний 

перелік принципів практичної діяльності державних структур. 

Зв’язки з громадськістю в цих умовах держава будуватиме на основі 

найефективніших методів – угод, довгострокових контрактів, інформаційної 

взаємодії, участі в законотворчому процесі, розробці і здійсненні соціальних 

програм. Сутність даної моделі полягає у веденні партнерського діалогу між 

державою і цивільним суспільством при домінуванні інтересів останнього. У 

зрілій моделі РR держава і суспільство вступають в рівноправні партнерські 

відносини. 

Участь зв’язків з громадськістю в державному управлінні можна 

охарактеризувати як сприяння державі у вирішенні об’єктивних протиріч між 

плюралізмом політичної сфери суспільства і цілісністю державної влади. 

Відповідно до загальнодемократичних тенденцій суспільного розвитку, державні 

служби повинні удосконалюватися і сприяти формуванню цивільного суспільства, 

для чого пріоритетним напрямом є налагодження прямих і зворотних зв’язків з 

громадянами. До основних функціональних завдань РR в системі державного 

управління можна віднести: 

- участь в демократизації державного управління; 

- сприяння становленню суспільства. 

У результаті взаємодії відбуваються зміни стану не лише об’єкту взаємодії 

(наприклад, стану громадської думки громадян), але й того суб’єкта, який вступає 

у взаємини. Подібна модель – оптимальна модель управління складними 

комунікативними процесами, які складаються в умовах взаємодії правової 

демократичної держави і розвиненого цивільного суспільства [1]. 

Можливості РR можуть бути використані в цілях підвищення відвертості 

державного управління і наближення до інтересів громадян. Закритість органів 

управління, недостатня або неефективна взаємодія з громадськістю призводять до 

відчуження людей від влади, що може стати передумовою соціальних потрясінь. 
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Існує ціла група причин, які породжують недовіру громадян до органів 

влади. Перш за все, це так звані «технічні» причини, коли державні органи, при 

відсутності структур і фахівців у сфері зв’язків з громадськістю, не уміють 

роз’яснювати громадянам цілі та мотиви своєї діяльності, не дають адекватного 

уявлення про її характер і ті умови, в яких вони працювати і вирішувати 

проблеми. 

«Організаційні» причини пов’язано з недостатністю кваліфікованих і 

компетентних професіоналів, що викликане переходом до нової моделі організації 

суспільства і зміною характеру роботи з громадськістю. 

«Ресурсні» причини пов’язано з недостатнім фінансуванням держслужби, 

відсутністю необхідної матеріальної і технічної бази, обмеженістю тимчасових 

ресурсів тощо. 

Ці проблеми можуть вирішуватися в таких конкретних напрямах діяльності 

РR в органах державної влади: 

- встановлення, підтримка і розширення контактів з громадянами та організаціями; 

- інформування громадськості про рішення, які приймаються; 

вивчення громадської думки; 

- аналіз суспільної реакції на дії посадових осіб і органу влади в цілому; 

- прогнозування суспільно-політичних процесів; 

- забезпечення організації аналітичними розробками; 

- формування сприятливого іміджу організації. 

Налагодження комунікаційних зв’язків украй важливе в системі державного 

управління та місцевого самоврядування. Відсутність інформації та 

недосконалість взаємодії є одним з недоліків управління [1]. 

Координація між РR-відділом та іншими підструктурами державної 

організації може здійснюватися: 

- чітким визначенням і розділенням функцій; 

- за допомогою реалізації принципу «взаємної доповненості», коли РR-служба не 

дублює дії інших органів, а якісно доповнює її; 
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- узгодженням планування і контролю; 

- обліком переміщення між відділами, за допомогою навчання і підвищення 

кваліфікації та професіоналізму співробітників, розробки критеріїв їх атестації; 

- дотриманням правил «паритетного управління» і арбітражем в міжкорпоративних 

спорах і координуючим впливом на діяльність різних структур організації [2]. 

Стрімке залучення сучасних інформаційних засобів до нашого життя 

створює передумови для появи великої кількості мережевих структур, з якими 

багато дослідників в області управління пов’язують майбутнє будь-якої 

організації. Прогрес в області інформаційних технологій дозволяє громадянам 

поступово «забирати» у держави делеговані раніше повноваження, тобто 

з’являється можливість найбільш повної реалізації їх прав на участь в управлінні. 

У такій ситуації стрімко зростає роль місцевого самоврядування. 

Розвиток інформаційних технологій значно впливає на можливості 

реалізації тих прав громадян, які безпосередньо пов’язано із засобами комунікації. 

Узагальнення досвіду розвинених країн дозволяє виділити основну 

особливість територіального управління розвинених країн: наявність цілого ряду 

організаційних, правових та інформаційних механізмів реалізації громадянами 

своїх прав. 

Більшу ефективність децентралізація місцевого самоврядування показує в 

країнах, де вона історично формувалася протягом тривалого часу й уже є певна 

межах однієї окремо взятої країни ступінь участі громадян в управлінні більше 

для невеликих територіальних утворень, де можна одержати найбільш 

представницькі колегіальні збори при вирішенні важливих питань [67]. 

У великих містах підвищення ступеня участі громадян в управлінні 

здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій, які є 

каталізатором змін, що відбуваються. 

Вони уможливлюють сьогодні застосування принципів «прямої демократії» 

у складних ієрархічних утвореннях, в яких ще порівняно недавно було технічно 

утруднене одержання представницької думки від проживаючих у ньому громадян. 
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Для реалізації громадянами своїх прав на управління через механізм 

місцевого самоврядування необхідно: 

- виявити основні фактори, які впливають на інформаційну складову взаємодії 

громадян та органів управління; 

- розробити механізм використання оперативного обміну громадян та органів 

місцевого самоврядування для підвищення ефективності прийнятих рішень; 

- визначити напрямки інтенсифікації взаємодії громадян з органами управління. 

Безпосередньо у сфері місцевого самоврядування основні сучасні 

інформаційні технології набули такої конфігурації: 

1. Технології надання інформації (веб-сторінки) дають широкі можливості 

для розповсюдження інформації з використанням зручної навігації, пошуку й 

безкоштовного тиражування у великих обсягах. Інформація з’являється 

оперативно й доступна цілодобово для миттєвого пред’явлення – ідеальне 

середовище для моніторингу законодавчих актів, рішень органів самоврядування 

й забезпечення населення або спеціальних органів можливістю швидкого 

одержання різної статистичної, аналітичної або методичної інформації. Для цього 

існують спеціальні «Методичні рекомендації щодо порядку розміщення, надання 

й поновлення інформації на веб-серверах територіальних органів виконавчої 

влади України». 

2. Технології поширення інформації (групи новин, списки розсилки) 

дозволяють швидко й з мінімальними витратами поширювати певну інформацію 

серед гігантської аудиторії – ідеальне середовище для адресного доведення 

рішень органів місцевого самоврядування до громадян з метою ознайомлення. 

3. Технології обміну інформацією (електронна пошта, форуми, чати, відео- 

й аудіоконференції) забезпечують постійний інформаційний швидкісний канал, 

який передбачає двосторонній обмін інформацією між більшою кількістю 

учасників – ідеальне середовище як для міжвідомчого обговорення прийнятих 

місцевими органами рішень, так і для всебічного їх обговорення. 
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Сьогодні всі сучасні інформаційні технології об’єдналися під однією 

загальною ідеєю Електронного уряду, поява якого стала закономірним підсумком 

розвитку сучасних інформаційних технологій у сфері державного й місцевого 

управління. 

У класичному вигляді модель побудови Електронного уряду можна 

представити у вигляді чотирьох послідовних етапів: 

1. Створення єдиного порталу, який містить різні інформаційні ресурси, 

доступні на певному сервері для цілодобового ознайомлення громадян. 

2. Забезпечення зворотного зв’язку, який може виступати у вигляді надання 

громадянам можливості одержання різних довідок та інформації, а також 

вивчення різних аналітичних матеріалів і новин про діяльність того або іншого 

органу управління. На даному етапі передбачається надання громадянам 

можливості заповнення різних електронних документів для полегшення процедур 

сплати податків, одержання ліцензії, реєстрації та ін. 

