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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Каталізатором структурних змін у 

першому десятилітті ХХІ ст. стали кризові явища, що охопили значну частину 

світу. Їх поява, на думку більшості експертів і науковців, свідчила про крах 

масо-вої культури «неконтрольованого споживання і швидких грошей». Хибна 

монетарна політика, нерозумні банківські ризики, безвідповідальність 

управлінського менеджменту і соціальна стагнація породила таке явище, як 

віртуальна економіка, яка, у свою чергу, сформувала покоління нових 

соціальних акторів, яких можна назвати «безвідповідальними споживачами». 

Криза старого світового порядку не стала неочікуваним явищем для спільноти, 

проте вона породила проблему, що характеризується відсутністю моделей 

поведінки політичного керівництва національних держав в умовах нестабільної 

світової політико-економічної системи ХХІ ст. У зв'язку з цим перед світовою 

спільнотою постають питання, пов'язані зі створенням механізмів запобіжників, 

спроможних прогнозувати системні кризи та ефективно розв'язувати конфлікти 

вищого рівня. 

Пошук націями, народами і державами нових форм співіснування, 

реалізації ними політичних, економічних, соціальних, гуманітарних проектів 

призводить до гострих системних конфліктів і криз, що провокують структурні 

зміни як в окремих регіонах, так і на планеті в цілому. За цих умов рецидиви 

або друга хвиля кризи можуть спровокувати не тільки економічну катастрофу в 

окремих регіонах світу, а й, насамперед, кардинально змінити соціальну інфра-

структуру і суспільні відносини у найбільш розвинутих країнах світу. 

Світова фінансово-економічна криза, яка у широкому розумінні стала 

кризою системи управління, призвела до відсутності адекватної відповіді на 

виклики сьогодення. Пошук оптимальної мультимедійної моделі управління є 

не лише запитом державних управлінців, а й запорукою ефективного розвитку 
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суспільства в цілому. Так, наприклад, сьогодні чітко окреслюється тенденція, 

яка, як не дивно, стала характерною для багатьох країн незалежно від типу 

державного устрою – швидка зміна урядів, викликана конфліктами всередині 

управлінської системи. У такій ситуації значно зростає запит на інтелектуальне 

забезпечення роботи управлінських структур. Реальністю є також співпраця 

урядових, бізнесових та громадських структур, яка розглядається як одна з 

основних умов здійснення ефективного управління. Це саме ті проблеми, які 

перебувають у площині публічної політики, що підтверджує актуальність 

проведення комплексного наукового дослідження в означеній сфері. 

У процесі даного магістерського дослідження використовувалися роботи 

українських і зарубіжних учених (В. Бакуменка, Н. Волковицької, 

Р. Дарендорфа, С. Домбровської, І. Грицяка, Т. Карлова, О. Кравченко, 

О. Колодій, О. Крутій, О. Крюкова, І. Лопатченко, Т. Парсонса, Є. Тихонова, 

О. Сіцінського, С. Телешуна, І. Томаса, Н. Федчун, Х. Фредеріксона, 

А. Халецького, Л. Шари, О. Якубовського та ін. [7; 8; 15; 22; 26; 35; 36; 41; 45–

49; 56–57; 61; 75; 95; 97; 101; 103; 104; 106; 110; 111]), які визначили теоретичні 

та прикладні аспекти механізмів здійснення політичної діяльності органами 

публічноі влади, з метою забезпечення системи безпеки. У наукових працях цих 

науковців розглядаються державноуправлінські аспекти та проблеми 

забезпечення національної, державної та іншої безпеки. Разом із тим, 

дослідження цих аспектів і проблем вимагає застосування системного підходу. 

Власне, необхідним є аналіз конфліктогенних процесів публічної політики в 

контексті взаємодії держави та громадянського суспільства. 

Відтак, метою цієї роботи є наукове обґрунтування змісту та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення управління конфліктами в діяльності 

органів публічної влади.  

Виходячи із поставленої мети роботи, основними завданнями 

дослідження є такі: 

– визначити роль та місце конфліктів у вирішенні проблем публічної 
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політики; 

– дослідити сутність механізмів державного управління конфліктами в 

діяльності органів публічної влади; 

– проаналізувати сучасний стан механізмів державного управління 

конфліктами в діяльності органів публічної влади; 

– окреслити напрямки вдосконалення механізмів державного управління 

конфліктами в діяльності органів публічної влади. 

Об'єкт дослідження – публічна політика та управління.  

Предмет дослідження – управління конфліктами в діяльності органів 

публічної влади.  

Методологічна й інформаційна база дослідження. Теоретичною та 

методологічною основою цього дослідження слугувала сучасна теорія 

державного управління, теорія систем і конфліктів, положення ризикології, 

концепція нового публічного менеджменту тощо. 

Крім того, було досліджено міжнародно-правові акти з питань безпеки, 

законодавчі та нормативно-правові акти України – Конституцію та закони 

України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

учених із питань вироблення та реалізації публічної політики та 

унеможливлення вияву конфліктів при цьому. 

В основу магістерської роботи покладені принципи і головні категорії 

діалектичного пізнання соціальних явищ і процесів, а також системний, 

індуктивний, дедуктивний, функціональний та інші методи як філософського, 

загальнонаукового, так і конкретно-наукового характеру. 

Щодо новизни роботи, то в результаті проведеного дослідження було 

науково обґрунтовано зміст та практичні рекомендації щодо вдосконалення 

управління конфліктами в діяльності органів публічної влади. Сутність 

отриманих результатів полягає в такому: 

– розкрито зміст конфлікту як одного з процесів розвитку публічної 
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політики, який може мати як конструктивний, так і деструктивний характер, а 

також передбачає визначення головних ознак конфлікту (об’єкта, предмета, 

структури, причин тощо); 

– досліджено сутність механізмів державного управління конфліктами в 

діяльності органів публічної влади та визначено основні види цих механізмів – 

організаційний і правовий, які нерозривно пов’язані між собою як на етапі 

формування, так і функціонування; 

– проаналізовано сучасний стан функціонування організаційного і 

правового механізмів державного управління конфліктами в діяльності органів 

публічної влади в Україні, який охарактеризовано як недосконалий через 

несформованість правової бази в цій сфері, а також застарілість організаційних 

форм вирішення цих конфліктів; 

– окреслено напрямки вдосконалення механізмів державного управління 

конфліктами в діяльності органів публічної влади, які передбачають урахування 

закордонного досвіду в цій сфері, зокрема застосування медіаторства 

як новаційної організаційної форми вирішення зазначеного виду конфліктів, 

удосконалення нормативно-правової бази з цього питання, поширення 

регіональної практики розробки й упровадження програм їх профілактики, 

а також визначення причин виникнення таких конфліктів, їхнє 

прогнозування тощо. 

Результати дослідження можуть бути використані у процесі розробки 

державних програм з упровадження принципів публічної політики в систему 

державного управління, реформування місцевого самоврядування, формування 

інститутів громадянського суспільства, а також при підготовці державних 

службовців, здатних забезпечувати теоретико-методичний і експертно-

аналітичний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самовря-

дування, які навчаються та підвищують кваліфікацію, зокрема, у 

Національному університеті цивільного захисту України та інших вищих 

навчальних закладах. 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції: «Державне управління 

у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (м. Харків, 2018 р.). 

Структура й обсяг магістерської роботи. Дослідницька робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних 

джерел. Повний обсяг дисертації становить 111 сторінок, у т. ч. 2 рисунка. 

Список використаних джерел нараховує 111 найменувань (на 11 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ 

КОНФЛІКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

1.1. Наукова характеристика конфліктів органів публічної влади 

 

Конфлікти завжди були невід'ємною частиною життя громади, але 

тривалий час не були об'єктом наукового дослідження. Перші дослідження 

відносяться до VII-VI століть до н.е., коли ки-тайські мислителі розглядали як 

джерело розвитку всього існую-чого взаємини властиві матерії позитивних 

(янь) і негативних (інь) сторін, які знаходяться у постійному протиборстві і 

призводять до зіткнення їхніх носіїв [9]. 

Період античності – це період зародження аналітичного мислення, яке 

формується на основі уявлень про драматичні події та війни. Саме починаючи з 

цієї епохи розуміння природи конфлікту пов'язується з розумінням природи 

самої людини. Спектр аналізу конфліктів доповнювався ще й тим, що філософи 

прагнули віднайти не лише причини різних зіткнень, а й робили спробу 

встановити їх соціальні наслідки. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) зауважував, 

що джерелом конфліктів є майнова нерівність людей та нерівність привілеїв. Ці 

причини доповнюються цілим рядом інших факторів, таких як нахабство, 

страх, вищість, презирство тощо. Аристотель вперше намагався пояснити роль 

держави у розв'язанні конфліктів. Держава, на його думку, має природне 

походження, а людина є істотою політичною, той, хто живе поза державою, є 

або недороз-винутою у моральному плані істотою , або надлюдиною. Цілком 

очевидно те, що Аристотель, державу та суспільство визначає як первинне 

начало, цілісність, а окрему людину, як частину цього цілого. Така думка була 

домінуючою аж до Нової епохи [71]. 

В епоху Стародавнього Риму мислителі вже чітко усвідомлювали 
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неминучість конфронтацій у суспільному житті, але бажання досягти 

суспільного ідеалу підштовхнуло до появи категорій спра-ведливого і 

несправедливого насильства. Зокрема, Цицерон (106-143 рр. н.е.) у своєму 

трактаті «Про державу» висунув тезу про «справедливу і благочестиву війну», 

що могла вестися для по-мсти за заподіяне зло, для вигнання з країни ворога. 

Епоха Середньовіччя відзначилася релігійною спрямованіс-тю уявлень 

про конфлікт, про єдність людської та божественної історії, яка одночасно 

протікає в протилежних і нероздільних сфе-рах. Аврелій Августин (345-430 рр. 

н.е.) до ідей Цицерона додає необхідність наявності "справедливості намірів" 

тих, хто веде війну [там само]. 

Варто відзначити, що Фома Аквінський (1225-1274), розмірковуючи про 

царство філософського пізнання і богослов'я, духовну владу, про людське буття 

Бога, доходить висновку, що війна для того, щоб бути справедли-вою, повинна 

мати санкцію з боку державної влади. Незважаючи на таке виправдання війни, 

він всеодно стверджує, що «війна і насильство» є завжди гріхом [12]. 

Одна з перших спроб системного аналізу соціальних конфліктів належить 

Ніколо Макіавеллі (1469-1527). Він зумів відійти від релігійних поглядів на 

джерела суспільного розвитку, вказавши, що конфлікт є універсальним та 

безперервним станом суспільства. Причини цього мислитель вбачав перш за 

все у корисливій природі людини, прагненні різних груп до постійного та 

необмеженого збагачення. Н.Макіавеллі одним з джерел конфліктів вважав 

знать, яка зосереджує у своїх руках усю повноту влади. Особливо треба 

відзначити, що мислитель в конфліктах виділяє не лише руйнівну, але й творчу 

функції та вказує на те, що нега-тивні наслідки цілком можливо зменшити, 

якщо правильно впли-вати на них. Цю місію він покладає на найпотужніший 

соціальний інститут – державу. Епоха та стан надзвичайно сильного напру-

ження в суспільстві детермінували розвиток засуджуючих війни концепцій. 

Е. Роттердамський (1469-1536) вважав, що війна "солодка для тих, хто її не 

знає", і вказував на наявність власної логіки конфлікту, який починається та 
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розростається подібно ланцюговій реакції, втягуючи нових учасників [52]. 

В епоху Нового часу формується системний підхід до розуміння 

соціальних явищ. Природа конфліктів стає об'єктом уваги Ф. Бекона (1561-

1626). На основі ґрунтовного теоретичного аналізу він намагається 

сконструювати цілу систему причин соціальних конфліктів. Комплексний 

підхід до розуміння соціального конфлікту засвідчується тим, що поряд із 

визначенням передумов виникнення соціальної нестабільності, він робить 

спробу окреслити можливі способи подолання конфліктів [102]. 

Філософ Т. Гоббс (1588-1679) у своїй праці «Левіафан, або Матерія, 

форма і влада держави церковної та громадянської» робить своєрід-ну 

революцію поглядів, ставши на позицію суспільного договору. Якщо 

Аристотель вважав, що держава існує від природи, то Т. Гоббс доводить, що 

природнім станом суспільства є «війна всіх проти всіх». Він вважав, що 

природа створила всіх людей з рівними фізич-ними та розумовими здібностями. 

Але ця рівність людей сама по собі не є благом. Навпаки, з цієї рівності 

здібностей виникаєрівність надій у досягненні цілей. Ось чому, коли дві 

людини бажа-ють одного й того ж, але не можуть володіти цим удвох, то вони 

стають ворогами. Саме це стає безпосередньою причиною означе-ного 

природного стану "війни всіх проти всіх". При цьому Гоббс виділяє три основні 

причини конфліктів: 1) суперництво; 2) недо-віра; 3) прагнення слави. Що ж до 

держави, то вона, на його думку, існує не від природи, а внаслідок суспільного 

договору, призна-чення якого полягає в забезпеченні інтересів самозбереження 

і в можливості примусового подолання конфліктів [102]. 

У середині XVIII ст. набувають популярності ідеї Ж.-Ж. Руссо (1712-

1778) про етапність історичного процесу. Він стверджу-вав, що спочатку існує 

«природний стан», коли люди вільні і рівні, потім розвиток цивілізації 

призводить до втрати стану рівності, волі та щастя і, нарешті, уклавши 

«суспільний договір», люди зно-ву знайдуть втрачену гармонію суспільних 

відносин, «вічний світ» та згоду. Нерівність та зло він вважав витвором самої 
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людини, а не природи. На його думку, суспільний договір можливий під твер-

дим контролем народу, тому що правителям навпаки потрібні війни добру волю 

щодо їх подолання вони не проявляють [102]. 

Учений А. Сміт (1723-1790) уперше розглянув конфлікт як багаторівневе 

соціальне явище. В основі соціального конфлікту лежить розподіл суспільства 

на класи (капіталісти, земельні власники, наймані працівники) та економічне 

суперництво між ними. Протиборство між класами А. Сміт [5] визначав як 

джерело поступального розвитку суспільства, а соціальний конфлікт як благо 

людства. Е. Кант (1724-1804) вважав, що стан миру між людьми, які живуть 

поруч, не є природним станом. Природним, навпаки, є стан війни [28; 102].  

До речі, на думку Г. Гегеля (1770-1831), головна причина конфлікту в 

соціальній поляризації між нагромадженням багатства, з одного боку, та при-

в'язаного до праці капіталу - з другого. Будучи прихильником сильної держави, 

Гегель виступав проти розбрату та безладдя всередині країни . Він вважав, що 

держава повинна представляти інтереси всього суспільства та регулювати 

конфлікти [102]. 

Наприкінці ХІХ ст. системні підходи стають домінуючими, але на зміну 

розумінню розбудови суспільства як «системи порядку» приходить розуміння 

суспільства як об'єктивно існуючої «системи протиріч». Мислитель К. Маркс 

(1818-1883) стверджував, що соціальні відношення, виявляючи риси систем, 

переповнені протиріччями. Головне з них – протиріччя між продуктивними 

силами та вироб-ничими відносинами. Розвиток перших завжди випереджає 

розвиток останніх. Тому виробничі відносини на певному етапі починають 

стримувати розвиток продуктивних сил. Це підтверджує те, що соціальна 

система періодично породжує конфлікти. Отже, конфлікти є невід'ємною 

характеристикою соціальної системи. К. Маркс соціальну систему розгялдав, як 

систему, що породжує конфлікти.  

Учений Г. Зіммель (1858-1918) розглядає інший аспект – функції 

конфлікту, які спонукають до підтримки соціального континууму. На його 
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думку, конфлікт є універсальним засобом розв'язання будь-якого дуалізму. 

Джерело конфлікту Г. Зіммель бачив не лише в зіткненні інтересів, але й в 

наяв-ності «потреби ненавидіти та боротися» («імпульс ворожості»). Він також 

указує на інтеграційні функції конфлікту, наголошуючи на тому, що за різних 

умов він має й різні форми інтеграції. У диференційованих соціальних системах 

менш гострі локальні конфлікти убезпечують від гострих масштабних та 

руйнівних конфліктів. Водночас гострі та тривалі конфлікти сприяють 

створенню коаліцій між групами, які не були до цього пов'язані між собою [17]. 

За М. Вебером (1864-1920), суспільство – це сукупність статусних груп. 

Відповідно, їх інтереси не збігаються, що і провокує по-яву конфліктів. Як 

явище вони практично невідворотні, але інколи можна віднайти спільність 

інтересів та досягти суспільного консенсусу. 

Науковець Т. Парсонс (1902-1979) створив, так звану, теорію соціальної 

дії, яка відкриває цілий блок структурно-функціональних теорій. Він вказав на 

те, що соціальна система базується на актах взаємодії індивідів. Узгодження в 

цих діях досягається шляхом за-своєння ними загальноприйнятих норм та 

перетворення останніх на внутрішні мотиви їх діяльності. Т. Парсонс вважав, 

що будь-яке суспільство є відносно стійкою, стабільною структурою елементів. 

Кожен з цих елементів виконує свої функції (роль) та сприяє збереженню 

цілісності системи. Нормальним станом суспільства є рівновага, яка 

досягається завдяки існуванню системи соціально-го контролю. До неї входять 

правові та аполітичні органи, які ма-ють оберігати суспільство від небажаних 

конфліктів. Відповідно, елементи системи опираються на консенсус і 

легітимність, тобто згоду більшості громадян дотримуватися єдиної системи 

цінностей. Отже, порядок та стабільність, на думку дослідника, є необхідними 

умовами існування соціальної системи. Соціальні ж протиріччя, зіткнення 

інтересів мають лише руйнівну силу та є хворобою соціального організму. 

Конфлікти ж як їх яскравий прояв являються соціальною аномалією, яку 

потрібно привести до норми [75].  
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Разом із тим, у концепції Т. Парсонса конфлікт трактується переважно як 

фактор пошкодження та руйнування соціальної системи, як певна її патологія. 

Між тим таке розуміння до певної міри мало об'єктивну основу. Структурно-

функціональна теорія конфлікту сформувалася під впливом розпочатої 

стабілізації економічного розвитку західного суспільства, подолання кризового 

розвитку, звільнення від потрясінь 30-х рр. ХХ ст. [75]. 

Однак кризові процеси 1950-1960-х рр. у розвинутих країнах світу 

показали тимчасовий характер теоретично обґрунтованої рівноваги і викликали 

до життя нову наукову модель – «конфліктну», яка базується на визнанні 

конфліктів як об'єктивної реальності , з якою не можна не рахуватися.  

Сучасна конфліктологія виникла як своєрідна «негативна реакція» на 

«соціологію порядку» Т. Парсонса. Їй було впевнено протиставлено 

«соціологію конфлікту». Якщо функціоналісти стверджували, що суспільство 

об'єднується неформальним чином з допомогою норм, цінностей та 

колективних моральних принципів, а конфлікт лише руйнує цю цілісність, то 

тео-ретики конфлікту акцентували увагу на структуруючій функції. Усю 

упорядкованість суспільства розглядали як похідну від відносин примусу та 

підкорення, при цьому вирішальною у збереженні цілісності та порядку є роль 

влади [75]. 

Кардинальна зміна теоретичних підходів доповнювалася ще тим, що у 

другій половині ХХ ст. знання про конфліктологію практично повністю 

відокремлюється від соціологічного та набуває рис самостійної науки. 

Особливістю даного етапу розвитку конфліктологічних ідей було те, що 

робиться спроба відійти від позитивістського функціоналізму Т. Парсонса та 

повернутися до так званого неідеологізованого марксизму. В основу нового на-

пряму «соціології конфлікту» була покладена ідея: незалежно від того, чи 

можливо виявити протиборство в суспільстві, чи ні, воно завжди існує, якщо не 

у відкритій, то в прихованій формі. Більше того, Л. Козер (1913-2003) впевнено 

доводив, що стабільність сус-пільства залежить від кількості існуючих в ньому 
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конфліктних відносин і типів зв'язків між ними. Він стверджував, що 

суперечливість суспільного життя є вічною, тому завжди існує й протиборство. 

У 1956 р. виходить його праця «Функції соціального конфлікту», в якій 

обґрунтовуються позитивні функції соціального конфлікту, тому теорію 

Л. Козера часто називають позитивно-функціональною [43].  

Позитивна функція конфлікту залежить від особливостей комунікації, а 

саме від характеру залучення індивідів у групову структуру. Чим тісніші зв'язки 

між людьми в групі, тим більше конфлікт в таких групах має негативні 

наслідки . На думку Л. Козера, конфлікт – це «охоронний клапан системи», він 

дозволяє через викликані ним реформи змінювати існуючий порядок відповідно 

до нових реалій і потреб. З одного боку, конфлікти допомагають соціальній 

системі адекватно реагувати і пристосовуватися до по-стійних змін, сприяючи, 

таким чином, розвитку самого суспіль-ства, а з другого - вони є також 

сигналами існуючих в системі негараздів. Автор стверджує, що потрібно не 

ліквідовувати конф-лікти, а домагатися, щоб вони виконували свої функції: 

зниження антагоністичної напруги; ініціювання соціальних норм; утворення 

союзів, груп, коаліцій; створення балансів інтересів, сигналізації про проблеми 

тощо. Основною функцією конфліктів Л.Козер вва-жає їх здатність 

унеможливлювати гостріші конфлікти. Такі вис-новки формулюються в теорії 

конфлікту не вперше. По суті Л.Козер підтвердив раціональність наукової 

позиції свого попередника, од-ного з піонерів теорії конфлікту Г.Зіммеля (1858-

1918). Л. Козер сформулював так званий зіммелівський парадокс, суть якого – 

конфлікт – це ніщо інше, як засіб подолання самого конфлікту, оскільки він дає 

можливість отримати знання порівняльної сили обох сторін. 

Наприкінці 50-х рр. Р. Дарендорф (1929-2009) [22] розкритикував 

функціональний підхід. У своїй концепції він відійшов як від К. Маркса, так і 

від Т. Парсонса. Головною тезою дарендорфівської теорії конфлікту є ідея, що 

конфлікт є нічим іншим як диференці-альним поділом влади в суспільстві. 

Влада належить не індивідам, позиціям. Влада завжди розуміється як 
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панування та підпорядкування. Ті, хто займають пануючі позиції, контролюють 

підлеглих, вони домінують завдяки очікуванням оточуючих, а не через власні 

психологічні якості. Р. Дарендорф характеризував класи як «соціальні 

угруповання, які конфліктують і основою визначення яких є участь або 

позбавлення влади в будь-якій владній організації». Але, якщо марксизм 

розглядав класовий антагонізм як несучу конструкцію щодо суспільства, то 

Р. Дарендорф [22] вважав, що конфлікт є визначальним чинником будь-якого 

суспільного об'єднання, від невеликої групи і до суспільства в цілому. 

Соціальний організм він розглядав як складну систему, в якій можна виділити 

щонаймен-ше дві сторони. Перша виявляється у суспільному порядку, згоді; 

темна в безперервній боротьбі та конфліктах. Останні, на думку вченого, є 

головною пружиною розвитку суспільства. Велика численність конфліктів, на 

думку теоретика, краще, ніж один. Множинність різноспрямованих колізій 

зменшує загрозу односпрямованого розколу суспільства, значна кількість 

конфліктного потенціалу розпорошується та взаємознищується в численних 

локальних зіткненнях. Критикуючи своїх попередників та сучасників, 

Р. Дарендорф доходить висновків, що конфлікт:  

1) є невідворотним процесом, який виникає через протилежність сил, що 

діють у соціально організованих структурах;  

2) прискорюється чи сповільнюється завдяки ряду опосередковуючих 

умов;  

3) після його вирішення створюється такий стан соціальної структури, 

який за певних умов неминуче призводить до подальших конфліктів 

протидіючих сил. Головною ж його ідеєю є те, що суспільство, яке приймає за 

правило унеможливлення конфліктів та знищення опозиції, з часом втрачає 

механізм саморегулювання і саморозвитку [22]. 

Варто відзначити, що Р. Дарендорфу належить розробка теорії групового 

конфлікту. Так він стверджував, що невід'ємним елементом існування будь-якої 

групи є наявність владних відносин, які виступають певною детермінантою 



19 

 

конфліктів. На його думку, як вже зазначалося, влада належить не індивідам, а 

позиціям. Влада не є постійною, наділе-ний владою в одній групі не 

обов'язково займає владні позиції в іншій. Суспільство складається з 

імперативно координованих асоціацій (ІКА). Їх можна розглядати як об'єднання 

людей, які контролюються іншими, займають вище становище в ієрархічній 

структурі. Влада в межах кожної асоціації дихотомічна: в асоціації можуть 

утворитися тільки дві групи конфліктів. У кожній асоціації ті, хто займають 

правлячі позиції, намагаються зберегти статускво, ті ж, хто перебуває в позиції 

підлеглих, провокують зміни. В усі часи в кожній асоціації присутній 

щонайменше прихований конфлікт інтересів. Вирішення конфлікту в ІКА 

направлене на перерозподіл авторитету та влади в ній. Він характеризував 

класи як «соціальні угруповання, які конфліктують і основою визначення яких 

є участь або позбавлення влади в будь-якій владній організації» [22]. 

Міжгрупові конфлікти регулювати набагато складніше, ніж інші види, 

тому що у такому конфлікті боротьба відбувається за більш масштабні цілі, 

яскравіше проявляється несумісність інтересів, втягнута більша кількість 

учасників. Тому найкращим способом подолання міжгрупових конфліктів є їх 

недопущення. У разі ж їх виникнення міжгруповий конфлікт несе в собі 

небезпеку розпа-ду групи, яка програє. Дарендорф вказує на певні 

закономірності: 

– чим тісніші зв'язки між людьми в групі, тим більша вірогідність того, 

що конфлікт матиме негативні наслідки для груп; 

– у групах з високою інтенсивністю взаємодії конфлікти ча-сто 

придушуються, але якщо в таких групах знову розпочинається конфлікт, то він 

буває особливо гострим і руйнівним для групи; 

– у тих випадках, коли люди залучені до групової діяльності лише 

частково і являються одночасно учасниками не лише однієї соціальної групи, а 

цілого ряду груп, кількість конфліктів неймовір-но збільшується, але 

вірогідність їх руйнівної дії навпаки зменшується за рахунок розпорошення 
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енергії індивідів у різних напрямах; 

– групи, які мають зовнішнього ворога, є більш згуртовані та наділяються 

більшою нетерпимістю до інакомислячих. Особли-вістю є те, що жорстка 

структура не передбачає механізмів регу-лювання та вирішення конфліктів. 

Групи, які не втягнуті у постій-ний зовнішній конфлікт, вирізняються 

гнучкістю структури та внут-рішньою рівновагою. 

Наступний етап у розвитку теорії конфліктів був пов'язаний з пошуками 

глобальних джерел конфліктів. Теорія обмежених ресурсів була доповнена 

розробкою Дж. Бертона (народ. 1915) теорії базових людських потреб як 

основи вирішення конфліктів. На відміну від Р. Дарендорфа, Дж. Бертон 

уважає, що конфлікти мо-жуть бути лише вирішені. Більшість конфліктів 

виникає в результаті того, що сторони не враховують базові потреби один 

одного, до яких в першу чергу відносять безпеку, ідентичність та визнання. На 

думку Дж. Бертона, ці потреби не є взаємовиключними, оскільки ресурси для 

них, в принципі, необмежені. Наприклад, задово-лення потреби в безпеці однієї 

сторони можна досягти лише за рахунок порушення безпеки іншої сторони. 

Варто також звернути увагу на те, що науковець проводить чітке розмежування 

між позиціями, інтересами, цінностями та потребами. Позиції являють собою 

ряд суспільних вимог, пов'язаних з матеріальними інтересами, які можуть бути 

предметом переговорів. Потреби не можуть бути предметом переговорів, 

оскільки тут неможливо йти на по-ступки. Звідси, припускає Дж.Бертон, можна 

вести мову лише про врегулювання головним чином спорів, в основі яких не 

лежать протиріччя в потребах, і тому можливі поступки. Конфлікти ж мо-жуть 

бути лише вирішені [22]. 

У 1963 р. виходить праця К. Боулдінга (1910-1993) «Конфлікт та захист», 

де він формулює загальну теорію взаємодії і принципи дослідження соціальних 

конфліктів. Він виходив з розуміння конфліктів як природного аспекту 

поведінки людей. Існує єдине, універсальне джерело конфлікту, суть якого в 

поєднанні несуміс-ності потреб сторін чи обмежуванні їх задоволення. 
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Незважаючи на різницю наукових позицій, саме розробки Р. Дарендорфа, 

Л. Козера, Дж. Бертона та К. Боулдінга [22; 43; 102] спонукали розглядати 

конфлікт з позицій чіткого окреслення проблемних полів та визначення 

предмета дослідження. Поняття «конфлікт» починає відокремлюватись від 

поняття «боротьба», набуває конкретного змісту й опису і в цілому втрачає 

свою абстрактність . Теоре тичні напрацювання епохи дали підстави вже 

наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. говорити про існування так званої 

конфліктної парадигми світосприйняття. «Конфлікт – це природно» – 

лейтмотив, з яким і сьогодні далеко не всі згодні, є базисним у сучасній теорії 

конфлікту. Водночас потрібно відмітити, що в нинішній час намічається 

тенденція відходу від традиційного сприйняття конфлікту як силового 

протистояння, де є лише один варіант вирішення: «виграш-програш». 

Поступово домінуючим стає сприйняття конфлікту як способу комунікації, в 

основі якої є кооперація, гра, де кожен з учасників конфліктної взаємодії може 

виграти, отри-мавши максимальну кількість балів. Такий підхід пояснюється 

тим, що сучасний світ – це світ не лише конфліктів, а й системних комунікацій. 

Більше того, сам конфлікт може розглядатися як один із способів комунікації. 

Конфлікт заінтересованих груп може стати центральною причиною 

політичної невизначеності у процесі здійснення сучасної політики. Чим більше 

виражений конфлікт груп інтересів у певній програмі політики, тим менш 

передбачуваною стає її реалізація. Нині не завершено пошук методів 

досягнення політичного консенсусу та соціальної стабільності. Сьогодні 

можемо спостерігати концентрацію зусиль на тому «що потрібно робити» – 

запропоновані масштабні проекти реформування, але практично залишилося 

без відповіді питання «як це повинно бути зроблено». Опитування, що 

проводять різні фонди, фіксують зростання відстані між грома-дянином і 

державою і у цьому контексті неабияке значення має спосіб прийняття рішень. 

Процеси легітимації владно-політичних рішень є умовами їх ефективності. 

Сучасна легітимація здійснюється не лише через створення відповідного 
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ставлення громадськості, а через комунікативні взаємодії громадянського 

суспільства та держави у публічній сфері. Розвинуті громадянське суспільство 

та держава визначаються не лише їх інституційною інфраструктурою, 

здатністю комунікувати і представляти інтерес у публічній сфері. Громадянське 

суспільство може досягти високого ступеня самоорганізації, але при цьому 

бути неспроможним представляти інтереси у публічній сфері. Так само і сильна 

держава, що ототожнюється з сильною владою. Але найчастіше її сила 

міститься лише у привілейованому доступі до обмежених ресурсів, завдяки 

повному контролю над їх розподілом. Водночас держава може бути слабкою у 

своїй нездатності формулювати послідовні цілі і політику. Справжня сила 

держави проявляється через спроможність формувати очікування громадян, 

надавати доступ до обмежених ресурсів на основі інтелектуальної конкуренції. 