3. Налагодження взаємодії представників органів державного й місцевого 

самоврядування з громадянами в режимі реального часу, поява сервісу здійснення 

оплати різних послуг державним структурам і регіональним порталам, які 

поєднують державні послуги й послуги недержавного сектору. 

4. Трансформація уряду, що передбачає створення електронної 

інфраструктури державного управління на основі єдиних стандартів і додання 

урядовому порталу статусу єдиного пункту доступу до всіх послуг – як для 

громадян, так і для бізнесу. Даний етап передбачає значне збільшення 

інтерактивності інформаційних ресурсів, що дозволить у більшій мірі залучити 

громадян до процесу прийняття державних рішень. 

Аналіз місцевих особливостей дозволяє говорити про необхідність 

самобутньої української моделі розвитку, в основі якої може лежати принцип 

децентралізованої інтеграції. 

Високий ступінь інформатизації суспільства, в якому не останню роль 

відіграє ступінь розвитку саме Інтернету, є дуже важливою, але не єдиною 
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передумовою успішної реалізації громадянами своїх прав. В Україні існує також 

проблема відсутності діючого механізму відновлення своїх прав. 

Будь-яке звернення громадян в органи місцевого самоврядування вимагає 

витрат великої кількості часу й завдає багато незручностей (довгі черги, постійно 

зайнятий телефон, як правило, велика кількість інстанцій, які потрібно відвідати 

для вирішення одного питання, відсутність упевненості, що питання буде 

вирішуватися в потрібному напрямку й у потрібний термін тощо). 

Все це – «бар’єри», які повинен подолати громадянин для реалізації свого 

конституційного права. 

Це тільки перша стадія реалізації громадян свого права. Для правильного 

вирішення проблеми необхідне дотримання таких умов: 

- проблема повинна бути правильно зафіксована; 

- проблема повинна бути доведена в потрібний термін до компетентної особи; 

- у встановлений термін проблема має бути розглянута й в результаті її розглядання 

повинно бути винесене обґрунтоване рішення; 

- з рішенням повинен бути оперативно ознайомлений громадянин (або група 

громадян), який звернувся до органу місцевого самоврядування; 

- рішення має бути доведене до конкретних виконавців, які повинні його 

реалізувати; 

- за результатами виконання рішення повинен бути підготовлений звіт (має бути 

включений механізм зворотного зв’язку й гарантована відповідальність за 

неналежне виконання). 

Основні проблеми, які мають бути вирішені: 

1. Полегшення процедури звернень громадян. 

2. Забезпечення обробки великого потоку скарг і пропозицій органам 

місцевого самоврядування. 

3. Створення інформаційної основи для прийняття управлінських рішень. 

4. Налагодження ефективного зворотного зв’язку – органи місцевого 

самоврядування-громадянин. 
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На сучасному етапі для ефективної взаємодії органів державної влади з 

громадськістю доцільно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології. Тому актуальним є розробка пропозицій щодо вдосконалення 

механізму інформаційного забезпечення взаємодії органів державного управління 

та громадянського суспільства. Це є одним із напрямів подальших наукових 

досліджень. 

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ 
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ  

3.1. Соціальне партнерство місцевих органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування і громадського сектору  

Соціальне партнерство – це найцивілізованіша підсистема суспільних 

відносин, що діє в межах соціально-трудової сфери, коли в процесі переговорів 

досягається консенсус і укладається відповідна угода, на підставі якої 

здійснюється захист найманих працівників і роботодавців. За визначенням у 

проекті Закону України "Про соціальне партнерство", соціальне партнерство – це 

система колективних відносин між працівниками, роботодавцями, їх 

представниками, органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

щодо узгодження трудових, соціально-економічних інтересів сторін.  

Особливу роль у процесі соціально-трудових відносин відіграє держава, яка 

за допомогою виконавчих органів влади прагне стати арбітром, що не 

перешкоджає, а сприяє розвитку цих відносин.  

Соціальне партнерство досягається в процесі колективно-договірного 

регулювання на виробничому, галузевому та національному рівнях. Колективний 

договір або тарифна угода – це певні нормативні акти, завдяки яким 

регламентуються певні трудові норми, дотримання яких в умовах ринкової 

економіки можливе лише завдяки соціальному партнерству [6].  
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Із розвитком демократичного суспільства проблема соціального 

партнерства виходить далеко за межі соціально-трудових відносин, 

трансформуючись у суспільно-політичну сферу, і її розв'язання розглядається як 

механізм реформування громадянського суспільства. Фахівці багатьох країн світу 

успішно користуються методологією соціального партнерства для встановлення 

співробітництва владних структур з недержавними. Для України сам по собі 

"інститут соціального партнерства" новий, він тільки починає впроваджуватися в 

практику діяльності органів місцевого самоврядування, вимагає відповідного 

нормативно-правового, організаційного та методичного врегулювання. Сьогодні 

для прискорення розвитку системи місцевого самоврядування з огляду на 

розпочате адміністративне реформування впровадження нових ефективних його 

моделей і форм є сприятливі умови.  

Соціальне партнерство – це динамічний процес, що існує в демократичному 

суспільстві за певних соціально-політичних та економічних умов і є результатом 

копіткої співпраці, відносин зацікавлених сторін. Значний вплив на його зміст, 

структуру та ефективність функціонування справляють умови ринкової або 

соціально-ринкової економіки, економіки кризи, глобалізація світової економіки, 

структурні зміни в господарстві, перехідні процеси тощо [18, с. 8]. Основою 

соціального партнерства є угода або суспільний договір сторін, що передбачає 

виконання ними певних умов співіснування на основі узгодження їх інтересів.  

Соціальне партнерство – явище, яке тривалий час розвивалося 

іформувалось у різних сферах суспільних відносин: від економіки до політики. 

Людство вирішувало проблему формування різних суспільних відносин, як 

правило, двома шляхами: конфліктологічним (боротьба за владу) та консенсусним 

(пошук компромісів, соціальної злагоди). Цей поділ дещо умовний, проте, як 

свідчить історичний досвід, будь-який конфлікт у суспільних відносинах 

завершувався здебільшого переговорами, що, зрештою, приводили до примирення 

сторін, та укладанням спільного договору [47].  

Особливе місце в системі соціально-трудових відносин належить 

відносинам соціального партнерства. Це зумовлено тим, що цивілізований 
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розвиток ринкових відносин у світі відбувався переважно завдяки зміні 

взаємовідносин між власниками (роботодавцями) та найманими працівниками. 

Постійний пошук розв'язання суперечностей між суб'єктами соціально-трудових 

відносин, можливого взаємного компромісу та соціальної злагоди сторін у 

соціально-трудових відносинах, заперечення й відхід від силового розв'язання 

трудових конфліктів привів до виникнення соціального партнерства.  

Поняття "партнер" (від лат. "partitio" – "поділ", "розподіл") у сучасному 

розумінні – співучасник у справі, грі, у якому-небудь підприємстві, що пов'язане 

із взаємною користю, взаємовигодою [43].  

Трансформація гуманістичних ідей суспільства та усвідомлення 

прогресивним людством таких понять, як толерантність, компроміс, консенсус і 

злагода, створили умови для впровадження ідеї соціального партнерства різних 

соціальних груп, класів, сторін соціально-трудових відносин: власників, найманих 

працівників, а також держави.  

Основою соціального партнерства є угода, тобто суспільний договір сторін 

щодо дотримання певних умов співіснування на основі узгодження їх інтересів.  

У практичній діяльності соціальне партнерство як принцип регулювання 

соціально-трудових відносин ґрунтується на досвіді корпоративного суспільства.  

Поняття "соціальне партнерство" – це результат цивілізованої діяльності, 

певної соціальної технології, спрямованої на побудову кожною зі сторін 

взаємодоговірних соціально-трудових відносин. Соціальне партнерство – це 

суспільна система, що діє в межах ідеологічного, політичного та економічного 

простору, це ідея, винахід суспільства, саме його соціал-демократичної частини, 

яка замість протистояння й боротьби підприємців і найманих працівників 

пропонує їх співробітництво та соціальну згоду [58].  