Громадяни повинні відчувати, що вони можуть впливати на зміст 

державної політики і можуть це зробити через встановлені процедури. 

Політичний проект, спрямований на якісні зміни політичної системи, не може 

відбутися без підтримки громадян. Важливою умовою є політична 

консолідація. Етап консолідації, як продовження демократичних процесів після 

впровадження демократичних інститутів, вимагає вміння долати конфлікти, 

вирішувати їх конструктивними методами [43]. 

Сучасні науковці мають справу з далеко неоднозначним трактуванням 

поняття конфлікт. Це призводить до того, що поняття конфлікт стає нечітким і 

у багатьох ситуаціях виникають суперечки щодо його наявності або можливості 

його дослідити. Проте доцільно пам'ятати, що дослідження конфліктів, 

безумовно, передбачає процес теоретичного і емпіричного трактування цих 

понять. Буденна практика розкриває суть поняття «конфлікт», окреслюючи цим 

терміном такі явища, як збройні зіткнення, протистояння різних соціальних 

груп, міжособистісні непорозуміння. Що ж до теорії, то особливості 

становлення конфліктології та достатньо тривале безпосереднє відношення 

проблеми конфлікту до царини інших наук соціально-гуманітарного циклу 
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призвели до того, що сьогодні існують різні наукові трактування цього терміна. 

Філософська енциклопедія 1964 р. трактує конфлікт як граничний 

випадок загострення суперечностей, тоді як вже наприкінці ХХ ст. філософи 

починають більше схилятися до так званого пси-хологічного трактування 

конфлікту – це "зіткнення двох чи більше важливих мотивів, які не можуть 

бути задоволеними одночасно". К. Платонов і В. Казаков визначають конфлікт 

лише як усвідомлене протиріччя між особами, що спілкуються, за наявності 

можливості його розв'язання на тлі емоційних відношень. На думку 

Н. Грішиної, конфлікти – це реакція людей на перепони на шляху: досягнення 

різного роду цілей у сумісній діяльності, на по-ведінку інших людей, яка не 

відповідає очікуванням, на несумісність характерів, несхожість культурних 

підвалин [28; 36; 37]. 

Між тим варто відзначити, що більшість визначень конфлік-ту мають все 

ж таки соціологічний характер. О. Здравомислов визначає конфлікт як важливу 

сторону взаємодії людей в суспільстві, свого роду клітинку соціального буття. 

Наслідуючи Е. Дюркгейма та Т. Парсонса, він трактує конфлікт як певну форму 

відносин між потенційними чи актуальними суб'єктами соціальної дії, 

мотивація яких зумовлена протиставленими цінностями і нормами, інтересами 

та потребами. До того ж він зазначає, що спроби підвести поняття «конфлікт» 

під широке поняття «протиріччя» ігнорують саму специфіку власне 

конфліктних відносин. Услід за англійським соціологом А. Гідденсом він 

пропонує вирізняти як окремі категорії поняття «конфлікт» та «протиріччя». 

Протиріччя (соціальне) – це несумісність чи розбіжність інтересів людей, 

соціальних груп. Протиріччя являються необхідними, але не завжди достатніми 

умо-вами виникнення конфлікту. Протиріччя перетворюються в конфлікт, коли 

їх носії починають взаємодіяти. Таким чином, конфлікт – це прояв об'єктивних 

і суб'єктивних протиріч, які про-являються в протиборстві сторін. 

Подібне розуміння зустрічаємо і в Ю. Запрудського: конфлікт – це явний 

чи прихований стан протиборства об'єктивно несумісних інтересів, цілей і 
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тенденцій розвитку соціальних суб'єктів, пряме чи побічне зіткнення 

соціальних сил на ґрунті протидії існу-ючому громадському порядку [40]. 

Учений А. Дмітрієв під соціальним конфліктом розуміє такий вид 

протидії, за якого сторони намагаються захопити територію або ресурси, 

загрожують опозиційним індивідам чи групам, їх власності чи культурі таким 

чином, що боротьба набуває форми атаки чи оборони [33]. 

Перевагою соціологічного підходу трактування конфлікту є те, що 

науковці виділяють різні необхідні ознаки соціального конфлікту, сам конфлікт 

представлений багатогранністю різних форм протиборства між індивідами і 

соціальними спільнотами, направ-леного на досягнення певних інтересів та 

цілей. Узагальнивши науковий доробок психологів та соціологів, отримаємо 

робоче визначення, яке максимально передає суть і зміст цього явища. 

Конфлікт – це відносини у процесі свідомо цілеспрямованої протидії суб'єктів 

соціальної взаємодії, які характеризуються найгострі-шим способом розвитку і 

завершення значимих протиріч та супро-воджуються негативними емоціями по 

відношенню один до одного. 

Трактуючи конфлікт як взаємодію щонайменше двох суб'єктів, постає 

питання визначення предмета та об'єкта конфлікту. Багато хто з конфліктологів 

не вдається до розмежування предмета та об'єкта конфлікту. На наш погляд, 

такий підхід є не зовсім логічним, оскільки обмежуючись лише предметом, не 

завжди можна пояснити позицію конфліктуючих сторін і прийняти правильне 

рішення щодо врегулювання самого конфлікту. У загальному об'єктом 

конфлікту можна назвати ту частину реальності, яка задіяна до взаємодії з 

суб'єктами конфлікту. На відміну від цього предметом конфлікту є ті 

протиріччя, які виникають між взаємо-діючими сторонами і, які вони 

намагаються розв'язати шляхом протиборства. 

Об'єкт і предмет є головними елементами структури конфлікту. 

Структурний підхід до аналізу конфлікту на сьогодні є найефективнішим, тому 

що дає можливість окреслити межі конфлікту та підібрати найадекватнішу 
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стратегію його регулювання та вирішення. Тому, крім названих елементів, до 

структури конфлікту відносять учасників конфлікту. Ними можуть бути різні 

суб'єкти соціального поля: індивіди, соціальні групи, організації, держави тощо. 

Але основними безпосередніми учасниками є протидіючі сторони. Від їх 

позиції залежить як гострота, так і можливість розв'язання конфлікту. Але 

поряд з головними учасниками, які є без-посередньо суб'єктами конфлікту, 

існують і інші його учасники, які відіграють другорядну роль у конфлікті та 

мають дотичне відношення. До побічних учасників відносимо організаторів, 

підбурювачів, свідків, очевидців, пособників тощо [17; 21; 52]. 

До структури конфлікту також включається соціальне середовище, яке 

являє собою конкретно-історичні, соціально-психо-логічні умови, в яких 

розгортається конфлікт. Соціальне середовище включає не лише найближче 

оточення, а й більш широкий спектр конфліктуючих сторін, тому саме воно 

безпосередньо визначає розвиток та межі конфлікту. Але специфіка конфлікту 

залежить не лише від об'єктивних чинників, а й від того, наскільки конфлікт 

сприймається його учасниками. Тому важливе місце в структурі конфлікту 

займає образ конфлікту. До видів суб'єктивних образів належать: 

– уявлення про самих себе; 

– уявлення про інших учасників конфлікту; 

– образи зовнішнього середовища (великого і малого), у яко-му 

розгортається конфлікт. 

Саме образи, або їх ще називають «ідеальні картини конфліктної 

ситуації», а не сама об'єктивна реальність, є основою поведінки 

конфліктуючих. Потрібно пам'ятати, що образ не завжди відповідає істинному 

стану речей. Образ являється своєрідним емоційно забарвленим відображенням 

у свідомості суб'єкта існуючих протиріч. 

Необхідними умовами виникнення конфлікту є: 

– наявність конфліктної ситуації, яка сприймається учасниками як 

конфліктна; 
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– значимість ситуації для учасників конфлікту; 

– неподільність об'єкту конфлікту; 

– наявність загрози з боку одного із опонентів досягненню цілей іншим 

учасником; 

– бажання продовжити конфлікт для досягнення своїх цілей. Отже, 

незалежно від уявлень про конфлікт він не розпочнеться доти, поки вони не 

реалізуються у відповідних взаємних діях, направлених на нейтралізацію чи 

вичерпання конфлікту. Самі дії суб'єктів конфлікту будуть детерміновані 

характером причин. Причини конфлікту – це події, явища, факти, ситуації, які 

передують конфлікту і, за певних обставин та дій суб'єктів соціальної взаємодії, 

провокують його виникнення. Причини дають можливість встановити джерела 

виникнення, а також визначають динаміку протікання конфлікту. Крім того, 

причини конфлікту також детермінують комплекс способів діяльності та 

поведінки сторін. Дії сторін суб'єкта конфлікту викликають відповідні протидії, 

вони взаємозалежні і взаємодіють одні з одними. Майте на увазі, що визрівання 

причин потребують часу, тому зародження конфлікту є процесом відносно 

довгим [17]. 

Існують два основних типи причин виникнення конфліктів: об'єктивні 

причини (домінують у виникненні організаційно-управлінських конфліктів) та 

суб'єктивні причини (зумовлюють соціально-психологічні та особистісні 

конфлікти). Створенню передконфліктної ситуації, як правило, передують 

об'єктивні причини, які мо-жуть бути як реальними, так і надуманими. Вони 

зумовлюються факторами, які не залежать від самої людини: менталітет, 

культура суспільства, особливості соціального середовища, у якому 

розгортається конфлікт, політична ситуація в суспільстві, рівень добробуту 

суспільства, ресурс чи цінність, навколо яких розгортається суперечка. Такі 

фактори лежать в основі об'єктивних причин конфліктів [21]. 

Варто звернути увагу на особливу роль, яку відіграють об'єктивні 

причини конфлікту. На їх основі визріває не лише передконф-ліктна ситуація, а 
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й формується привід для ескалації конфлікту. До об'єктивних причин конфлікту 

належать: 

– слабкість нормативно-правових процедур; 

– обмеженість матеріальних і духовних благ; 

– стереотипи відносин; 

– зіткнення інтересів; 

– спосіб життя громадян [52]. 

Суб'єктивні причини – виникають лише в процесі перетворення 

передконфліктної ситуації безпосередньо в конфлікт. Це пов'язано з тим, що на 

передконфліктній стадії кожен з учасників взаємодії має альтернативний вибір 

конфліктного або неконфліктного способу розв'язання розбіжностей. Вибір 

моделі поведінки сторонами повністю визначається індивідуальними емоційно-

психологічними характеристиками особистості. До них відносимо інтелек-

туальні якості людини, її вольові та емоційні якості, темперамент (сангвініки, 

флегматики, холерики та меланхоліки) і рефлексію. Важливими є також такі 

соціальні якості, як справедливість, відповідальність, правосвідомість. Усі ці 

фактори формують особистісно-психологічні причини конфліктів. До 

особистісно-психологічних причин належить: 

– неприйняття поведінки партнера; 

– низька соціально-психологічна компетентність; 

– низька психологічна стресостійкість; 

– низький рівень емпатії; 

– висока/низька вимогливість; 

– холеричний тип темпераменту; 

– акцентуація характеру [17; 21; 52]. 

Потрібно зазначити, що в процесі розростання конфлікту, як правило, 

достатньо важко чітко розмежувати суб'єктивні та об'єктивні причини його 

виникнення. Одні й ті самі умови можуть викликати серйозні конфліктні дії 

однієї сторони, а для протилежної виявитися не на стільки конфліктогенними. 
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До того ж суб 'єктивні та об'єктивні причини часто міняються місцями в 

процесі розгортання конфліктних дій. Тому часто стає неможливо чітко 

розмежувати причини за параметрами суб'єктивності та об'єктивності. 

 

1.2. Класифікація конфліктів у системі публічної політики 

 

Мислення з допомогою типів є необхідним засобом утворення понять, 

адже саме типізуюче утворення понять пов'язує наочність із 

загальнозначимістю. Типізація конфліктів є однією з неповністю розв'язаних 

теоретичних проблем сучасної конфліктології. Труднощі в типізації конфлікту 

зумовлені складністю та багатовимірністю даного феномену. Методологічну 

складність класифікації зумови-ли критерії конфлікту, які виявилися далеко 

неоднорідними, тому оптимальним став шлях відмови від однієї повної 

типології та впровадження різних класифікацій за різними критеріями. 

Уперше спробував класифікувати конфлікти Л. Козер, який запропонував 

розрізняти такі типи: 

– реалістичний конфлікт – раціональний, він виступає як засіб досягнення 

певної цілі та є цілком конструктивним; 

– нереалістичний конфлікт – ірраціональний, є конфліктом заради 

конфлікту, тому має деструктивний характер [50]. 

На сьогодні багатогранний спектр класифікацій представлений різними 

підходами та підставами, які дають можливість об'єднувати конфлікти у сфері 

публічної політики у групи за спільними ознаками. Так, основою класифікації 

можуть бути суб'єкти конфлікту, тоді їх можна поділити на 

внутрішньоособистісні, міжособистісні, конфлікти "особистість-група", 

міжгрупові конфлікти та міждержавні. Особливістю даної класифікаційної 

групи є те, що конфлікти взаємопов'язані одні з одними. Наприклад, 

внутрішньоособистісні конфлікти можуть стати причиною міжособистісного 

конфлікту, а міжгрупові – причиною конфлікту на міждержавному рівні. Часто 
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класифікація за суб'єктами стає для конфліктологів пріоритетною, оскільки 

саме учасники формують характер, зміст, динаміку самого конфлікту та 

відповідно дають можливість спрогнозувати його розвиток і побудувати 

стратегію врегулювання та вирішення. 

Наслідком багатогранних трактувань конфлікту стали різні підходи щодо 

їх класифікації. У найбільш загальному вигляді можна виділити дві великі групи 

конфліктів, виходячи власне з їх розуміння: 

1) конфлікти у вузькому їх значенні, тобто ті, які виникають в процесі 

діяльності і поведінки; 

2) конфлікти, які розуміються як особлива якість та характеристика 

взаємодії між людьми. 

На думку В. Бойко, А. Ковальова, В. Панфьорова [36–37], конфлікти 

можна класифікувати залежно від емоційного стану людей – конфлікти з 

високим, помірним емоційним загостренням та без емоційного загострення. 

Ураховуючи кількість осіб, які беруть участь протиборстві – парні, локальні, 

загальні, міжгрупові. Як динамічне явище за різними основами: 

– на етапі виникнення – стихійні та заплановані конфлікти; останні, у 

свою чергу, поділяють на спровоковані та ініціативні; 

– на етапі існування та розвитку–- короткочасні, тривалі та затяжні (ті, що 

зайшли в безвихідь); 

– на етапі усунення – ті, якими можна керувати; ті, якими керувати важко; 

ті, якими керувати зовсім неможливо; та ті, що зупиняються спонтанно. 

У тактичному плані – виправдані та невиправдані, тобто ті, що сприяють 

чи не сприяють досягненню цілей. 

Беручи за основу класифікації предмет конфлікту, Я. Штумскі ділить їх 

на такі групи: 

– економічний конфлікт. Його основним критерієм є реалізація 

економічних і фінансових інтересів сторін, а пусковим механізмом 

виникнення – недостатньо чітка правова регламентація поля діяльності і 
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способів реалізації цих інтересів чи її повна відсутність; 

– соціальний конфлікт. Базується на протиріччях, які виникають між 

різними верствами суспільства чи групами. Посиленню такого конфлікту 

сприяє глибоке соціальне розшарування, а також ущемлення інтересів однієї з 

груп; 

– класовий конфлікт. Базується на класовій полярності суспільства; 

– політичний конфлікт. Являється ознакою боротьби між різними 

політичними партіями та організаціями, але водночас його відсутність свідчить 

про диктатуру однієї партії, що суперечить принципам демократії; 

– ідеологічний конфлікт. Базується на боротьбі кількох ідеологій. Це 

конфлікт, який майже ніколи не завершується мирним способом; 

– культурний конфлікт. Виникає на основі взаємодії кількох відо-

соблених одна від одної груп, які мають свою окрему усталену культуру, в 

результаті чого відбувається нав'язування цінностей та ідеалів; 

– аксіологічний (ціннісний) конфлікт. Умовою його виникнення є 

боротьба цінностей і цілей, причому як на груповому, так і на індивідуальному 

рівнях; 

– парціальний конфлікт. Виникає як безособове зіткнення інтересів, які 

переслідують різні соціальні групи та окремі індивіди. Існує також 

класифікація конфліктів за потребами. В її ос-нові перебуває піраміда потреб. 

А. Маслоу [24–25] окреслював таку ієрар-хію потреб: фізіологічні, в безпеці та 

захищеності, соціальні, в повазі, самовираженні. Відповідно, неможливість 

задовольнити будь-яку з цих потреб може стати причиною конфлікту. В 

результаті виділяються такі види конфліктів: матеріальний, ресурсний, со-

ціальний, статусно-рольовий конфлікт ідей, норм і цінностей. 

За гостротою протидії конфліктуючих сторін (інтенсивністю конфлікту) 

розрізняють конфлікти з низькою, середньою і високою інтенсивністю. 

Конфлікт з низькою інтенсивністю – це, як правило, конфлікт-суперечка між 

опонентами. Найвища інтенсивність конфлікту передбачає фізичне знищення 
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однієї з конфліктуючих сторін. 

Існує класифікація на основі причинно-мотиваційних зв'язків, яка 

розроблена Н. Грішиною. Конфлікт розглядається як наслідок і реакція на які-

небудь подразники. Виділяються наступні реакції: 

– на перепону у досягненні первинних, основних цілей трудової 

діяльності; 

– перепона у досягненні вторинних особистісних цілей сумісної трудової 

діяльності; 

– поведінка, що суперечить прийнятим нормам відносин і поведінки 

людей у сумісній трудовій діяльності та не відповідає їх очікуванням; 

– особистісні конфлікти, які виникають в силу особистих особливостей 

членів трудового колективу [28]. 

Наукоцеці розрізняють конфлікти за такими ознаками [17; 21; 52]: 

– за джерелами – конфлікти, що виникають унаслідок дії об'єктивних 

факторів соціальної ситуації, та конфлікти, що виникають при зіткненні потреб, 

мотивів, настанов, поглядів, поведінки особистості, груп, суспільства в цілому; 

– за змістом – конфлікти, що мають діловий характер, та особистісні; 

– за значенням – конфлікти, значущі лише для окремих особистостей, для 

малих угруповань, для великих груп, верств, класів, для суспільства в цілому; 

– за типом розв'язання: 

а) конфлікти, що призводять до знищення однієї з протилежних 

тенденцій, настанов, поглядів тощо; 

б) конфлікти, що призводять до модифікації обох протилеж-них 

тенденцій; 

в) конфлікти, що призводять до відкладання реалізації або переорієнтації 

однієї з несумісних у даній ситуації потреб, тенденцій, настанов особистості, 

групи до ствердження, визнання і перемоги іншої; 

г) конфлікти в процесі вибору в даній ситуації однієї з одночасно 

виконуваних тенденцій, дій, поведінки, несумісних одна з одною; 
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– за формою вираження: 

а) конфлікти того чи іншого напряму дії ("наближення - віддалення", 

"наближення - наближення", "віддалення - віддалення"); 

б) конфлікти тієї чи іншої якості, інтенсивності дії, поведінки, починаючи 

з взаємних або однобічних несумісних дій, відмови від них та закінчуючи 

агресивними атаками, насиллям; 

в) конфлікти, що виражаються усно або іншими знаками вербальної і 

невербальної комунікації; 

г) конфлікти приховані та відкриті, замасковані або демонстративні; 

– за структурою взаємовідносин - конфлікти за вертикаллю та 

горизонталлю; 

– за соціальною формацією - конфлікти офіційні та неофіційні. Беручи до 

уваги характер і особливості сторін-учасників, поділяють конфлікти на дві 

групи: 

Конфлікти за участю людини бувають такі: 

а) соціальні (міжособистісні, між особистістю та групою, між малими 

соціальними групами, між середніми соціальними групами, між великими 

соціальними групами, міждержавні); 

б) внутрішньоособистісні (між "хочу" і "хочу", між "можу" і "не можу", 

між "хочу" і "не можу", між "потрібно" і "потрібно", між "хочу" і "потрібно"; 

між "потрібно" і "не можу"). 

Зооконфлікти. 

Наведена типологія [17; 21; 52] може вважатися базовою, оскільки на-

ведені конфлікти дійсно являються основними, тому що саме в їх межах 

розгортаються всі інші види конфліктів: конфлікт інтересів, мотивів, 

ідеологічний, політичний, соціальний, позитивний, де-структивний, явний, 

латентний тощо. 

Отже, у продовження думок учених, уважаємо, що конфлікти у системі 

державного пуравління у тій чи іншій сфері суспільної життєдіяльності можуть 
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бути класифікує за різними ознаками, а саме: 

– за сферою прояву (економічні, ідеологічні, соціальні, внутрішньо- і 

зовнішньо політичні); 

– за ступенем тривалості та напруги (бурхливі швидкоплинні, гострі 

довготривалі, недостатньо виражені та млявопротікаючі, недостатньо виражені 

та швидкоплинні); 

– за суб'єктами конфліктної взаємодії (органами державної влади, з 

громадськістю, з органами самоорганізації населення тощо); 

– за соціальними наслідками (конструктивні, деструктивні); 

– за предметом конфлікту (предметні, безпредметні). 

 

 

1.3. Сутність механізмів державного управління конфліктами у 

взаємодії органів публічної влади 

 

Актуальним завданням України є визначення сутності механізму 

державного управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади 

(державних органіів і громадськості). Таке управління конфліктами є одним з 

перспективних і важливих напрямків діяльності держави з підвищення дієвості 

взаємодії органів публічної влади. Саме тому розробка дієвих механізмів щодо 

реалізації державної політики щодо врегулювання конфліктів у взаємодії 

органів публічної влади на всіх рівнях управління і має змогу підвищити 

ефективність здійснення в цілому державно-владних функцій [28]. 

Державне управління конфліктами вимагає застосування системного 

підходу, який передбачає інтегроване функціонування відповідних механізмів, 

що приводять у дію елементи системи державного управління через діяльність 

публічних інституцій. Вони мають бути здатні запобігти можливим проблемам 

або розв'язати поставлені завдання, наприклад, щодо підвищення якості життя, 

мінімізації факторів соціального ризику, створення умов для реалізації 
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принципу соціальної справедливості тощо. Усе це передбачає функціонування 

механізмів державного управлінням, що створює базис, на якому більш 

успішно здійснюються всі інші види управління конфліктами у взаємодії 

органів публічної влади [26]. 

Варто відзначити, що поняття механізму державного управління 

конфліктною взаємодією між представниками публічної влади трактується не 

однозначно. Власне, так само, як визначення поняття «механізм державного 

управління»; це пов’язано з двома факторами:  

– по-перше – з різним трактуванням цього поняття, що виходять з його 

етимології; 

– по-друге – з досвідом його використання в різних науках для аналізу 

взаємодії певних елементів протягом здійснення складного процесу [124, с. 55-56]. 

Учена О. Коротич зазначає, що механізми державного управління, деякі 

автори розглядають як такі, що являють собою певне знаряддя для здійснення 

цілеспрямованих перетворень і найчастіше тлумачаться як сукупність способів, 

методів, важелів, через які суб'єкт управління впливає на об'єкт управління для 

досягнення певної мети [53, с. 20].  

Науковці В. Князєв та В. Бакуменко стверджують, що  механізми 

державного управління» відзначаються як практичністю застосування заходів, 

засобів, важелів і стимулів, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою 

досягнення поставлених цілей [8, с. 116]. Крім того, автори визначають 

комплексний механізм державного управління як систему політичних, 

економічних, соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого 

вітливу органів державного управління [26, с. 117].  

На погляд О. Радченка, механізм державного управління – це практичні 

заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою 

досягнення поставлених цілей, а згідно з характером факторів впливу 
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виокремлюють політичні, економічні, соціальні, організаційні та правові 

механізми [57, с. 66]».  

Виходячи з методів управління, які входять до складу державного 

механізму, виділюять адміністративні, правові, економічні, політичні, 

соціально-психологічні, морально-етичні механізми державного управління. В 

залежності від проблеми та способу її розв`язання, застосовуючи якийсь з 

державних механізмів управління, треба розуміти, що він може увібрати в себе 

декілька окремих механізмів або комплексно, охоплюючи комбінацію 

різноманітних методів [56]. 

Науковець Н. Нижник вважає, що механізм державного управління 

включає такі елементи, як цілі управління, його об’єкт та їх зв’язки, на які 

здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, 

матеріальні та фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний 

потенціал [68]. 

У доповнення думок попереднього автора О. Волкова розглядає також як 

сукупність компонентів механізму державного управління економічні й 

юридичні закони та обмеження, функціональну структуру органів управління, 

інформацію, методи й технічні засоби її опрацювання [3]. 

Варто зазначити, що Г. Одінцова механізм державного управління 

розглядає як засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу, послідовну 

реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій 

орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів 

управління, що забезпечують досягнення визначеної мети [71]. 

На підставі викладеного можемо стверджувати, що наявна значна 

кількість визначень поняття «механізм державного управління», у яких 

більшість науковців поєднують певні елементи такого механізму, а також його 

дію, акцентуючи при цьому увагу саме на його функціонуванні. Слід також 

підкреслити, що вчені складові механізму державного управління розгялдають 

також як підгрунтя системи державного управління. 
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На сьогодні у вітчизняній науковій літературі поряд із визначенням 

механізму державного управління використовується й механізм публічного 

управління. Як зазначає В. Бакуменко [8], що аспект взаємодії держави й 

громадянського суспільства в державному управлінні є дуже важливим, на 

відміну від традиційного бачення державного управління як організуючого і 

регулюючого впливу держави на суспільну життєдіяльність з метою її 

упорядкування, зберігання або перетворення, що спирається на державно-

владну силу. Виходячи з цього, можемо зазначити, що на вітчизняних теренах 

відбуваються трансформаційні процеси в державному управлінні, а саме 

перехід до публічного управління, оскільки такі риси притаманні публічному 

управлінню. З огляду на те, що вказані трансформаційні процеси й досі 

тривають, мають місце випадки, коли відбувається підміна цих понять одного 

іншим або їхнє поєднання, що зумовлює певні неточності у використанні й 

інтерпретації термінів «механізм державного управління» і «механізм 

публічного управління». Уважаємо, що для більш глибокого розуміння цих 

термінів і предмету нашого дослідження варто застосовувати категорію 

«соціальне управління» , яка означає діяльність із керівництва ким-небудь або 

чимось. У загальному розумінні таке управління – це цілеспрямований вплив на 

складну систему. Класична дефініція «соціальне управління» передбачає, по-

перше, формування держави як соціального інституту, а по-друге, її діяльність 

та інших суб'єктів публічної влади, яка реалізується в межах законотворчості, 

правосуддя та організаційно-виконавчої діяльності із залученням представників 

громадськості. Дане визначення акцентує увагу та об’єднує такі інститути та 

форми публічної влади, як Президент, Уряд, Парламент, центральні та міцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та ін., що 

реалізують у певному обсязі функції державного управління [6; 43]. 

Таким чином, поняття «механізм публічного управління» та «механізм 

державного управління» мають спільні риси, при цьому механізм публічного 

управління відрізняється, насамперед, більш широким спектром управлінського 

інструментарію та суб’єктним складом. Власне кажучи, слід розрізняти 
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механізм публічного управління і механізм державного управління, які 

співвідносяться, як загальне із частковим. При цьому механізм публічного 

управління передбачає взаємодію між елементами суспільно-політичної 

системи, яка включає державний і недержавний сектор. Він представляє собою 

поєднання та збалансування державних та суспільних інтересів, що 

відбувається під час формування та реалізації державної політики із 

дотриманням принипу публічності. 

Вітчизняна публічноуправлінська наука є відносно новою, у порівнянні з 

державноуправлінською, тому ґрунтується на положеннях загального концепту 

газулі науки державне управління. У ньому сформувалася інституціональна 

парадигма, представниками якої є О. Петроє та ін. [37; 43]. Ця парадигма 

передбачає, що державне управління здійснюється складною 

інституціональною системою, до якої входять державні органи, організовані та 

ієрархізовані відповідно до визначених принципів для виконання певних 

завдань і досягнення загальної мети [там само]. Відповідно до цього 

трактування формування та реалізації механізму державного управління 

відувається в межах логічного взаємозв’язку соціальних елементів, процесів і 

закономірностей, через які суб’єкти державного управління (інститути) 

забезпечують артикуляцію, агрегацію та задоволення потреб та інтересів 

суспільства через керуючі впливи на нього, а також прийняті у цьому контексті 

управлінські рішення.  

У продовження відзначимо, що деякі науковці, зокрема, В. Бакуменко, 

А. Дєгтяр, І. Ісаєнко та ін. [8; 29], визначють механізм публічного управління як 

демократичну організацію управлінського впливу на суспільні процеси, яка 

забезпечує ефективне функціонування системи органів державної влади, 

органів регіонального та місцевого самоврядування, громадських (неурядових) 

організацій, фізичних осіб та інших суб'єктів громадянського суспільства з 

метою реалізації державної політики у найрізноманітніших сферах суспільного 

життя. На думку авторів, аналіз окремих компонентів понять «механізми 

держави», «механізми державного управління» та «механізми публічного 
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управління» дає змогу зробити висновок про те, що будь-які механізми 

соціального управління передбачають певний зміст, який визначається 

способом дій щодо об'єкта впливу. Способи реалізуються через певні 

алгоритми та процедури дій. Різниця полягає, насамперед, як у суб'єктах, так і у 

об'єктах впливу, що зумовлює в подальшому суттєві відмінності у формах, 

способах і методах дій (впливу) [8]. Слушним при цьому є зауваження 

науковців [9], що механізм публічного управління передбачає застосування цих 

методів і способів впливу на підставі відповідного правового й інформаційного 

забезпечення, яке у свою чергу, визначає механізм контролю суспільства над 

усіма органами державної влади і місцевого самоврядування. 

Зважаючи на склад і класифікацію механізмів управління й ураховуючи 

предмет нашого дослідження, уважаємо за необхідне визначити, що механізми 

державного управління конфліктами між органами публічної влади є 

складовими механізмів публічного управління. Уважаємо, що вони включають 

суб’єктів державного управління (державні та недержавні інституції), об’єкт 

державного управління (конфліктні ситуації між органами публічної влади), а 

також певний державно-управлінський інструментарій (методи та засоби), що 

формується в межах правового й організаційного забезпечення.  

У цьому контексті відзначимо, що, здійснюючи державне управління 

конфліктами у взаємодії публічної влади (державних органів і громадськості), 

встановлюються принципи і правила ведення переговорів, визначаються 

легітимні представники сторін та їх правовий статус. Разом із тим, в умовах 

конфліктної взаємодії проявляються типові проблеми і помилки в державному 

управлінні, які свідчать про відсутність централізованої системи такого 

управління конфліктами, а саме:  

– нездатність реагувати на зміни, що відбуваються в різних сферах 

суспільного життя;  

– відсутність інформації про розвиток конфліктних ситуацій та 

недостатня увага до них з боку структур державного управління [101]. 
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На цій підставі механізм державного управління конфліктами у взаємодії 

публічної влади можна визначити як систему параметрів, які характеризують 

учасників конфлікту, сукупність проявів самого процесу конфлікту, 

організаційний та нормативно-правовий простір, зворотній зв'язок та 

інформаційні потоки в системі взаємодії органів влади та громадськості. 