Від соціального партнерства не слід очікувати миттєвих перетворень 

суспільного життя на краще. Соціальне партнерство – це поняття, що існує в 

межах демократичного суспільства, у певних соціально-політичних та 

економічних умовах, воно є результатом копіткої співпраці щодо побудови 

відносин зацікавлених сторін. Умови ринкової або соціальної ринкової економіки, 
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економічні кризи, глобалізація світової економіки, структурні зміни в 

господарстві, перехідні процеси тощо – усе це справляє великий вплив на 

соціальне партнерство, його зміст, структуру та ефективність. Соціальне 

партнерство – це стабілізуючий вектор докладання зусиль сторін соціально-

трудових відносин з регулювання соціальної політики та забезпечення сталої 

якості трудового життя.  

Інституціалізація соціального партнерства відбувається завдяки створенню 

певних організацій – органів соціального партнерства відповідних рівнів, 

головною метою яких є організація взаємодії сторін соціального партнерства. В 

основу діяльності органів соціального партнерства покладені такі принципи: 

законність, добровільність, рівноправність, паритетність представництва, 

пріоритетність примирювальних процедур, взаємоповага, відповідальність сторін.  

На державному рівні сторони соціального партнерства утворюють постійно 

діючий тристоронній вищий орган соціального партнерства – Національну раду 

соціального партнерства (НРСП), що складається на паритетних засадах 

представниками кожної зі сторін. НРСП координує діяльність органів соціального 

партнерства, створених на державному, галузевому (міжгалузевому) і 

територіальному рівнях, розглядає проекти законів, постанов Кабінету Міністрів 

України з питань соціально-трудових відносин, пропозиції щодо ратифікації 

Україною конвенцій Міжнародної організації праці, проводить дослідження, 

готує висновки із цих питань [50].  

Національна рада соціального партнерства:  

- координує та забезпечує взаємодію сторін соціального партнерства щодо 

формування та реалізації соціально-економічної політики;  

- розглядає проекти законів, інших нормативно-правових актів, що 

стосуються трудових та соціально-економічних відносин;  

- узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства з питань трудових та соціально-економічних 

відносин;  
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- сприяє веденню колективних переговорів щодо укладення Генеральної 

угоди;  

- сприяє вирішенню колективних трудових спорів;  

- взаємодіє та співпрацює з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 

України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями;  

- перевіряє повноваження представників сторін;  

- вивчає, узагальнює, поширює вітчизняний та міжнародний досвід 

соціального партнерства;  

- надає організаційно-методичну допомогу органам соціального партнерства 

відповідних рівнів;  

- надсилає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 

рекомендації стосовно соціально-економічних питань;  

- інформує громадськість через державні засоби масової інформації щодо 

діяльності органів соціального партнерства;  

- погоджує пропозиції щодо кандидатур на посаду Міністра праці та 

соціальної політики України, Голови Національної служби посередництва і 

примирення, Національного кореспондента МОП в Україні;  

- безоплатно отримує від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, профспілок, роботодавців та їх об'єднань інформацію для 

виконання повноважень; · розробляє і затверджує положення, регламент роботи, 

інші нормативні акти щодо її діяльності;  

- обирає Голову Національної ради;  

- затверджує трьох заступників, які обираються кожною стороною 

самостійно, визначає їх повноваження.  

У процесі прийняття або внесення змін до законів, інших нормативно-

правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, враховуються 

пропозиції Національної ради [27].  
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На галузевому (міжгалузевому) рівні утворюються постійно діючі галузеві 

(міжгалузеві) органи – ради соціального партнерства, до складу яких входять на 

паритетних засадах представники кожної сторони, які об'єдналися на галузевому 

(міжгалузевому) рівні.  

На адміністративно-територіальному рівні утворюються постійно діючі 

органи – територіальні ради соціального партнерства, до складу яких входять 

на паритетних засадах представники кожної зі сторін соціального партнерства, що 

об'єдналися на територіальному рівні.  

Порядок та умови здійснення соціального партнерства на виробничому 

рівні (у тому числі створення органу соціального партнерства підприємства, 

установи, організації) визначаються сторонами соціального партнерства 

підприємства, установи та організації.  

Кожна зі сторін соціального партнерства виконує певні, властиві тільки їй 

функції. Так, держава виконує функції: гаранта громадянських прав; 

упроваджувача соціальної політики; організатора та координатора соціально-

трудових відносин; власника (роботодавця); розробника правових та нормативних 

документів; незалежного регулятора системи трудових відносин (розв'язання 

колективних конфліктів, примирення, арбітраж тощо); сторони на переговорах, 

консультаціях з метою розробки та втілення в життя соціальної, економічної та 

індустріальної політики в країні.  

Функції професійних спілок: збереження та підвищення заробітної плати; 

захист умов праці (техніка безпеки та охорона праці); забезпечення 

продуктивноїзайнятості; представництво при веденні колективних переговорів.  

Функції власників (роботодавців): захист ринкових відносин; 

представництво під час проведення консультацій та переговорів; сервісне 

обслуговування в наданні підприємцям консалтингових послуг [55].  

Соціальне партнерство досягається в процесі соціального діалогу, що 

проводиться сторонами у формі: спільних консультацій, переговорів, укладання 

колективних договорів і тарифних угод; вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів), спільного їх розв'язання на правових засадах; організації примирних 
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та арбітражних процедур; участі найманих працівників в управлінні 

виробництвом, у розподілі прибутку й доходів на умовах, передбачених 

колективним договором; спільного паритетного управління фондами соціального 

страхування представниками сторін; обміну необхідною інформацією між 

сторонами соціального партнерства; контролю за виконанням спільних 

домовленостей та відповідальністю при їх невиконанні.  

Взагалі соціальне партнерство слід розглядати як механізм упровадження 

соціальної політики держави для досягнення соціальної злагоди в суспільстві 

засобами соціального діалогу представників найманих працівників (профспілки) з 

роботодавцями та органами державної виконавчої влади щодо усіх складових 

соціального життя й захисту трудового населення й непрацюючих, подолання в 

них психологічного стереотипу минулих років стосовно патерналістської 

держави, створення умов для покращення соціально-побутового обслуговування 

населення, умов його праці та відпочинку [61].  

Після здобуття незалежності та декларування Україною зобов'язань 

стосовно розбудови демократичної, соціальної, правової держави триває процес 

створення умов для впровадження механізму соціального партнерства.  

З огляду на кризовий стан після кількох страйків і протестів, зумовлених 

підвищенням цін та неуважним ставленням уряду до соціальних проблем, 11 

червня 1992 р. під час зустрічі керівників профоб'єднань за круглим столом 

Президент Л.Кравчук прийняв рішення про новий консультативно-дорадчий 

орган, що мав стати інструментом узгодження інтересів найманих працівників, 

роботодавців і держави.  

Процес інституалізації соціального партнерства в Україні було 

започатковано в 1991 р., коли відповідно до Закону України "Про зайнятість 

населення" на засадах трипартизму було створено Український координаційний 

комітет сприяння зайнятості населення, до складу якого входили представники 

профспілок, органів державного управління, власники підприємств або 

уповноважені ними органи підприємців. Національна рада соціального 

партнерства, утворена згідно з Указом Президента України від 8 лютого 1993 р., 
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перетворилася на консультативно-дорадчий орган, що мав узгоджувати інтереси 

найманих працівників, роботодавців і держави [31, ст. 17].  

Подальший розвиток інституціональних і процедурних меж соціального 

партнерства ознаменувало прийняття в липні 1993 р. Закону України "Про 

колективні договори і угоди", розробленого з частковим урахуванням 

міжнародного досвіду, норм і положень Конвенцій і Рекомендацій Міжнародної 

організації праці.  