Підкреслимо, що аналіз структури механізму державного управління 

конфліктами у взаємодії публічної влади вимагає розуміння функцій, 

параметрів, форм і характеристик суб’єктів і процесу їх взаємодії. В даному 

випадку кінцевою метою є побудова стратегії співпраці органів влади та 

громадськості [45].  

Отже, проаналізувавши існуючі підходи до визначення поняття 

механізмів державного управління, в основі яких є економічні, правові, 

організаційні, соціально-психологічні, політичні та інші методи управління, 

можемо виділити основних механізми державного управління конфліктами у 

взаємодії публічної влади – організаційний і правовий. У них ураховуються 

об’єктивні та суб’єктивні чинники.  

Для визначення змістовних ознак правового й організаційного механізмів 

державного управління конфліктами у взаємодії публічної влади підґрунтя 

може становити аналіз відмінностей їх діяльності в межах правового поля. Воно 

представляє собою комплекс юридичних методів і заходів, за допомогою яких 

відбуваються організаційно-структурні перетворення в системі державного 

управління. При цьому важливим є застосування соціально-психологічних 

методів і засобів державного управління, які спрямовані на зміну в структурі 

особистості суб’єкта соціального діалогу та процесуальної складової їх 

взаємодії в напрямку діалогу. 

Характеризуючи організаційний і правовий механізми державного 

управління конфліктами у взаємодії публічної влади, можна відмітити, що вони 

тяжіють один до одного, тобто взаємозумовлюють і взаємопроникають. Відтак, 

їх варто аналізувати в комплексі з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних 

чинників. Ці механізми відповідають всім інституційним рівням державного 
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управління, охоплюючи нормативно-правову базу, систему інституцій 

державного управління та громадянського суспільства, що забезпечують 

здійснення державне управління конфліктами [46].  

Отже, інституційні рівні державного управління конфліктами у взаємодії 

публічної влади може бути представлено комплексним механізмом державного 

управління цими конфліктами, що включає організаційний і правовий. Він 

визначає систему параметрів, послідовних дій, комплексу методів та заходів 

організаційно-правового характеру, які визначають нормативно-правовий та 

організаційний простір (ресурси та можливості учасників конфлікту), які 

спрямовані на подолання суперечності між інтересами держави та 

громадськості у вирішенні проблемних питань щодо зниження рівня 

суперечностей у державі та підвищення ефективності у запобіганні 

конфліктним ситуаціям. 

Розглядаючи організаційний і правовий механізм державного управління 

конфліктами у взаємодії публічної влади, слід відмітити, що провідну роль у 

формуванні та реалізації державної політики в управлінні такими конфліктами 

відіграють органи регіональної державної влади. Вони визначають завдання, 

цілі та пріоритети регіонального розвитку, розробляють механізми 

забезпечення соціально-економічного розвитку, що передбачає баланс 

інтересів, контролю та запобігання конфліктам. 

Регіональний рівень в державному управлінні конфліктами у взаємодії 

публічної влади виконує функцію надання додаткових важелів для зниження 

соціальної напруги на окремо взятій території. Варто зазначити, що процеси 

управління за цих умов відбуваються з урахуванням особливостей розвитку 

окремого регіону. Власне, його роль в державному управлінні конфліктами у 

взаємодії публічної влади (на стратегічному інституційному рівні) полягає у 

внесенні пропозицій щодо завдань, цілей, пріоритетів нормативно-правових 

актів, а також у прийнятті участі у розробці механізмів управління та створенні 

умов для дієвої профілактики конфліктів [45]. 

Отже, під механізмом державного управління конфліктами у взаємодії 
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публічної влади ми розуміємо систему послідовних соціальних дій, комплекс 

методів та заходів правового й організаційного характеру, що ґрунтуються на 

загальних іспеціальних державно-управлінських принципах і спрямовані на 

подолання суперечностей між інтересами держави та громадськості у тих чи 

інших сферах суспільної життєдіяльності. На цій підставі виділено два 

основних механізми – організаційний і правовий, які носять комплексній 

характер та забезпечують реалізацію державно-управлінської діяльності щодо 

вирішення конфліктів з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних чинників 

щодо соціально-економічних пріоритетів розвитку держави та суспільства. Для 

обґрунтованості подальших пропозицій і було проведено аналіз сучасного 

стану функціонування правового й організаційного механізмів державного 

управління конфліктами у взаємодії публічної влади. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

 

2.1. Особливості організаційного механізму державного управління 

конфліктами у системі публічного управління 

 

Публічна політика – є ціленаправлена діяльність органів публічної влади, 

спрямована на виявлення, забезпечення суспільно значимих інтересів, 

вирішення суспільних проблем. Вироблення й організація такої політики 

включає кілька етапів, кожен з яких є потенційною конфліктогенною зоною, у 

якій можуть зіткнутися інтереси акторів [14; 19; 20; 75; 97; 111]. 

Крім того, погоджуємося з науковцями [12; 30; 57; 69; 76; 110], що 

публічна політика – це організаційний процес узгодження суспільних інтересів, 

у тому числі і протидіючих, різних груп інтересів, з метою виокремлення 

суспільно значимих інтересів та прийняття відповідних державних рішень. 

Інтереси, чи то приватні, чи суспільні, взаємодії можуть перебувати у повному 

або частковому узгодженні, але й можуть бути у повному протиріччі. У цьому 

випад-ку їх протиборство реалізується в когнітивному конфлікті і може не 

пов'язуватися з порушенням відносин між групами інтересів.  

Таким чином, з одного боку, у процесі вироблення й організації публічної 

політики можуть, і в ідеалі повинні, брати участь сторони, які не мають 

принципових взаємних особистісних та інших претензій. Однак, з другого боку, 

аналіз різноманітних конфліктів засвідчує, що які б конкретні причини не 

лежали б в основі поведінки протидіючих сторін, в кінцевому рахунку вони 

упираються в їх інтереси, які у разі конфлікту виявляються протилежними та 

несумісними. 
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Конфлікт інтересів у виробленні й організації публічної політики 

передбачає конкретних учасників – заінтересованих сторін. Це групи інтересів, 

політичні партії та їх блоки, громадсько-політичні об'єднання, інші об'єднання 

громадян, які висловлюють свої соціальні інтереси безпосередньо чи 

опосередковано беручи участь у формуванні програм публічної політики як на 

державному, так і на місцевому рівнях [77; 78; 94]. 

Щодо предмету конфлікту, то він формується у процесі вироблення та 

реалізації програм публічної політики на основі прийняття відповідних рішень 

як на державному, так і на місцевому рівнях. 

Організаційний механізм державного управління конфліктом передбачає 

діяльність, спрямовану на недопущення, регулювання та примирення 

протидіючих інтересів шляхом ухвалення узгодженого рішення. 

Профілактиці конфлікту між заінтересованими сторонами сприяє 

створення таких умов, які б забезпечили можливість групам (потенційним 

учасникам конфліктів) задовольняти свої інтереси та вимоги через мобілізацію 

власних зусиль. 

Отже, обов'язковими умовами недопущення конфліктів є такі [12; 17; 52; 

101]: 

• упорядкування правового статусу державних органів та інститутів 

політичної системи. Це завдання вирішується постійно, оскільки потреба 

пов'язана з необхідністю конкретизувати правомочності різних учасників 

публічної діяльності, коригувати та розвивати їх взаємозв'язок. Так, сьогодні 

назріла нагальна потреба у коригуванні відповідності правового статусу таких 

інсти-тутів, як парламент, президент, уряд, місцеве самоврядування та 

виконуваних ними державних функцій. Перевищення державними органами 

межі своєї компетенції, привласнення повноважень інших ланок або не 

використання своєї власної правомочності.  

Публічні органи влади виступають однією з найбільш потужних 

заінтересованих сторін і неврегульованість цього питання створює конфліктні 
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ситуації. Теж саме можна віднести на адресу пра-вового оформлення інститутів 

громадянського суспільства, наприклад, громадських об'єднань, спектр яких є 

настільки неоднорідним, що у такому форматі не може існувати у діючому 

правовому полі (станом на жовтень 2011 р.) Закону України «Про об'єднання 

громадян» [81]; 

• наявність легітимізованих каналів (тих, які підтримуються 

унормованим правом) доступу до прийняття владно-політичних рішень як 

способу розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю виражати ініціативу. 

Це є умовою забезпечення рівноправної конкуренції різних груп інтересів у їх 

прагненні бути не лише суб'єктами політичного процесу, а й безпосередньо 

акторами процесу прийняття рішень. Створення нових каналів особливо 

актуалізується, коли традиційні форми впливу на прийняття рішень, які 

базуються на механізмі представницьких інститутів, не забезпечують 

заінтересованим сторонам можливість впливати на вироблення публічної 

політики. Неможливо також ігнорувати технічну складову сучасних політико-

управлінських процесів та можливості реалізовувати нові форми впливу на 

прийняття рішень (е-урядування, Інтернет); 

• передбачення такого механізму взаємодії, який би, через різні 

форми узгоджувальних процедур, реалізовував можливість узгодження позицій 

заінтересованих сторін; 

• розробка законодавчої бази, яка б не лише регулювала, а й сприяла 

б недопущенню конфліктів у виробленні програм публічної політики. Оскільки 

одним з найбільш важливих елементів пуб лічної політики є виробництво 

політико-управлінських рішень. Нормативно-правова база забезпечує 

цілісність системи реалізації демократичних процедур; 

• інституалізація рівноправного діалогу суспільства та дер-жавних 

органів влади у процесі прийняття публічно-владних рішень, визнання 

суб'єктами публічної політики спільних правил гри. 
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Як кожен організаційний механізм державного управління, 

організаційний механізм державного управління конфліктами передбачає 

здійснення консультацій з громадськістю. Це здійснюється з метою залучення 

громадян до участі у формуванні та реалізації державної політики. У цьому 

контексті Уряд України запроваджує проведення консультацій з громадськістю 

з найбільш важливих для суспільства питань. 

Порядком проведення консультацій з громадськістю з  питань 

формування та реалізації державної політики визначаються спосіб та основні 

форми участі громадян в управлінні державними справами шляхом проведення 

органами виконавчої влади консультацій з громадськістю. 

Консультації з громадськістю – це процес комунікації між органами 

державної влади і громадянами та їх об'єднаннями. Метою проведення 

консультацій з громадськістю є прийняття рішень, в яких буде враховано 

права, інтереси та знання всіх за-цікавлених сторін. Консультації з 

громадськістю надають мож-ливість громадянам впливати на зміст рішень, що 

ухвалюються органами влади. Визначено такі форми консультацій з 

громадськістю, як публічне громадське обговорення (безпосередня форма), що 

включає таке:  

– конференції;  

– семінари;  

– форуми;  

– громадські слухання;  

– круглі столи, збори;  

– зустрічі з громадськістю; 

– робота громадських приймалень;  

– теле- або радіо дебати; 

– дискусії; 

– діалоги;  

– інтерв'ю;  
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– підготовка інших матеріалів у засоби масової інформації;  

– інтернет-конференції;  

– телефонні "гарячі лінії";  

– інтерактивне спілкування в інших формах. 

Проведення консультацій з громадськістю забезпечує не лише гласність, 

відкритість та прозорість діяльності органів публічної влади, а й сприяє такому: 

• системному 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 рішень 

влади з питань, що є важливими для суспільства. 

Законодавство передбачає доведення органом виконавчої влади 

результатів публічного громадського обговорення до відома громадськості 

шляхом оприлюднення у засобах масової інформації прийнятого рішення 

з обов'язковим його обґрунтуванням, а також зазначенням підстав 

для відхилення альтернативних рішень. Проте результати 

проведення консультацій з громадськістю не є обов'язковими при прийнятті 

остаточного рішення органом виконавчої влади і мають лише консультативний 

характер. 

Важливою державною гарантією залучення громадян до процесів 

організації регуляторної діяльності держави є зобов'язання регуляторного 

органу оприлюднювати для ознайомлення громадян не лише прийняті 

регуляторні акти, а також їх проекти, що робить можливим проведення 

суспільної та наукової експертизи запропонованих рішень і унеможливлює 

прийняття рішень, що можуть зашкодити інтересам держави та суб'єктів 

господарської діяльності [10]. 

Громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання та наукові установи, 

а також консультативно-дорадчі органи мають право на етапі підготовки та 

обговорення проекту брати участь у дерегуляції економіки на місцевому рівні. 
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У випадку незгоди громадянина чи об 'єднань громадян із результатами 

прийнятого регуляторного акта, який на його (їх) думку не відповідає 

принципам державної регуляторної політики, способам здійснення 

регуляторної політики та був прийнятий з порушенням процедури, то 

громадянин може звернутися до: 

• вищестоящого органу по відношенню до того, який приймав акт; 

• спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з пи-тань 

державної регуляторної політики. 

При цьому наслідком звернення громадянина чи об'єднань громадян до 

спеціально уповноваженого органу стає проведення експертизи регуляторного 

акта і, можливо, його подальша зміна та скасування. 

Частиною першою ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [10] гарантується право територіальним громадам проводити 

громадські слухання, які передбачають зустрічі депутатів відповідної ради та 

посадових осіб місцевого самоврядування із членами територіальної громади, 

під час яких можуть обговорюватись теми та вноситись пропозиції щодо 

питань місцевого значення, у межах компетенції органів місцевого 

самоврядування. 

При цьому Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачає такі форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань 

місцевого значення: 

• загальні збори громадян – зібрання всіх чи частини жителів села 

(сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення; 

• місцеві ініціативи – право членів територіальної громади ініціювати 

розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-яко-го питання, віднесеного 

до відання місцевого; 

• громадські слухання – право проводити зустрічі з депутатами 

відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування. 
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У публічному праві загальні збори громадян є одним з інститутів, які 

передбачають сумісне вирішення суспільно значимих питань громадянами, які 

проживають на певній території. 

Процедура проведення громадських слухань дає можливість органам 

влади і громадянам досягти більшої взаємодовіри, уникну-ти непорозумінь, а 

також сприяти прийняттю обґрунтованих рішень, які будуть відповідним чином 

сприйматися та виконуватися. 

Слід відзначити, що громадські слухання можуть бути проведені як у 

сфері місцевого самоврядування, так і у сфері прийняття державних рішень. 

Законодавством України передбачено проведення громадських слухань з 

питань, що мають значення тільки для громадян певної місцевості, а також із 

загальносуспільних питань: проектів законів. 

Варто выдзначити, що Законом України «Про соціальний діалог в 

Україні» соціальний діалог визнається як процес визначення та зближення 

позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень 

сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 

роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з 

питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин (Закон України «Про 

соціальний діалог в Україні» [89]). 

Створена нормативно-правова база визначає організаційні межі 

залучення заінтересованих сторін до вироблення публічної політики та сприяє 

узгодженню позицій сторін, проте це також і засіб недопущення, а у разі 

виникнення конфліктів їх розв'язання шляхом пошуку узгоджених 

рішень. Сучасні діалогові процеси публічної політики дозволяють не 

лише урегульовувати конфліктні ситуації та конфлікти на основі 

узгоджувальних процедур, а й досягати консенсусу у прийнятті рішень. Варто 

зауважити, що де мократичні процеси, які "зупинилися" на етапі 
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інституалізації, сприя-ють достатній конфліктогенності у взаємодії 

заінтересованих сторін. 