Наступним заходом щодо розвитку в Україні соціального партнерства було 

прийняття Конституції України, визначення статусу держави як демократичної, 

соціальної і правової, узгодження із загальновизнаними міжнародними правовими 

актами, правами, свободами та обов'язками людини й громадянина.  

Вагомим здобутком сторін соціально-трудових відносин була спільна 

розробка проекту Закону України '"Про соціальне партнерство". У першому 

читанні Верховна Рада України 20 листопада 1996 р. цей закон не прийняла, а у 

зв'язку із завершенням її повноважень його було відкликано [19].  

Згідно з постановою Верховної Ради України № 620 від 5 листопада 1997 р. 

законопроект повторно було винесено на розгляд для прийняття в першому 

читанні. У ньому було враховано більшість зауважень та пропозицій, висловлених 

під час попереднього розгляду, і використано вітчизняний та міжнародний досвід 

упровадження й здійснення соціального партнерства, правові норми, визначені в 

конвенціях і рекомендаціях МОП [4].  

Забезпечення здійснення сторонами соціального партнерства відбувається у 

формі: інформаційного обміну між сторонами соціального партнерства; спільних 

консультацій; переговорів; укладання колективних договорів і тарифних угод; 

запобігання або спільного розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів); 

організації примирення та арбітражу; участі найманих працівників в управлінні 

виробництвом, розподілі прибутку, доходів; спільного управління 

представниками сторін фондами соціального страхування; контролю за 

виконанням спільних домовленостей.  
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Порядок контролю за виконанням спільних домовленостей та 

відповідальність за порушення законодавства про соціальне партнерство 

здійснюється згідно з чинним законодавством [41].  

Органи державної влади все більше усвідомлюють, що в подальшому було 

б недоцільно виключно самостійно забезпечувати процес соціального й 

економічного розвитку. З огляду на обмежені ресурси органи влади мають шукати 

інноваційні підходи для стимулювання, підтримки та розвитку місцевих громад. 

У всьому світі місцеве самоврядування зосереджує увагу на сприянні соціальному 

і економічному розвитку та наданні якісних послуг населенню.  

Соціальне партнерство в країнах із розвинутою соціальною ринковою 

економікою розглядається як механізм, що сприяє управлінню певними 

інституціями соціальної сфери за допомогою активного представництва в них 

соціальних партнерів. До таких інституцій належить система надання 

громадських послуг, що передбачає три їх види: перший – послуги, які надаються 

населенню безпосередньо державою, другий – ті, що делегуються органам 

місцевого самоврядування, третій передбачає послуги, надання яких належить до 

виключних повноважень місцевих органів влади.  

Громадські (або "муніципальні") послуги слід розглядати як послуги, що 

надаються територіальній громаді або безпосередньо громадянам з метою 

задоволення їхніх соціальних та повсякденних потреб і за достатній обсяг та 

належну якість яких несуть відповідальність органи місцевого самоврядування 

[32].  

Україні, як і більшості країн з багаторічним досвідом місцевого 

самоврядування, притаманна система, коли основна відповідальність за надання 

громадських послуг покладена на органи місцевого самоврядування з адекватною 

цій відповідальності системою місцевих фінансів. Однак "українська" система 

управління сферою послуг як за змістом, так і за формами значно відрізняється 

від аналогічних систем розвинутих країн.  

Однією з умов ефективності надання громадських послуг в останніх є 

паритетність інтересів між місцевою управлінською системою та бізнес-
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структурами і місцевою громадою – так званий "трикутник партнерства": 

місцева влада – бізнес-структури – громадськість [46]. Для підвищення 

ефективності його функціонування необхідно вжити таких заходів зі створення 

умов, що сприятимуть зацікавленості всіх сторін у розвитку партнерства:  

· удосконалення законодавчої бази з питань розширення прав органів 

місцевого самоврядування у фінансово-економічній сфері, передусім з питань, які 

обмежують діяльність самоврядних органів як бізнес-партнера, а також у 

взаємоузгодженні регуляторних функцій центральних органів виконавчої влади й 

органів місцевого самоврядування (внесення змін до законів України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", 

прийняття нових законів: "Про правовий режим комунальної власності в Україні", 

де б визначався статус комунальногомайна, "Про комунальні підприємства", "Про 

місцеві фінанси", "Про місцеві податки та збори" тощо);  

· упорядкування нормативно-правової бази регулювання сфери громадських 

послуг взагалі, формування ринку громадських послуг та здійснення 

підприємницької діяльності на ньому.  

Зокрема, необхідне внесення змін до Закону України "Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності", оскільки деякі обмеження або 

неврегулювання в ньому надання окремих видів послуг стримують розвиток 

конкурентного середовища на відповідних ринках (наприклад існує потреба у 

визначенні такими, що підлягають ліцензуванню, послуг з виробництва та 

постачання теплової енергії в галузі комунальної теплоенергетики), або навпаки, 

відсутність у законі вимоги щодо обов'язкового ліцензування тих чи інших видів 

послуг призводить до безконтрольності діяльності з їх надання, і тим самим до 

порушення прав споживачів [40].  

Розглянемо соціальне партнерство органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та громадського сектору на прикладі такої інституції 

соціальної сфери, як соціальне страхування та її підсистеми.  
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Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування система соціального страхування складається з 

п'яти видів (підсистем):  

· страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням і похованням;  

· пенсійне страхування;  

· страхування на випадок безробіття;  

· медичне страхування;  

· страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання.  

У разі виникнення спірних проблем, наприклад, при формуванні бюджету 

соціального страхування або напрямів його витрат, як свідчить досвід розвинутих 

країн, слід використовувати загальну технологію соціального партнерства, що 

передбачає переговорний процес, вироблення єдиної узгодженої політики, 

ухваленої всіма зацікавленими сторонами [20].  

Міжнародний досвід соціально-трудових відносин у постіндустріальних 

суспільствах визначає такі пріоритетні напрями в управлінні системою 

соціального страхування:  

· забезпечення балансу між потребами й ресурсами існування балансу в 

загальнонаціональній політиці між державною системою соціального страхування 

та індивідуальними й приватними формами, що, крім розширення меж 

страхування, забезпечувало б перерозподіл доходів;  

· упровадження механізму прийняття та впровадження в практику 

відповідних законів як підґрунтя реалізації соціальної політики;  

· формування інституційних механізмів, що забезпечать здійснення програм 

соціального страхування;  

· забезпечення безпосередньої участі соціальних партнерів як платників і 

одержувачів в управлінні соціальним страхуванням;  
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· створення механізму фінансового контролю за відслідковуванням 

розподілу ресурсів та встановлення відповідальності за цільове використання 

коштів;  

· організація збирання та обліку страхових внесків з відповідною 

оперативною сплатою за страховими випадками;  

· мінімізація адміністративних витрат при забезпеченні високого рівня 

надання послуг;  

· інформування платників та одержувачів про їхні права;  

· використання механізму нагляду та громадського контролю за 

ефективністю управління;  

· забезпечення автономності фінансової системи соціального страхування.  

З метою демократизації соціально-трудових відносин учасниками системи 

соціального страхування виступають зацікавлені представники платників та 

одержувачів, які так чи інакше мають брати участь в управлінні соціальним 

страхуванням.  

Суб'єктами управління системою соціального страхування є уряд, установи 

соціального страхування (державні й приватні), соціальні партнери-роботодавці, 

наймані працівники (організації, що представляють їх інтереси – профспілки) 

[45].  

Уряд має сприяти досягненню головної мети державного соціального 

страхування – забезпечити належний рівень життя громадян країни.  

У результаті поступово формується сукупність механізмів соціальної 

взаємодії органів місцевого самоврядування з недержавними структурами з 

метою вирішення соціально значущих завдань, включаючи такі форми, як 

соціальне замовлення; соціальне обслуговування; соціальне спонсорство; 

стимулювання надання соціальних послуг за допомогою прямого фінансування; 

стимулювання спонсорства недержавних структур.  

Соціальне замовлення на надання соціальних послуг передбачає розробку 

на законодавчому рівні принципів, правил і положень щодо формування, 
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розміщення і виконання на контрактній основі замовлень на соціальні програми 

підприємствами незалежно від форм власності та неприбутковими організаціями 

через конкурсний механізм.  