Слід підкреслити, що урегулювання конфлікту – це процес розгляду 

причин спірних відносин, предмета конфлікту. Основними принципами 

урегулювання конфліктів у виробленні публічної політики є такі: 

• законності та верховенства права; 

• репрезентативності і правомочності заінтересованих сторін; 

• незалежності та рівноправності сторін; 

• конструктивності та взаємодії; 

• соціальної відповідальності; 

• взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; 

• обов'язковості розгляду пропозицій сторін; 

• пріоритету узгоджувальних процедур; 

• відкритості та гласності; 

• обов'язковості дотримання досягнутих під час узгоджуваль-них 

процедур домовленостей; 

• відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань. Розв'язання 

конфлікту між заінтересованими сторонами – це цілеспрямована дія суб'єктів 

відносин, при яких вони суміс-ними зусиллями прагнуть знайти 

взаємоприйнятний вихід з конфлікту. 

Важливою складовою організаційного механізму державного управління, 

до якого можуть долучитись усі громадяни і вплинути на зміст програми 

публічної політики, є входження до погоджувальної комісії, яка створюється 

для врегулювання спірних питань, що були виявлені під час громадських 

слухань [44]. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі 

громадських слухань, утворюється погоджувальна комісія. До складу 

погоджувальної комісії входять такі особи: 

• посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування; 

• представники державного органу; 
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• представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, 

науковці; 

• уповноважені представники громадськості, які обираються під час 

громадських слухань. 

Погоджувальні комісії готують проект рішення, що має за мету 

вирішення або запобігання конфлікту. Відомо, що конституційна практика 

більшості демократичних держав передбачає створення погоджувальних 

комісій, що діють в рамках законодавчого процесу. 

У разі виникнення конфлікту його вирішення повинне здійснюватися 

мирними, конструктивними шляхами на основі ви-користання узгоджувальних 

процедур. 

Найбільш ефективною формою добровільного співробітництва 

конфліктуючих сторін є створення спеціальних комісій, які можуть включати 

до свого складу не тільки представників сторін, а й посередників, фахівців. 

Погоджувальні комісії готують проект рішення, що має за мету вирішення або 

запобігання конфлікту. Посередництво – спосіб вирішення суперечки, при 

якому третя сторона бере участь з метою узгодження взаємних претензій і 

занесення власних прийнятних для сторін пропозицій. Особливість процедури 

посередництва – неформальність і конфіденційність. Пропозиції посередника 

не є обов'язковими для сторін. Результати посередництва знаходять висвітлення 

в спільному комюніке, угоді або в джентльменській угоді [17]. 

Установлення фактів – процедура, що застосовується у разі необхідності 

встановлення фактів, що лежать в основі суперечки, зокрема фактів порушення 

угоди. 

У таких випадках звичайно створюється змішана комісія, що 

складається з рівної кількості представників сторін. В інших випадках в 

комісію включається третя сторона. Іноді ці функції здійснюються за окрему 

особу, зокрема посадовою особою організації. 
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Процедура може включати слухання сторін, опитування свідків, 

помічено відповідних місць. Результатом процедури є доповіді, повідомляє 

сторонам. 

Зазвичай примирення здійснюється погоджувальною комісією. Така 

комісія з'ясовує предмет спору, збирає необхідну інформацію і прагне підвести 

сторони до згоди. Про результати комісія інформує конфліктуючі сторони. 

Оскільки узгоджувальна комісія не обмежена жорсткими рамками права, тому 

вона володіє широкими можливостями для досягнення взаємоприйнятного 

врегулювання [61]. 

Консенсус (згода) являє собою прийнятне для конфліктуючих сторін 

рішення, у виробленні якого всі члени групи свідомо та раціонально беруть 

участь. Використання технології консенсусу означає досягнення загальної 

згоди сторін з приводу процедур роз-в'язання конфліктної ситуації. При цьому 

передбачається визначення: 

• процедур та механізмів регулювання конкретної ситуації; 

• загальних принципів функціонування політичної системи. Консенсус 

має якісну (змістовну) та кількісну (ступінь досягнення) сторони.  

 У сучасних демократичних системах консенсус стає одним з 

основних методів досягнення згоди. Тому кількісна сторона є важливим 

критерієм розвитку системи. Авторитарні політичні системи не 

використовують метод консенсусу для розв'язання конфліктів. Особливу увагу 

варто приділити тех-нології досягнення консенсусу, важливими елементами 

якої виступають: 

• аналіз спектра суспільних інтересів та акторів, що їх виражають; 

• визначення полів схожості та розбіжностей пріоритетних цілей і 

інтересів усіх заінтересованих сторін; 

• обґрунтування позицій та пріоритетних цілей для досягнення згоди; 
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• забезпечення суспільної згоди по відношенню до діючих норм, 

процедур та механізмів регулювання сукупності протиріч, що склалися у 

суспільстві. 

Таким чином, організаційний механізм державного управління у сфері 

досягнення консенсусу є надзвичайно складним, оскільки передбачає 

необхідність управління протидіючими сторонами не лише з метою 

нейтралізації негативних наслідків конфлікту, але й для збільшення загальної 

вигоди для всіх учасників конфлікту. При виборі шляхів досягнення згоди 

опираються на ряд концепцій. Згідно з найбільш поширеною з них, основним 

методом досягнення консенсусу є переговори, в ході яких можна 

сформулювати найкращу альтернативу розв'язання конфліктної  ситуації чи 

конфлікту.  Згідно  з  іншим  підходом,  досягнення  згоди з 

максимальним ефектом можливе лише на основі використання принципу 

"дистрибутивної справедливості", який передбачає пропорційний розподіл 

поступок відповідно до тих затрат, які не-суть актори у процесі розвитку 

конфліктної ситуації. Консенсус передбачає формування колективної 

думки сторін, що беруть у ньому участь, відносно якого-небудь явища 

суспільного життя. 

Застосування технології консенсусу є доцільним, якщо: 

• предмет конфлікту є достатньо складним та важливим для кожної з 

протидіючих сторін, що не дає змоги прийняти рішення; 

• сторони готові вести пошук взаємоприйнятного рішення на основі 

аналізу потреб та претензій один одного; 

• мається достатній ресурс часу для пошуку та вибору прийнятних 

альтернатив, які задовольняють учасників; 

• учасники зацікавлені у досягненні довготривалих згод один одним та не 

можуть задовольнитися проміжними рішеннями [100].  

Компроміс – це взаємні поступки обох сторін. Якщо це стосується лише 

однієї сторони, то мова йде вже не компроміс, а про поступку. Результат 
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компромісу – ступінь задоволення чи не-задоволення усіх сторін. У конфлікті 

принципів компроміс, як правило, неможливий. Як відомо, причини 

компромісів можуть бути такі: 

• переговори зайшли у глухий кут і компроміс є єдиним виходом з 

нього; 

• краще домовитися до чого-небудь, ніж ні до чого не домовитися; 

• перерва у конфлікті з метою накопичення ресурсів та подальшого 

продовження протидії; 

• компроміс дає виграш в чомусь іншому; 

• невеликий програш обійдеться дешевше виграшу. Компроміс 

передбачає вирішення спірної проблеми сумісними зусиллями сторін та в 

основному складається із взаємних поступок. Цей підхід є класичним методом 

простого розв'язан-ня конфліктів  на  всіх  рівнях,  його  технологія  достатньо  

проста. І, як правило, не розв'язує конфлікт шляхом усунення предмета спору, а 

лише відтерміновує його на певний час. Зазвичай ця технологія 

використовується у ситуаціях, коли проблема є очевидною, а ресурси та час, які 

потрібні для її вирішення, є недостатніми. Компроміс часто є результатом 

переговорів конфлік-туючих сторін [101]. 

Як відомо, існує два види компромісів, а саме: 

• вимушені компроміси - нав'язуються однією стороною іншій. У 

такій ситуації протидіючі сили не на стороні тих, хто йде на компроміс; 

• добровільні компроміси - укладаються обома сторонами на основі 

домовленостей з певних питань. 

Як правило, на вимушених і добровільних компромісах будуються 

партійні блоки та коаліції. 

  Теоретичною основою компромісу являється діалектичний 

принцип сумісності протилежних сторін як вирішення соціальних проблем і 

конфліктів. Соціальною спільністю конфліктної ситуації є певного виду 

інтереси, цінності, норми взаємодії спільностей сил. При добровільному 
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компромісі застосовується спільність принципів і основних поглядів обох 

сторін конфлікту. За умови, коли комп-роміс має примусовий характер, він 

полягає у такому: 

• взаємних поступках з деяких питань для збалансування цілей, 

інтересів обох сторін конфлікту; 

• об'єднанні зусиль, при яких обидві сторони конфлікту вирішують 

питання. 

У публічній політиці розумність компромісів не узгоджується ні з 

принципом «ніяких компромісів», ні з протилежним твердженням «будь-який 

компроміс». Не може бути виправданий жоден компроміс, тільки якщо він є 

пріоритетним для можливості захищати свої інтереси чи права. 

Технологія компромісів є складною і часто розглядається як система, в 

якій існує повторюваність позицій. Виокремлюють такі технології узгодження 

інтересів: 

• консультації; 

• діалог; 

• дискусія; 

• партнерство; 

• співробітництво [50]. 

Їх загальні цінності проявляються у збігу поглядів з деяких питань, 

дозволяють розкрити питання, з яких сторони повинні йти на поступки. Угоди 

між сторонами розробляються як правила у грі та надалі використовуються для 

того, щоб урегулювати конфлікт. 

Власне кажучи, переговори – це вид сумісної з партнером діяльності, 

спрямованої на вирішення проблеми. Залежно від того, як кожна із сторін 

визначить свої наміри і наміри свого опонента, обирається той чи інший стиль 

ведення переговорів. 

Жорсткий – розглядається як суперництво між сторонами конфлікту. 

Використовуючи даний стиль, обидві сторони напо-лягають на власній правоті 
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та неправильній позиції опонента, намагаються довести власну правоту, 

незважаючи на погляди та інтереси протилежної сторони . За такого стилю, як 

правило, покращення взаєморозуміння не відбувається. Стиль несе небезпеки у 

тому, що при вирішенні конфлікту сторони дотримуються лише власної 

позиції, що у результаті може призвести до програшу обох сторін і 

взаємовигідний вихід з конфлікту не буде знайдений. У жорсткому стилі 

переговори ведуться за умов, коли сторони не зацікавлені у налагодженні 

хороших відносин між собою, або тоді, коли сторона впевнена у власній 

перевазі над опонентом [55]. 

М'який – розглядається як пристосування однієї сторони до опонента. 

Цей стиль передбачає те, що встановлення хороших стосунків між сторонами 

набагато вигідніше, ніж відстоювання власної правоти та, відповідно, 

продовження конфлікту. У цьому разі з’являється поступка однієї сторони 

опоненту. У результаті сторона, яка обрала такий стиль ведення переговорів, у 

будь-якому випадку залишається у програші. М'який стиль викорис-товується у 

ситуаціях, коли: 

• сторона має хороші стосунки з опонентом та не бажає їх руйнувати; 

• сторона розуміє, що опонент правий; 

• конфлікт не являється настільки важливим для сторони і при цьому 

можна відмовитися від заявлених позицій; 

• мало шансів на перемогу у розв'язанні конфлікту. Ціль даного 

стилю полягає у тому, щоб зняти напругу у відносинах конфліктуючих сторін. 

Основним засобом вирішення проблеми цього стилю є поступки [55]. 

Торговий – розглядається як стратегія пошуку компромісу. 

Використовуючи даний стиль сторона домагається вигідного для себе 

розв'язання конфлікту, при цьому йде на мінімальні поступки опоненту тільки 

для того, щоб той задовольнив основні вимоги сторони. За даного стилю 

переговорів сторона повинна йти на поступки партнера, але при цьому 

наполягати на задоволенні влас-них інтересів. Поступка у переговорах, які 
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ведуться за стилем "торгів", використовується для подолання спротиву 

опонента і досягнення вигідного для себе розв'язання ситуації. Відстоювання 

своїх інтересів перед опонентом проходить у жорсткому стилі, з одного боку, з 

другого – допускається поступка за певних обста-вин, як при м'якому стилі. 

Стиль використовується у ситуаціях, коли обидві сторони зацікавлені у 

сумісному вирішенні спірного питання, але не можуть цього досягти не 

відступивши від попе-редніх позицій. Тому вони йдуть на компроміс, який 

більшою чи меншою мірою влаштовує конфліктуючі сторони. 

Співробітницький – розглядається як стратегія, яка дає можливість 

задовольнити як свої власні інтереси, так і інтереси опо-нента. Якщо у 

конфліктній ситуації вдається перевести розмову на співробітництво, це 

означає, що обидві сторони зацікавлені в якнайшвидшому розв'язанні 

конфлікту. Стиль дозволяє у корот-кий проміжок часу завершити конфлікт 

[107]. 

Залежно від цілей, які переслідують конфліктуючі сторони під час 

переговорів, виокремлюють таке: 

• переговори, які спрямовані на продовження досягнутих 

переговорів. Наприклад, конфлікт має затяжний характер і сторонам потрібний 

час, щоб будувати більш конструктивне спілкування; 

• переговори про перерозподіл, коли одна з протидіючих сторін 

вимагає зміни сил на власну користь; 

• переговори, спрямовані на створення нових умов. Наприклад, 

продовження діалогу між сторонами, укладення нових чи додаткових угод; 

• переговори, спрямовані на досягнення додаткових ефектів, які 

спрямовані на розв'язання вторинних питань. Наприклад, відволікання уваги, 

демонстрація миролюбного ставлення, уточнення позицій [101]. 

Отже, незважаючи на суттєву низку переваг, технологія компромісу, як 

складова організаційного механізму державного управління конфліктами у 

сфері публічної влади, передбачає значні витрати для протидіючих сторін. 
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Наприклад, практика багатократного використання узгодження позицій у ході 

парламентської процедури при розробці законодавчих документів у ряді 

випадків суттєво затримує прийняття важливих правових актів чи несе у собі 

небезпеку прийняття, так званих, «розпливчатих» рішень. Іншими словами, 

підвищення рівня узгодження не може розглядатися лише з позитивної 

сторони, адже воно цілком може вплинути на якість рішень, що приймаються. 

 

 

2.2. Аналіз нормативно-правової бази з питань вирішення конфліктів 

у системі публічного управління 

 

Державне управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади 

(державних органів і громадськості) є таким процесом, який вимагає 

застосування комплексного підходу, що приводить у дію системи й структури, 

здатні запобігти можливим проблемам або розв'язати поставлені завдання. В 

умовах сьогодення особливо актуальною проблемою постає ефективність 

реалізації державного управління конфліктами у взаємодії органів публічної 

влади як на державному, так і регіональному рівнях. Ця проблема має 

вирішуватися завдяки забезпеченню ефективності функціонування складових 

організаційного та правового механізмів державного управління конфліктами у 

взаємодії органів публічної влади, які комплексно будуть використовувати 

потенціал розвитку держави, регіону та їх специфічні особливості [10; 35]. 

Недосконалість законодавства створює штучні бар’єри для реалізації 

громадських ініціатив, утворення та діяльності окремих видів організацій 

громадянського суспільства, розгляду та врахування громадських пропозицій 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Рівень 

гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу та 

врахування кращого міжнародного досвіду у сфері розвитку громадянського 

суспільства є недостатнім. 
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Підвищення ефективності функціонування механізмів державного 

управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади передбачає 

оптимізацію організаційного та правового забезпечення. Стосовно 

вдосконалення правового механізму державного управління конфліктами у 

взаємодії органів публічної влади, то пропозиції мають стосуватися 

особливостей використання існуючої правової бази, яка забезпечує структурні, 

функціональні та інші організаційно-правові ресурсні компоненти державного 

управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади.  

Отже, в контексті даного дослідження доцільним є аналіз правового 

механізму державного управління конфліктами у взаємодії органів публічної 

влади, за допомогою якого здійснюється реалізація державного управління 

конфліктами. Аналіз вищезазначеного механізму варто проводити у декількох 

напрямках, які так чи інакше визначають напрямки діяльності органів публічної 

влади. 

Погоджуємося з науковцями [10; 35; 45; 56; 66], що показниками 

оцінювання сучасного стану функціонування правового механізму державного 

управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади можуть бути 

визнані такі:  

– перший – дієвість законодавчої бази щодо зниження соціальної 

напруженості (під якою розуміється явне чи приховане загострення відносин 

між певними соціальними групами, існування високого рівня незадоволеності 

значної частини громадян соціально-економічними процесами, що 

відбуваються);  

– другий – достатність та відповідність діючого законодавства України в 

сфері державного управління конфліктами у взаємодії представників органів 

влади та громадськості вимогам законодавства ЄС та зарубіжній практики;  

– третій – відповідність (ергономічність) структурної організації 

діяльності органів влади щодо управління конфліктами відносно її законодавчо 

визначених цілей, завдань і функцій.  
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Слід  зазначити, що сучасна державна політика України щодо управління 

конфліктами у взаємодії органів публічної влади (державних органів і 

громадськості) реалізується згідно з певною нормативно-правовою базою 

України, у якій визначено засадничі принципи, цілі та напрями діяльності 

органів державної влади, а також органи, які здійснюють такі напрями. Етапам 

здійснення державного управління щодо управління конфліктами у взаємодії 

органів публічної влади відповідають певні документи нормативно-правової бази. 

Розглянемо їх більш детально з позиції певних етапів, а саме. 

1. Етап ініціювання державного управління щодо управління конфліктами 

у взаємодії органів публічної влади. Даному етапу відповідають такі нормативно-

правові документи: Цивільний кодекс України Податковий кодекс України; 

Господарський кодекс України; Закон України «Про громадські об'єднання»; 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань»; Закон України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації»; Закон України «Про органи самоорганізації 

населення»; регіональні програмні документи щодо розвитку комунікативних 

моделей взаємодій між органами влади та громадськості (наприклад, цільова 

програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Харківській області на 

2016-2020 рік) [45].  

Варто підкреслити, що Цивільний кодекс України – це основний 

нормативно-правовий акт, який регулює особисті немайнові та майнові відносини 

(суспільні відносини) між учасниками: фізичними й юридичними особами, 

державою, територіальними громадами, іноземними державами та іншими 

суб'єктами публічного права. За своєю суттю та призначенням Цивільний кодекс є 

кодексом приватного права, тобто провідним актом у системі законодавства, що 

регулює відносини у приватній сфері, його положення мають застосовуватися не 

тільки до традиційних «суто цивільних» відносин, а й до взаємин суб'єктів 

споріднених відносин.  

Податкове законодавство України складається з Конституції України, 

Податкового та Митного кодексу України, а також інших законів з питань митної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у сфері 

оподаткування митом операцій з переміщення товарів через митний кордон 

України тощо. 

Господарський кодекс України визначає правові основи господарської 

діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності діяльності суб'єктів 

господарювання певної форми власності. Такий кодекс України має на меті 

забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток 

підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного 

виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції 

України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі 

України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами [51]. 

Наступний правовий документ – Закон України «Про громадські 

об'єднання», що визначає правові й організаційні засади реалізації права на 

свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, порядок утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань [51]. 

Діяльність громадських об'єднань окреслюється також Законом України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань». Власне кажучи, він регулює відносини, що виникають у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців 

[82]. 

Крім того, важливим для аналізу є Закон України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації», що встановлює загальні засади благодійної 

діяльності в Україні, а також забезпечує правове регулювання відносин у 

суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження 

гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності 

благодійних організацій [80]. 

2. Етап формування засад реалізації державного управління щодо 

управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади. Даному етапу 
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відповідають такі нормативно-правові документи: Закон України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; Закон України «Про 

соціальний діалог в Україні»; Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»; Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»; 

Закон України «Про запобігання корупції»; Указ Президента України «Про 

утворення Національної служби посередництва та примирення»; Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про взаємодію органів виконавчої влади, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий 

контактний центр”»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів 

з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» [45]. 

3. Етап реалізації державного управління щодо управління конфліктами у 

взаємодії органів публічної влади здійснюється в межах таких нормативно-

правових документів: Указу Президента України «Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні»; Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, 

затверджена Указом Президента України; Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 

роки»; Закону України «Про третейські суди» і «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [46]. 

Слід відзначити, що Законом України «Про третейські суди» 

визначається порядок утворення та діяльності таких судів в Україні та 

встановлюють вимоги щодо третейського розгляду. Він передбачає захист 

майнових і немайнових прав, а також охоронюваних законом інтересів 

фізичних й юридичних осіб. До третейського суду за угодою сторін може бути 

переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських 

правовідносин, крім випадків, передбачених законом [91]. Підкреслимо, що 

постійно діючим третєйським судом в Україні є той, що функціонує при 
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Торгово-прмисловій палаті України. Його утворено рішенням Президії 

Торгово-промислової палати України від 22 вересня 2004 року № 52 на 

підставі Закону України «Про третейські суди» і зареєстровано Міністерством 

юстиції України 8 листопада 2004 року. 

Постійно діючий третейський суд є недержавною незалежною постійно 

діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із 

цивільних та господарських правовідносин. Постійно діючий третейський суд 

забезпечує захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом 

інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого 

розгляду та вирішення спорів відповідно до закону [91]. 

Основні переваги розгляду спору у Постійно діючому третейському суді: 

– оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та корупційних 

проявів; 

– конфіденційність третейського розгляду; 

– право сторін призначати третейських суддів та визначати місце 

третейського розгляду; 

– незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону; 

– остаточний характер рішення та можливість оскарження цього рішення 

лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України «Про третейські 

суди»; 

– негайне набрання чинності рішенням; 

– можливість примусового виконання рішення; 

– мінімізація витрат на третейський розгляд. 

Підкерслимо, що на розгляд до Постійно діючого третейського суду може 

бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських 

правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські 

суди» та іншими законодавчими актами. У Постійно діючому третейському 

суді діє Президія у складі голови Постійно діючого третейського суду, двох 

його заступників та двох членів. Головою Президії є голова Постійно діючого 

третейського суду [91]. 

javascript:OpenWinDif('vcard','http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701%2D15',800,600,1)
javascript:OpenWinDif('vcard','http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701%2D15',650,480,1)
javascript:OpenWinDif('vcard','http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701%2D15',650,480,1)
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Третейський розгляд справи здійснюється третейськими суддями, які 

призначаються сторонами або Головою Постійно діючого третейського суду з 

числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 

92 особи - визнаних фахівців у різних галузях права, юристів-вчених і юристів-

практиків, значна частина яких мають наукові ступені та досвід третейського 

розв'язання спорів [91]. 

До речі, те, що органи державної влади не захищають належним чином 

права громадян, а громадяни здебільшого не звертаються до них в разі 

порушення своїх прав, становить небезпеку для суспільно-політичної 

стабільності, оскільки за умови подальшого ослаблення правоохоронної та 

правозахисної функції органів державної влади, розв’язання конфліктів в 

суспільстві зсувається в позаправовий простір, а суспільна легітимність органів 

державної влади виявляється під загрозою. На допомогу у вирішенні зазначеної 

ситуації покликаний прийти інститут адвокаційності. Згідно зі ст. 131
2
 

Конституції України [51] для надання професійної правничої допомоги в 

Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої 

особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Варто 

підкреслити, що відповідно до п. 16
1
 Перехідних положень Основного Закону 

України представництво органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в судах буде здійснюватися виключно прокурорами або 

адвокатами (з 1 січня 2020 року). На цій підставі уважаємо, що перспективним 

напрямком наукових досліджень є грунтовний аналіз, по-перше, особливостей 

розвитку інституту авдокаційності як соціально-правового, а по-друге, 

діяльності українських правозахисних організацій та рухів. Оскільки вплив 

неурядових організацій на правозахисну сферу і ступінь «проникності» їхнього 

контролю, хоча є значно меншим, ніж державний, але цей вплив має очевидну 

тенденцію до зростання [51].  

Ураховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в різних 

сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, на підтримку ініціативи 

http://arb.ucci.org.ua/tsud/ua/arb_list.html
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громадськості, а також з метою налагодження ефективного діалогу та 

партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з організаціями громадянського суспільства, насамперед, з 

питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина, керуючись частиною 

другою статті 102 Конституції України та відповідно до пункту 28 частини 

першої статті 106 Конституції України Указом Президента України «Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» визначено 

перспективним [90]:  

1. Затвердження Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. 

2. Утворення Координаційної ради сприяння розвитку громадянського 

суспільства як консультативно-дорадчого органу при Президентові України. 

3. Забезпечення розробки (за участю громадянського суспільства) Плану 

заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки. 

4. Розробка ефективних механізмів надання фінансової підтримки 

громадським ініціативам, спрямованим на реалізацію Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на  2016-2020 роки. 

Варто відзначити, що розробка Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки [87] зумовлено 

необхідністю створення державою сприятливих умов для розвитку 

громадянського суспільства, а, відтак, різноманітних форм демократії участі, 

налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування.Оскільки впливове і розвинене 

громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної 

держави, що відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних 

суспільних змін і належного врядування в управлінні державними справами та 

вирішенні питань місцевого значення, розробці і реалізації ефективної 

державної політики у різних сферах, утвердженні відповідальної перед 

людиною правової держави, розв'язанні політичних, соціально-економічних та 
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інших проблем. 

У цілому середовище організацій громадянського суспільства є 

неоднорідним, має різний ступінь ефективності своєї діяльності. У цьому 

сегменті утвердилась низка таких організацій, які накопичили тривалий досвід 

та демонструють результативну діяльність: Харківська правозахисна група, 

Українська Гельсінська спілка захисту прав людини, Комітет захисту прав 

людини, Комітет виборців України, Вінницька правозахисна група, 

Міжнародне товариство прав людини – Українська секція, Міжнародна Ліга 

захисту прав громадян України та ін. Перераховані організації визнані 

провідними у складеному експертами рейтингу правозахисних організацій. 

У зв'язку із Угодою про асоціацію між Україною [69], з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, з іншої сторони, постали нові виклики у відносинах 

держави та громадськості, зумовлені необхідністю запровадження 

європейських правил та підходів до таких відносин на основі принципів, 

закріплених у зазначеній Угоді. У цьому контексті важливим є 

виважене забезпечення розвитку співпраці між організаціями громадянського 

суспільства України та країн-членів ЄС. Разом із тим, в Україні 

традиційно правозахисні організації залежать від зарубіжних донорів та 

більшою мірою пов’язані як з міжнародними міжурядовими, так і 

міжнародними неурядовими правозахисними організаціями, аніж із 

вітчизняними державними правозахисними інституціями. Відтак, актуальним 

завданням для України є вирішення цієї проблемної ситуації з метою 

забезпечення національної безпеки.  

 

 

2.3. Зарубіжний досвід взаємодії органів публічної влади в умовах 

конфлікту 

 

Розвиток України вимагає правильних управлінських рішень та 

державотворчих процесів у форматі взаємодії органів влади та громадськості. 
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Конфліктні ситуації, які виникають протягом проходження цих процесів не 

сприяють об’єднанню громадськості з органами влади й вирішенню цієї 

нагальної проблеми має приділятися важлива роль під час формування 

професійних якостей державних управлінців. Це свідчить про те, що для 

вирішення даної проблеми варто звернути свою увагу на досвід взаємодії 

державних органів країн світу з інститутами громадського суспільства, 

залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, 

протидії корупції, забезпечення електронного урядування та вирішенню 

конфліктних ситуацій у процесі державотворчих змін. 

В умовах постійних трансформаційних процесів у нашій державі 

актуальним постають питання суспільного розвитку, удосконалення 

державного управління та приведення його у відповідність до світових 

тенденцій розвитку управлінської діяльності з використанням актуального 

зарубіжного досвіду. Для вирішення проблеми якісної взаємодії органів влади 

та громадськості в умовах конфлікту будемо розглядати практику провідних 

країн світу у цьому питанні, а також країн з табору колишнього Радянського 

Союзу та Східної Європи, як найбільш близьких до сучасних реалій. 

Важливою для України основою для встановлення взаємодії між 

державними органами влади та громадськості в умовах конфлікту була 

розробка Плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий уряд» (ПВУ) у 2016-2018 роках [86]. Розбудова «відкритого уряду» 

передбачає, окрім прийняття суто адміністративних рішень, створення, в першу 

чергу, прозорого середовища функціонування державних органів, можливостей 

впливу громадськості на прийняття рішень ними, а також відповідальність 

кожного чиновника перед суспільством. Відповідно до вищезазначеного 

важливий досвід США у реалізації «відкритого уряду» [там само]. 

США у реалізації цілей ПВУ спираються на затверджений в 2011 році 

Президентом Б. Обамою національний план дій. Одним з принципів 

«Відкритого уряду» є розширення можливостей участі громадськості в 

державному управлінні. У цьому зв’язку запрацював розділ «We the People» 
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(«Ми, народ») веб-сайту Білого дому, на якому кожна людина може розмістити 

петицію щодо вирішення конкретного питання чи конфлікту або підтримати 

вже існуючу вимогу (https://petitions.whitehouse.gov). Петиції стосуються 

широкого кола питань: фінансування медичних досліджень, змін до 

законодавчих актів, зовнішньополітичних акцій, оголошення певних дат 

національним святом, скасування податків тощо. Якщо петицію протягом 30 

днів підпишуть 25 тис. осіб, вона буде розглянута Адміністрацією і, в разі 

потреби, направлена на опрацювання федеральними або місцевими агенціями. 

Прибічники пропозиції електронною поштою отримають повідомлення про 

результати розгляду, також відповідь за підписом конкретного виконавця 

публікується на сайті. Програмний код веб-сайту є відкритим і готовий для 

передачі зацікавленим державам. Окрім цього, незабаром запрацює веб-сайт 

мережі «ExpertNet» для обміну думками між державними органами з 

громадськістю, експертами у конкретних сферах, неурядовими організаціями. 

Від звичайних обговорень або громадських слухань мережу відрізнятиме 

участь фахівців з вузькоспеціалізованих питань та членів професійних 

асоціацій. Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів на 

федеральному і місцевому рівнях можливе завдяки веб-сайту 

www.regulations.gov. Зареєстровані користувачі можуть залишити коментарі, 

завантажити документ зі своїми змінами до проекту. Налагоджена система 

повідомлень на електронну пошту про зміни до обраних документів і нові 

надходження до бази нормативно-правових актів. На увагу заслуговують також 

ініціативи із заохочення і захисту інформаторів, які викривають злочини в 

державному апараті – зловживання повноваженнями, розкрадання коштів, 

корупцію тощо. Адміністрація виступає за удосконалення федерального 

законодавства, яке зберігає за інформаторами-чиновниками їх права в контексті 

трудового договору, збереження пенсії, заробітної плати, відшкодування 

судових витрат тощо [84; 86]. 

Важливим досвідом практики взаємодії органів влади та громадськості є 

приклад Литви, як країни-партнера України, яка також здобула незалежність у 
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тому ж 1991 році, та відповідно починала будувати свою державність 

знаходячись на приблизно однакових вихідних умовах. У межах реалізації 

міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Уряд Литви затвердив 

Програму вдосконалення державного управління на 2012-2020 рр., яка має на 

меті забезпечити відкритість для громадського суспільства процесів 

державного управління і заохочувати громадськість до активної участі в них. У 

програмі викладені конкретні цілі для реалізації цієї мети, спрямовані на 

поліпшення доступу до інформації, підвищення доступності послуг для 

населення в інтернеті, сприяння залученню громадськості до законотворчих 

процесів, а також до підвищення якості послуг, що надаються населенню 

органами державної влади. Відповідно до Програми, Литва протягом 2012-2020 

років зобов'язується розвивати відкриті ініціативи Уряду у наступних сферах. 