За даними досліджень колективу науковців НАДУ, з 2003 р. у м. Києві 

проводиться експеримент з упровадження нової форми взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування з неприбутковими організаціями в 

межах соціального проекту [28]. У зв'язку з цим розпочала роботу Наглядова рада 

для проведення конкурсу соціальних проектів за такими напрямами:  

· задоволення потреб інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, у соціальному 

та фізичному розвитку;  

· проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи серед молоді та 

підлітків, які належать до "груп ризику";  

· задоволення потреб у юридичній допомозі соціально уразливих верств 

населення;  

· підвищення якості освітніх послуг для дітей та молоді.  

На жаль, існують і перешкоди ефективній діяльності Наглядової ради, а 

саме:  

· недостатній рівень інформування потенційних виконавців соціальних 

послуг щодо проведення конкурсу;  

· недостатній якісний рівень підготовки соціальних проектів; · наявність 

певної недовіри між органами місцевого самоврядування та недержавними 

структурами;  

· відмова від участі в конкурсі соціальних проектів деяких потенційних 

виконавців соціальних послуг через побоювання надмірного втручання 

державних органів в їх діяльність під час реалізації проекту.  

З метою запровадження та реалізації нових ефективних соціальних 

технологій, підвищення рівня обґрунтованості управлінських рішень, 

забезпечення впровадження соціальних реформ, вирішення проблем розвитку 

соціальної сфери міста Київська міська державна адміністрація співпрацює із 
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Центром ефективних соціальних технологій. До його роботи залучені організації 

ветеранів, інвалідів та інших зацікавлених громадських організацій, враховується 

їх практичний досвід вирішення нагальних проблем малозабезпечених верств 

населення міста. У подальшому передбачається розробити програму партнерства 

між органами влади та недержавними структурами щодо реалізації 

найважливіших напрямів розвитку соціальної сфери міста, в тому числі за 

допомогою соціального замовлення [35].  

В основу соціального партнерства необхідно покласти:  

· зацікавленість кожної з взаємодіючих сторін у пошуку шляхів вирішення 

соціальних проблем;  

· об'єднання зусиль і можливостей кожної із сторін у подоланні проблем, 

самостійне вирішення яких неефективне;  

· конструктивну співпрацю між ними у разі виникнення спірних питань;  

· прагнення до реалістичного вирішення соціальних завдань;  

· децентралізацію рішень, відсутність державного патерналізму;  

· взаємоприйнятний контроль з урахуванням інтересів кожної сторони;  

· правову обґрунтованість партнерства, що надає вигідні умови взаємодії 

кожному учаснику та суспільству в цілому.  

Однак партнерство між органами місцевого самоврядування та приватним 

сектором на ринку соціальних послуг поки що недостатньо поширене, а також 

нормативно й організаційно не оформлено. Здійснюються лише перші кроки в 

цьому напрямі.  

Повною мірою не створено конкурентне середовище для відбору 

найефективніших соціальних проектів, недостатній якісний рівень їх підготовки, 

існує певна недовіра між органами місцевого самоврядування та недержавними 

структурами щодо реалізації цих проектів.  

На ринку послуг соціального захисту більш дійовими є партнерські 

взаємовідносини між органами місцевого самоврядування та неприбутковим 

сектором, громадськими організаціями, ніж із підприємницькими структурами. 
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Однак у цілому рівень цих взаємовідносин ще низький. Потрібно досягти 

оптимального балансу у співпраці між різними громадськими організаціями і 

виконавчою владою.  

Необхідно створити прозору систему фінансування і матеріальної 

підтримки громадських організацій, чітко визначати розмір фінансування 

останніх через подання пропозицій при формуванні міського бюджету та 

здійснювати контроль за використанням фінансування і матеріальною 

підтримкою. Поки що фінансовою підтримкою користуються одні і ті самі 

найвпливовіші громадські організації.  

Потрібно розширювати перелік активних соціальних послуг, тобто 

поступово переходити від послуг із соціального захисту до таких соціальних 

послуг, які сприяли б вирішенню людьми своїх проблем власними силами. 

Наприклад, збільшити кількість підприємств інвалідів, яким надається фінансова 

та матеріальна допомога з боку органів місцевого самоврядування, особливо на 

етапі їх створення. Тоді інваліди мали б змогу працювати і підтримувати свій 

рівень життя, не розраховуючи на соціальне забезпечення.  

Нині в Україні недостатньо розвинута така форма місцевого 

самоврядування, як органи самоорганізації населення, хоча саме вони могли б 

взяти на себе частину повноважень щодо надання соціальних послуг на 

принципах взаємодопомоги.  

Крім того, локальний характер соціального партнерства зумовлений 

кризовим станом економіки і відсутністю прозорих і реалістичних стратегічних 

орієнтирів соціальних перетворень у країні.  

Не менш значними є й інші перешкоди:  

· недостатній рівень інформованості кожного з трьох секторів (влада, 

підприємці, неприбуткові організації) про можливості, сильні та слабкі сторони і 

проблеми один одного;  

· взаємна недовіра, упередженість оцінок (часто в поєднанні з неадекватною 

самооцінкою). У кожного сектору є своє слабке місце (закритість механізмів 
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прийняття рішень і розподілу ресурсів у першому секторі, прагнення при 

вирішенні будь-якого питання отримати прибуток у другому секторі, недостатньо 

високий рівень професіоналізму у третьому), що перешкоджає партнерству;  

· низький рівень культури соціального проектування;  

· нерозвинутість нормативно-правового середовища, недотримання законів.  

Подолання зазначених перешкод та зміцнення інституту партнерства 

сприятиме швидшому та ефективнішому вирішенню багатьох соціальних проблем 

суспільства.  

Подальший розвиток соціального партнерства між органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями 

знаходитиме прояв у продуктивній співпраці в різних сферах життєдіяльності, 

результатом якої буде збільшення обсягів виробництва, посилення конкурентних 

стимулів, поліпшення якості послуг, соціально-економічного і екологічного стану 

окремих територій. Соціальне партнерство здійснюється на принципах: 

конструктивного діалогу; добровільності вибору форм соціального партнерства; 

рівноправності сторін; поваги, погодження і врахування інтересів сторін; 

пріоритетів узгоджувальних процедур та пошуку компромісних рішень; 

взаємного інформування; дотримання та відповідальності щодо досягнутих 

рішень.  

Поетапне створення системи соціального партнерства між органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими 

організаціями сприятиме становленню України як високорозвинутої, правової, 

цивілізованої держави з високим рівнем життя громадян, соціальної стабільності, 

культури та демократії. 

 

  



79 

 

3.2. Формування діалогу між органами державного управління, місцевого 

самоврядування і громадськістю  

Розглянемо процес формування діалогу на двох рівнях: "громадянин – 

влада" та "інститути громадянського суспільства – влада".  

Формування діалогу "громадянин – влада"  

Формування діалогу починається з практичної реалізації громадянами 

України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної 

влади та місцевого самоврядування пропозиції про удосконалення їх діяльності, 

викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і 

громадських органів. Закон України "Про звернення громадян" (від 2 жовтня 1996 

р. № 393/96-ВР із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 13 

травня 1999 р. № 653-XIV, від 20 листопада 326 2003 р. № 1294-IV, від 20 січня 

2005 р. № 2384-IV) забезпечує громадянам України можливості для участі в 

управлінні державними і громадськими справами, впливу на удосконалення 

роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і 

законних інтересів та відновлення їх у разі порушення [24].  

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб 

відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та 

пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням 

щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

законних інтересів та скаргою про їх порушення.  

У складі апаратів міністерств, інших центральних органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування утворено управління (відділи) з питань 

взаємодії іззасобами масової інформації та зв'язків з громадськістю. Цей процес 

утворення спеціальних підрозділів відбувся у 2003 р. на виконання Указу 

Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 "Про додаткові заходи щодо 
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забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" [9]. Таким чином, 

в Україні вироблено єдину позицію щодо форм, методів та роботи з громадянами 

зазначених підрозділів, які методично та організаційно забезпечують ефективне 

функціонування механізмів ведення діалогу та вироблення конкретних рішень.  

До рішень, дій (бездіяльності) у сфері управлінської діяльності, які можуть 

бути оскаржені, належать такі, внаслідок яких:  

- порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи 

громадян);  

- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних 

інтересів чи свобод;  

- незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його 

незаконно притягнуто до відповідальності.  

Порядок розгляду звернень громадян. Органи державної влади, місцевого 

самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до 

повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і 

вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення 

відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти 

громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань) [49].  

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на 

політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність 

громадянина, незнання мови звернення. Забороняється переслідування громадян і 

членів їхніх сімей за подання звернень до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та 

рішень. Нікого не можна примусити до подання власного чи підписання 

колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи 

організацій.  
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Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 

посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити 

громадянина про результати розгляду [33].  

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби 

масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх 

повноважень зобов'язані:  

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;  

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до 

відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану 

постанову;  

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного 

органу, що розглядає його заяву чи скаргу;  

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених 

законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим 

нормативним актам, невідкладно вживати заходів щодо припинення 

неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які призвели до 

порушення;  

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих 

у зв'язку із заявою чи скаргою рішень; 

- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи 

скарги і суть прийнятого рішення;  

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку 

матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті порушення 

його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з 

вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш 

як у місячний термін доводити прийняте рішення до відома органу місцевого 
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самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем 

проживання громадянина;  

- у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок 

оскарження прийнятого за нею рішення;  

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим 

органам;  

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг 

громадян, вживати заходів щодо усунення причин, що їх породжують, 

систематично аналізувати та інформувати населення (громадянина) про цю 

роботу.  

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 

посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати [7].  

До механізмів державного регулювання процесу формування діалогу між 

органами державного управління, місцевого самоврядування і громадськістю 

належать: нормативно-правовий, інституційно-організаційний та інформаційно-

ресурсний.  

Ефективність дії механізмів державного регулювання процесу формування 

діалогу між органами державного управління, місцевого самоврядування і 

громадськістю забезпечено чинними нормативно-правовими актами. Наведемо їх 

перелік [30]:  

1. Конституція України.  

2. Закон України "Про інформацію".  

3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".  

4. Закон України "Про телебачення і радіомовлення".  

5. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні.  

6. Закон України "Про звернення громадян".  
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7. Закон України "Про об'єднання громадян".  

8. Указ Президента України від 17 травня 2001 р. № 325 "Про підготовку 

пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів 

державної влади".  

9. Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 "Про додаткові 

заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади".  

10. Указ Президента України від 31 липня 2004 р. № 854 "Про забезпечення 

умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики".  

11. Указ Президента України від 15 вересня 2005 р. № 1276 "Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики".  

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915 "Про 

затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, витяг.  

13. Постанова КабінетуМіністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 

"Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів 

виконавчої влади".  

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 "Про 

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади".  

15. Постанова КабінетуМіністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 "Про 

заходи щодо створення електронної системи "Електронний Уряд".  

16. Постанова КабінетуМіністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1609 

"Про затвердження Державної програми забезпечення позитивного міжнародного 

іміджу України на 2003-2006 роки".  

17. Постанова КабінетуМіністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 

"Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики".  
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18. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 356 "Про 

додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними 

справами" [42].  

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 215 

"Питання забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики".  

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 

759-р "Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії 

іззасобами масовоїінформації".  

21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 

1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 

громадянського суспільства".  

Формування діалогу "інститути громадянського суспільства – 

державна влада"  

Реалізація завдань розбудови демократичного суспільства в Україні 

неможлива без системного діалогу влади не тільки з окремими громадянами, але 

на вищих за складністю рівнях взаємодії з інститутами громадянського 

суспільства. До них належать різні громадські організації та об'єднання, релігійні 

організації, профспілки та політичні партії і рухи, які не входять до законодавчого 

органу влади.  

Метою розбудови демократичного суспільства є: залучення інститутів 

громадянського суспільства до участі в управлінні державними справами, 

організація їх вільного доступу до інформації про діяльність органів державної 

влади, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності органів 

влади, підвищення якості державної політики шляхом врахування думки 

громадськості [26].  
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Стратегічний напрям дій щодо розбудови демократичного суспільства – 

налагодження системного діалогу органів державної влади з громадськістю в 

широкому розумінні.  

Для досягнення цієї мети в розбудові демократичного суспільства 

передбачається:  

- по-перше, організація комплексного стратегічного планування щодо 

діяльності двох сторін для налагодження системного діалогу;  

- по-друге, вироблення і реалізація іміджевої політики та стереотипів 

співпраці та взаємодії. Тут ідеться про зміщення акценту від варіанта взаємодії 

"прохання-тиск" до дорадчо-контрольного;  

- по-третє, збирання, систематизація та аналіз інформації про роботу органів 

державної влади, спільне вироблення пропозицій щодо пріоритетів діяльності;  

- по-четверте, організація всебічного висвітлення діяльності органів влади 

та сприяння популяризації результатів роботи.  

Важливим є також проведення ґрунтовних досліджень стосовно очікувань 

населення щодо якісного формування та реалізації державної політики. З метою 

пошуку та впровадження нових шляхів співпраці влади та громадськості 

необхідно проводити соціологічні дослідження та організувати комплексний 

моніторинг, який би висвітлював, з одного боку, дії влади, а з другого – 

паралельний аналіз матеріалів ЗМІ та реакцію громадянських інститутів на ці дії 

[60].  

Нова стратегія взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні має 

базуватися на усвідомленні владою та інститутами громадянського суспільства 

взаємної відповідальності перед громадянами своєї ролі для налагодження 

партнерства та щоденного виконання кожною стороною своїх завдань [39]. Влада 

повинна взяти зобов'язання:  

- надавати суспільству вчасну, точну та повну інформацію про 

законодавство, служби, послуги та ініціативи;  
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- пояснювати свою політику та рішення, інформувати суспільство про 

пріоритети для країни;  

- забезпечувати відкритість, доступність та підзвітність громаді, якій вони 

покликані служити;  

- консультуватися з громадськістю, враховувати інтереси та проблеми 

людей у процесі встановлення пріоритетів, планування програм та послуг, 

розвитку ініціатив;  

- постійно підтримувати діалог з громадськістю, що є похідним від права 

громадян звертатися до уряду і бути ним почутим, з метою дослідження, оцінки 

та урахування потреб громадян і їх очікувань для отримання найповнішої 

відповіді на них.  

Інститути громадянського суспільства в сучасній Україні мають: 

- брати участь в процесі вироблення урядової політики;  

- брати участь у формуванні та застосуванні механізмів громадського 

контролю функціонування і діяльності органів виконавчої влади та виконавчих 

органів місцевого самоврядування;  

- бути активними та ініціативними учасниками громадського життя 

суспільства.  

Саме тому на основі системного підходу та шляхом реалізації принципів 

відкритості, прозорості і партнерства необхідно запровадити практику укладання 

двосторонніх договорів між владою та інститутами громадянського суспільства і 

встановити громадський контроль над владою.  

Це стане можливим у разі досягнення компромісу влади та інститутів 

громадянського суспільства щодо бачення цілісного, комплексного підходу 

доформування реальних послідовних кроків в цьому напрямі.  

За дорученням Президента України на сьогодні розробляються проекти 

законодавчих та нормативно-правових актів у сфері сприяння розвитку 

громадянського суспільства, забезпечення відкритості та прозорості діяльності 

органів виконавчої влади, реалізації конституційного права громадян на участь в 
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управлінні державними справами з метою формування ефективного діалогу між 

органами державної влади та місцевого самоврядування і громадськістю. 
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3.3. Упровадження інноваційних моделей співпраці громадськості з органами 

державного управління  

Суспільство може стати демократичним, а влада – відповідальною тільки за 

умови забезпечення цілеспрямованого належного державного управління, 

вироблення й реалізації ефективної державної політики та активної участі 

громадян у цьому. Чим більш різноманітним є вибір форм громадської активності, 

тим легше громадянам захищати свої права, тим більше у них можливостей 

реалізувати себе в різних сферах суспільного життя. У результаті забезпечуються 

успіхи та прогресивний поступ держави. Захищаючи приватні і суспільні інтереси 

людей, відстоюючи їх матеріальну і духовну незалежність від держави, 

домагаючись забезпечення з її боку правових гарантій, об'єднання громадян 

активно сприяють зміцненню демократії, набуттю державою ознак правової. 

Дотримання рівноваги між громадянським суспільством, яке презентує об'єднану 

громадськість, і державою сприяє плідній співпраці органів державної влади і 

громадськості в умовах демократичного політичного процесу.  

Досвід демократичних держав переконливо свідчить, що державна політика 

і управлінські рішення є ефективними лише за умови, коли до їх розробки і 

реалізації залучаються широкі кола громадськості. Зацікавленість населення 

державними справами, опікування ними – основа стійкого демократичного 

розвитку країни. Саме за умови поєднання державного і громадського елементів 

управління державна політика є виваженою, прозорою і результативною. У світі 

поширеною практикою ефективного управління в цьому плані є співпраця на 

основі партнерської взаємодії державних структур з профспілками та 

професійними об'єднаннями (наприклад Асоціаціями банків, Асоціаціями 

дослідників політики тощо), різними громадськими, неурядовими, 

неприбутковими, благодійними організаціями, фондами та фундаціями, низовими 

структурами громадської участі (клуби за інтересами, органи самоорганізації 

населення), організаціями, які залучають громадян до розв'язання 

загальнодержавних і місцевих проблем [56].  
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Залучення громадських структур до процесів вироблення державної 

політики та законотворення є важливим аспектом підвищення ролі громадян та їх 

добровільних об'єднань у вирішенні різних питань розвитку суспільства. Це 

зумовлено насамперед тим, що недержавні структури є основною формою 

організації громадянського суспільства. Беручи участь у їх діяльності, громадяни 

залучаються до прийняття політичних рішень. Ці організації виступають 

посередниками між державою та громадянами у важливих питаннях формування і 

реалізації державної політики. Налагодження конструктивного діалогу між 

громадськими та державними структурами, з одного боку, допомагає 

громадським струк- 348 турам інформувати державні органи про нагальні 

проблеми розвитку різних сфер суспільного життя, з другого – завдяки співпраці, 

партнерським взаємовідносинам з громадськістю органи державної влади і 

управління стають краще обізнаними з різними суспільними проблемами. Тісне 

співробітництво органів державного управління з громадськими структурами дає 

змогу населенню краще зрозуміти логіку управлінських рішень і політику 

держави в тій чи іншій сфері, забезпечує його довіру і підтримку у разі 

необхідності.  

Слід зазначити, що громадські організації краще обізнані з проблемами 

пересічних громадян, інтереси яких вони представляють, а отже, відповідно вони 

накопичили позитивний (і часто альтернативний державній практиці) досвід 

розв'язання проблем та задоволення потреб, який можуть запозичити державні 

структури. Крім того, громадські організації у разі виникнення проблеми можуть 

привернути до неї увагу громадськості, засобів масової інформації, державних 

структур та мобілізувати останніх на дії, тим самим залучити додаткові ресурси 

для її вирішення. Але найголовніше те, що ці структури представляють широкі 

верстви населення та соціальні групи, які мають різні інтереси, і залучення їх до 

співпраці дає змогу узгодити позиції всіх суб'єктів, виробляти врівноважені й 

найбільш оптимальні управлінські рішення.  

Форми співпраці органів державного управління і громадянського 
суспільства у виробленні і прийнятті управлінських рішень  
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У реальній суспільно-політичній практиці не існує ідеальної схеми 

взаємодії органів державної влади і громадськості в умовах демократії. Механізми 

і форми такої взаємодії залежать від багатьох чинників, однак визначальними є 

конкретні реалії суспільного життя та соціокультурні традиції держави.  

За часи незалежності в нашій державі було прийнято цілу низку 

нормативних актів, у яких основна увага зосереджувалася на відповідних 

демократичних цінностях та закріплених правах і принципах, що уможливлюють 

співпрацю органів державного управління і громадськості. Так, згідно з Указом 

Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості 

діяльності органів державної влади" від 1 серпня 2002 р. № 683 [42] забезпечення 

відкритості формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам 

економічної та соціальної політики було визначено як пріоритет діяльності 

Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

Через два роки Указом глави держави "Про забезпечення умов для більш широкої 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (від 31 липня 

2004 р. № 854) відкритість влади знову визнається пріоритетним завданням цих 

органів [10]. З цією ж метою Президент України підписав Указ "Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" 15 вересня 

2005 р. № 732 [11].  

Особливе місце в процесі вироблення управлінських рішень посідає 

консультування організацій громадянського суспільства щодо вироблення 

державної політики, оскільки воно передбачає отримання зворотної реакції від 

громадськості на ті чи інші пропозиції. У разі реалізації такого механізму 

організації громадянського суспільства здійснюють функцію своєрідного 

фасилітатора процесу вироблення державної політики за участі широких кіл 

громадськості. З боку органів влади має бути забезпечене належне визнання 

громадянських структур повноправними учасниками вироблення політики в тій 

чи іншій сфері. Форми консультування можуть бути різноманітними: створення 

спеціальних дорадчих та консультативних структур при органах влади, 

проведення опитувань експертів, публічних обговорень.  
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання щодо 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" 

від 15 жовтня 2004 р. № 1378 [21] нині при більшості центральних та місцевих 

органів виконавчої влади створені громадські ради, які є ефективним механізмом 

впливу громадськості на вироблення політики певного державного органу, 

додатковим експертно-інформаційним ресурсом відповідного органу виконавчої 

влади. Завдяки цьому громадські ради можуть суттєво впливати на рівень довіри 

громадян до влади та запобігати протистоянню суспільства владі.  

Згідно з Указом Президента "Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики" від 15 вересня 2005 р. № 732 в 

Україні запроваджується щорічне проведення президентських слухань, на яких 

спільно з громадськістю дається оцінка ситуації в державі, формуються 

пропозиції щодо напрямів стратегії державного розвитку, порядку впровадження 

державної політики та планів дій Президента на наступний рік; підготовки 

національних доповідей та проведення громадських експертиз, оцінок діяльності 

органів влади, які слугують новими інструментами державного управління, 

розробки державних рішень, які мають бути обов'язковими для розгляду органами 

державної влади; створення Стратегічної ради з розвитку державної політики як 

нової моделі постійного діалогу між основними суспільними групами щодо 

стратегічних пріоритетів розвитку українського суспільства та вдосконалення 

державної політики [11].  

Станом на 1 травня 2007 р. громадські ради (колегії) створені при 72 

органах виконавчої влади. До їх складу входить близько 2 тис. осіб, з яких понад 

1 тис. представників громадських організацій, близько 200 представників 

професійних спілок, близько 100 представників відповідно засобів масової 

інформації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

політичних партій, близько 300 осіб інших представників громадянського 

суспільства [62].  

Для координації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади 

ведеться робота зі створення Громадської ради при Кабінеті Міністрів України. 



92 

 

До її складу згідно з Положенням про Громадську раду при Кабінеті Міністрів 

України, затвердженого зазначеною вище постановою, мають увійти по одному 

представнику від громадських рад при міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київській та Севастопольській міських держадміністраціях [14].  

Діяльність цього консультативно-дорадчого органу буде спрямована на 

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами; забезпечення врахування громадської думки в процесі 

підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, інших 

органів виконавчої влади; надання методичної допомоги громадським радам при 

центральних, місцевих органах виконавчої влади, пов'язаних з організацією 

проведення консультацій з громадськістю та вироблення за їх результатами 

узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації державної політики[37].  

Зазначеною постановою затверджений Порядок проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, Положення 

про громадську раду при Кабінеті Міністрів України та Типове положення про 

громадську раду при центральному, місцевому органі влади [64].  

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до 

участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного 

доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також 

забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів.  

Консультації з громадськістю сприяють також налагодженню системного 

діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки 

та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з 

урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у 

розробленні проектів таких рішень. Консультування з громадськістю 

здійснюється з різних питань щодо суспільно-економічного розвитку держави та 

життєвих інтересів широких верств населення, зокрема проектів нормативно-

правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян; 

проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і 
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культурного розвитку, рішень щодо їх виконання; звітів головних розпорядників 

коштів Державного бюджету України про витрачання бюджетних коштів за 

минулий рік; інформації про роботу Кабінету Міністрів України, центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Консультації з громадськістю можуть 

проводитися як у формі публічного громадського обговорення (безпосередня 

форма), так і шляхом вивчення громадської думки (опосередкована форма). 

Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення: 

конференцій, семінарів, форумів, круглих столів, зборів, зустрічей з 

громадськістю, громадських приймалень; теле- або радіодебатів, дискусій, 

діалогів, інтерв'ю та інших передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, 

телефонних "гарячих ліній", інтерактивного спілкування в інших сучасних 

формах. Громадська думка вивчається шляхом: проведення соціологічних 

досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз 

інформаційних матеріалів, фокус-групи); запровадження спеціальних рубрик у 

друкованих та електронних засобах масової інформації; проведення експрес-

аналізу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та 

телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп; опрацювання та 

узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій; 

проведення аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних скриньок.  

Взаємодія влади з громадськістю – важливий чинник установлення довіри 

громадян до органів влади. Налагодити повноцінну взаємодію і співпрацю між 

владою та громадянським суспільством можна створивши відповідні умови для 

цього. Це, насамперед, започаткування практики експертизи громадськими 

організаціями проектів законодавчих і нормативних актів стосовно їх 

потенційного впливу на розвиток громадянського суспільства, що стимулюватиме 

громадські організації до участі в процедурах підготовки та прийняття державних 

рішень. Ефективними формами співпраці громадських структур і влади є 

проведення громадських слухань, утворення при центральних і місцевих органах 

виконавчої влади реально діючих громадських рад або колегій, що 

виконуватимуть функцію дорадчих органів і до складу яких входять представники 
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від об'єднань громадян, засобів масової інформації та органів виконавчої влади. 

Конкретним механізмом залучення громадськості до процесу управління може 

бути створення "громадської трибуни" для висловлення та лобіювання суспільних 

і місцевих інтересів у засобах масової інформації [18].  

Залучивши громадськість до обговорення проблем та визначення 

перспектив розвитку суспільства, влада, втілюючи в життя її рішення, зможе 

розраховувати на підтримку громадян. Інформування може відбуватися на різних 

стадіях розробки державної політики. Забезпечення урядом доступу 

громадськості до інформації передбачає спроможність адміністративних процедур 

забезпечити високий рівень обізнаності громадських організацій щодо 

процесуального аспекту вироблення політики, зрозумілих широкій громадськості 

змісту і сенсу цієї діяльності. Інформування може здійснюватися в різних формах, 

а саме: публікації, попереднього повідомлення про підготовку проекту того чи 

іншого державно-політичного рішення, видання так званих "зелених" та "білих" 

книг [25].  

Крім того, ефективними формами взаємодії органів державної влади і 

громадськості в сучасних умовах мають стати:  

- постійний обмін інформацією між громадянськими структурами і 

органами державного управління з проблем розвитку суспільства та шляхів їх 

розв'язання як на національному, так і на місцевому рівні;  

- консультативна та експертна участь громадських організацій у реалізації 

державою суспільних програм;  

- створення і діяльність робочих груп з підготовки програм стратегії 

розвитку держави, регіону, конкретної місцевості;  

- залучення неурядових організацій до виконання тих чи інших програм 

через їх участь у тендерах;  

- виконання спільних проектів органами державної влади і неурядовими 

організаціями тощо.  
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Отже, проблема взаємодії держави і громадянського суспільства є 

ключовою не лише для України, а й для будь-якої демократичної країни. 

Перспективи розвитку відкриваються тільки тоді, коли держава і громадянське 

суспільство не лише розпочнуть діалог, а й налагодять між собою стійку 

взаємодію, забезпечать активну участь громадянського суспільства у справах 

держави і одночасно в реалізації запитів та інтересів людей. Відносини і 

взаємовплив громадянського суспільства та влади як підсистем єдиної суспільної 

системи є визначальними у забезпеченні демократичного розвитку країни, 

досягненні конституційно визначеної ідеальної української мети, що проголошена 

ст. 1 Конституції України – створення "суверенної і незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави". Цілком природно, що реалізація цієї 

конституційної мети і є змістом діяльності українського громадянського 

суспільства. Саме ця обставина об'єктивно сприяє партнерству органів публічної 

влади та організацій громадянського суспільства.  
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ВИСНОВКИ 

1. Досліджено теоретичні засади взаємодії місцевих органів влади та 

громадськості. Виявлено, що всі концепції громадської участі фактично 

побудовані за одним принципом – урахуванням ступеня залучення громадськості 

до процесу прийняття рішень, що відображає основні етапи розвитку відносин 

між владою і суспільством у країнах з розвинутими демократичними традиціями. 

Залучення громадян до участі в прийнятті державних рішень має будуватися саме 

на відповідних принципах – вважають українські політики та громадські діячі. 

2. Розглянуто історичні аспекти розвитку взаємодії місцевих органів 

державної влади та громадськості. Історичне підґрунтя дає змогу зробити 

висновок, що такі інститути демократії, як свобода слова, прямі демократичні 

вибори та незалежні суди, є абсолютно прийнятними для українців, оскільки 

тільки вони здатні забезпечити історичну та ментальну здатність українців до 

самоорганізації та самоврядування. 

3. Проаналізовано сучасні механізми взаємодії місцевих органів державної 

влади та громадськості. Визначено, що незважаючи на досить широкий спектр 

форм впливу громадських організацій на місцеву владу, низький рівень 

громадської активності та небажання місцевих рад сприймати організації 

громадянського суспільства як стратегічного партнера призводять до відсутності 

систематичної співпраці між місцевою владою та громадськістю. Тому, держава 

має стати активним учасником у спільних проектах з розвитку партнерства між 

громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування і громадою у 

сфері надання послуг, потрібно простежити дотримання законодавства з питань 

забезпечення права громади на реалізацію механізмів прямої демократії та 

притягнення до відповідальності посадових осіб за його порушення.  

4. Вироблено рекомендації щодо напрямів удосконалення взаємодії влади та 

громадськості. Для покращення стану вітчизняного місцевого самоврядування 

запропоновано провести наступні зміни: реформування адміністративно-

територіального устрою України; проведення фінансової та податкової реформи; 
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внесення відповідних змін до Бюджетного та Податкового кодексу та інших 

суміжних актів; внесення змін у Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» ; прийняття Закону України 

«Про місцевий референдум». Ці заходи мають забезпечити удосконалення та 

ефективне функціонування системи місцевого самоврядування в Україні, що 

стане передумовою для покращення економічної ситуації та побудови 

демократичної держави та громадянського суспільства в цілому.  

5. Розроблено пропозиції щодо впровадження інноваційних моделей 

взаємодії місцевих органів державної влади та громадськості. Визначено, що 

ефективними формами взаємодії органів державної влади і громадськості в 

сучасних умовах мають стати: постійний обмін інформацією між громадянськими 

структурами і органами державного управління з проблем розвитку суспільства та 

шляхів їх розв'язання як на національному, так і на місцевому рівні; 

консультативна та експертна участь громадських організацій у реалізації 

державою суспільних програм; створення і діяльність робочих груп з підготовки 

програм стратегії розвитку держави, регіону, конкретної місцевості; залучення 

неурядових організацій до виконання тих чи інших програм через їх участь у 

тендерах; виконання спільних проектів органами державної влади і неурядовими 

організаціями тощо.  
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