Забезпечення високого рівня підзвітності органів державного управління перед 

громадськістю шляхом опублікування інформації щодо законотворчої та 

оперативної діяльності влади, яка має значення для громадянського 

суспільства. Будуть вжиті зусилля для забезпечення якості донесення цієї 

інформації до громадськості (тобто вона має бути ясною за змістом і 

прийнятною за формою). При здійсненні зазначених цілей будуть активно 

використовуватися можливості нових інформаційних технологій. Для реалізації 

зазначеної ініціативи в Канцелярії Уряду Литовської Республіки діє Відділ 

громадян та відкритого уряду Департаменту комунікації, який забезпечує 

щоденний прийом для пересічних громадян, представників бізнесу, неурядових 

організацій тощо, розглядаючи їхні скарги, пропозиції, вирішуючи їхні 

проблеми, надаючи консультації та необхідну інформацію тощо. Аналогічні 

консультативні пункти діють у кожному з міністерств Литви. Один раз на 

тиждень консультації проводяться одним з Міністрів Уряду Литовської 

Республіки [26]. 

Участь громадськості у процесах державного управління присутні у 

наступних видах взаємодії. Вживаються різноманітні заходи, включаючи 

систему Електронний Уряд (е-Уряд), для забезпечення сприятливих умов і 



69 

 

можливостей, спрямованих на більш активне залучення громадськості до 

процесів державного управління. Громадськість має знати можливості щодо 

участі у процесах державного управління, вона має залучатися до консультацій 

з питань опрацювання проектів законів, а також до вирішення питань та 

проблем, важливих як для Уряду, так і для громадськості. Для реалізації цього 

завдання Уряд створив сайт Громадських консультацій, на якому розміщені 

теми для обговорення. Кожне міністерство Литви має на своєму сайті розділ, на 

якому розміщено інформацію про діяльність щодо відповідних законодавчих 

ініціатив та поточних питань, над якими працює міністерство і які можуть бути 

цікавими для громадянського суспільства. Міністерства розсилають запити до 

недержавних інституцій, неурядових організацій, наукових закладів, бізнес-

структур, окремих громадян тощо (відповідно до питання, що розглядається) з 

пропозиціями взяти участь в громадських консультаціях і надати свої 

зауваження та пропозиції. За результатами таких громадських обговорень 

Урядом готується доповідь, в якій відображено участь громадянського 

суспільства у вирішенні того чи іншого питання з конкретною інформацією, які 

пропозиції, що були надані структурами громадянського суспільства, враховані 

у діяльності Уряду і в законодавчому акті [26]. 

Набуває важливого значення в розбудові країни розвиток електронних 

послуг. Громадянське суспільство має мати легкий доступ як до інформації, 

якою володіють органи державного управління, так і до послуг, що надаються 

цими органами. Щоб зробити ці послуги більш легкодоступними і 

наближеними до потреб громадськості, мають бути збільшені можливості щодо 

отримання цих послуг для громадянського суспільства в електронному вигляді. 

Потрібно використовувати сучасні технології (широкополосний інтернет, 

електронна пошта) для покращення якості та доступності послуг. З метою 

реалізації зазначеної ініціативи створені так звані Електронні ворота влади 

(www.evaldzia.lt), завдяки яким фізичні та юридичні особи можуть отримати 

певний перелік послуг через інтернет (www.epaslaugos.lt). З метою покращення 

надання електронних послуг в Литві діє принцип Єдиного вікна, який полягає в 
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тому, що людина, звертаючись до державної установи з метою отримання 

конкретної послуги, може не здійснювати збір довідок, необхідних для 

розгляду цього питання. Зазначену функцію здійснює в електронному вигляді 

сама державна установа. Рівень переведення державних послуг в електронну 

площину щорічно зростає в Литві. У порівнянні з 2010 роком, коли електронні 

послуги населенню досягли 78,1%, у 2011 році він вже мав показник 81,2%. 

Додатковими інструментами для реалізації міжнародної ініціативи 

«Партнерство «Відкритий уряд», що забезпечуватимуть більш відкрите та 

прозоре державне управління, є Національна програма боротьби з корупцією на 

2011-2017 роки і Програма розвитку литовського інформаційного суспільства 

на 2011-2019 роки. З метою удосконалення засобів боротьби з корупцією та 

залучення до цього процесу громадянського суспільства, на сайтах державних 

установ Литви надано перелік контактів (телефонні номери і електронні 

адреси), за якими може надходити в анонімному режимі інформація про 

випадки корупції. Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ створено окремий 

відділ «Попередження корупції», який працює безпосередньо з громадянським 

суспільством з проблеми ліквідації корупції [26]. 

Зважаючи на приєднання Словацької Республіки у вересні 2011 р. до 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» [86], її уряд схвалив План дій з 

виконання такої Ініціативи. У Плані докладно висвітлюються кроки словацької 

влади, які були здійснені протягом 2011-2012 рр. у рамках приєднання до 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»: 

1) створено та запущено з 1 січня 2011 р. Центральний реєстр договорів – 

відтепер всі договори, укладені міністерствами, іншими центральними 

державними органами та інституціями, а також підпорядкованими ним 

організаціями підлягають оприлюдненню – шляхом внесення згаданих 

договорів до Центрального реєстру договорів, відкритого для вільного доступу 

на веб-сторінці уряду (при цьому, згідно із змінами, внесеними до відповідних 

законодавчих актів, згадані договори не вважаються чинними, поки вони не є 

внесеними до Центрального реєстру договорів); 
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2) з 2011 р. в Словаччині почала функціонувати Антикорупційна 

телефонна лінія уряду, за якою громадяни можуть заявити про свої підозри або 

подати скаргу у зв’язку з корупційними діями у будь-якій сфері державної 

політики; 

3) з 2011 р. було ухвалено Стратегічний план боротьби проти корупції, 

яким визначено і охарактеризовано сфери державної політики, де найчастіше 

спостерігаються випадки корупції, покладено відповідні завдання на конкретні 

держані органи та інституції; 

4) окремим важливим елементом боротьби проти корупції та, відповідно, 

виконання Стратегічного плану боротьби проти корупції, було створення 

Міжвідомчої робочої групи експертів у сфері боротьби проти корупції; 

5) запроваджено нові форми тендерної політики держави – публічного (І 

етап) та вузького (ІІ етап) змагання, проведення електронних аукціонів тощо. 

6) започатковано оприлюднення судових рішень, публічний механізм 

обрання суддів, запровадження системи оцінювання суддів, забезпечення 

інформування громадськості про діяльність Судової ради й інші заходи у 

рамках реформування судової системи Словаччини; 

7) започатковано оприлюднення прокурорських рішень, публічний 

механізм обрання прокурорів й інші заходи у рамках реформування 

прокуратури Словаччини; 

8) удосконалено (у частині оприлюднення інформації) систему надання 

державних дотацій та системи розподілу фондів Європейського Союзу; 

9) запроваджено механізм оприлюднення дипломних, дисертаційних та 

інших наукових робіт з метою мінімізації плагіату та інших зловживань в 

системі науки та освіти (у т.ч. пов’язаних із надання наукових звань та 

ступенів). 

Варто підкреслити, що 22 лютого 2012 р. урядом Словацької Республіки 

було прийнято статут Ради уряду з питань прозорості та відкритості влади 

(щоправда, сама згадана Рада так і не була створена – зважаючи на проведення 

в Словаччині у березні 2012 р. дострокових парламентських виборів та 
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відсуненням Урядом СР на чолі з Р.Фіцом проблематики створення Ради Уряду 

СР з питань прозорості та відкритої влади на задній план) [86]. 

Ця Рада є експертним, дорадчим, координаційним та консультативним 

органом Уряду СР. Діяльність Ради спрямована на дотримання державою 

заходів у сфері прозорості, боротьби проти корупції та забезпечення відкритої 

влади. Зокрема, Рада: 

1) здійснює заходи у рамках внутрішньодержавного виконання 

міжнародних зобов’язань Словацької Республіки (СР) у сфері прозорості та 

відкритої влади – перш за все зобов’язань, що випливають з підписаних 

словацькою стороною міжнародних договорів; 

2) забезпечує координацію політики та діяльності окремих міністерств у 

сфері прозорості та відкритої влади; 

3) співпрацює у сфері прозорості та відкритої влади з міністерствами та 

іншими центральними державними органами, органами місцевого 

самоврядування, неурядовими організаціями, науковими та академічними 

інституціями тощо; 

4) подає Уряду СР законопроекти, які стосуються концепції і політики 

держави у сфері прозорості та відкритої влади – як ініціативно, так й на 

виконання доручень; 

5) здійснює оцінку законів та інших нормативно-правових актів, які 

стосуються сфери прозорості та відкритої влади – формою постанови; 

6) видає позиції з актуальних питань сфери прозорості та відкритої влади. 

З точки зору врахування словацького досвіду з упровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» [86], на увагу заслуговує низка кроків 

словацької сторони у рамках імплементації Ініціативи – як вже здійснених, так і 

перспективних (зокрема, створення Центрального реєстру договорів, створення 

веб-порталу відкритої інформації, створення веб-порталу використання фондів 

ЄС, запровадження «Електронного групового звернення», запровадження 

«Барометру відкритості», ведення політики захисту «Сигналізуючих про 

корупцію» запровадження системи електронного врядування). Інституційне 
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наповнення членства Словаччини в Ініціативі «Партнерство «Відкритий 

Уряд» – зокрема, створення Ради уряду з питань неурядових організацій, 

створення посади Уповноваженого уряду з питань громадянського суспільства 

тощо. Разом з тим, концептуальне наповнення членства Словаччини в Ініціативі 

«Партнерство «Відкритий Уряд», містить цілу низку важких для сприйняття, 

наповнених загальними ідеями та фразами, заполітизованими документами 

(стратегіями, концепціями, положеннями тощо) та схожими на них за своїм 

характером Планами дій з їх виконання [86]. 

Сусідньою з Україною державою – Румунією, взаємодія державних 

органів з інститутами громадянського суспільства регламентується Законами 

«Про соціальний діалог», «Про прозорість ухвалення рішень в державному 

управлінні», «Про вільний доступ до інформації, що становить інтерес для 

громадськості», а також Рішенням Уряду «Про заснування, організацію та 

функціонування комісій з питань соціального діалогу в рамках міністерств та 

префектур», а також іншими нормативними актами. Ці закони були схвалені 

відповідно до вимог Європейського Союзу з метою підвищення ролі 

громадянського суспільства у реалізації державної політики. Документи, серед 

іншого, передбачають обов’язкове консультування державних органів з 

соціальними партнерами щодо законодавчих ініціатив соціально-економічного 

характеру, з інших питань, що перебувають у центрі уваги інститутів 

громадянського суспільства [26]. 

Крім того, 27 жовтня 2011 р. Уряд Румунії ухвалив рішення про 

створення Тристоронньої національної ради соціального діалогу (ТНРСД), як 

загальнонаціонального консультативного механізму з соціальними партнерами. 

Рада складається представників уряду (не нижче рівня державного секретаря), 

керівників профспілкових конфедерацій, представника Національного банку 

Румунії та представників громадянського суспільства. Основними завданнями 

ТНРСД є: обговорення та аналіз проектів програм і стратегій, що 

розробляються на урядовому рівні; розробка та сприяння впровадженню 

стратегій, програм, методологій та стандартів в галузі соціального діалогу; 
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вирішення на основі тристороннього діалогу проблем соціального та 

економічного походження; обговорення та укладення соціальних угод та пактів, 

а також інших домовленостей на національному рівні та моніторинг за їх 

імплементацією, тощо. 

Один з фундаментальних принципів взаємовідносин державних органів з 

громадянами та інститутами громадянського суспільства є вільний доступ до 

інформації суспільного інтересу. Відповідні відносини регламентуються в 

Румунії Законом «Про вільний доступ до інформації, що становить інтерес для 

громадськості». Другий розділ закону визначає процедури участі громадян та 

неурядових організацій у процесі розробки нормативних актів та процесу 

прийняття рішень. Документ передбачає, що в ході розробки нормативних актів 

органи державної влади Румунії повинні розміщувати на власних Інтернет-

сайтах або інформаційних стендах, розташованих в місцях загального доступу, 

а також ЗМІ інформацію про проекти згаданих нормативних актів. Крім того, 

відповідна інформація може надаватися на запити громадян та інститутів 

громадянського суспільства. Зауваження та пропозиції щодо нормативних 

актів, представлених на громадське обговорення, приймаються впродовж 10 

днів з часу їх оприлюднення. Інститути громадянського суспільства можуть 

звертатися до органів державної влади, однак лише в письмовій формі, з 

ініціативою щодо організації громадського обговорення нормативних актів. 

Відповідні обговорення мають організовуватися впродовж перших десяти днів 

з часу оприлюднення проекту нормативного акту. Закон передбачає можливість 

участі зацікавлених громадян та представників інститутів громадянського 

суспільства у засіданнях органів державної влади, однак лише за певних умов, 

зокрема: оприлюднення органами державної влади, щонайменше за три дні до 

початку засідання, на власних Інтернет сайтах та інформаційних стендах 

загального доступу інформації про його зміст; інформування інститутів 

громадянського суспільства про питання, що порушуватимуться під час 

засідання і можуть становити для них інтерес; участь зацікавлених осіб 

можлива також за обставин наявності в залі засідань вільних місць. Особа, яка 
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головує на засіданні може надавати слово присутнім громадянам та 

представникам інститутів громадянського суспільства задля висловлення точки 

зору щодо питань порядку денного. Однак, відповідні судження можуть мати 

лише консультативний характер [46]. 

Значна увага роботі з громадянським суспільством приділяється в 

Адміністрації Президента Румунії. Відповідну діяльність координує управління 

громадянських проблем Департаменту з питань зв’язків з органами державної 

влади та громадянським суспільством. Одним з основних завдань управління 

визначено забезпечення вільного доступу громадян та інститутів 

громадянського суспільства до інформації, що становить інтерес для 

громадськості. Більш предметно відбувається співробітництво між окремо 

взятими урядовими структурами Румунії з інститутами громадянського 

суспільства. Зокрема, Міністерство юстиції Румунії активно взаємодіє з 

інститутами громадянського суспільства в питаннях боротьби з корупцією та 

подолання феномену бюрократії в сфері юстиції. Соціальними партнерами 

Міністерства є неурядові організації, зокрема: Центр юридичних ресурсів, 

Асоціація «За демократію», Альянс за європейську юстицію в Румунії, Ділова 

громадськість Румунії, Агентство з моніторингу преси, Румунська академічна 

асоціація, Асоціація суддів Румунії, Союз адвокатів Румунії та Союз нотаріусів 

Румунії [26]. 

Окремою формою взаємодії Міністерства юстиції Румунії з 

громадянським суспільством є Комісія з питань соціального діалогу 

(складається з представників Міністерства та профспілкових організацій). 

Діяльність Комісії регламентується Рішенням Уряду №314/2001 «Про 

заснування, організацію та функціонування комісій з питань соціального 

діалогу в рамках міністерства та префектур». Останнім часом мають місце 

спроби румунських урядових структур залучити неурядові громадські 

організації до забезпечення електронного урядування. Зокрема, 31 січня 2012 р. 

Міністерство комунікацій та інформаційного суспільства уклало протокол про 

співробітництво з ініціативною групою Цифрового альянсу для Румунії (ЦАР), 
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який складається з 14 неурядових організацій та комерційних компаній. 

Протокол передбачає, що ЦАР підтримуватиме ініціативи з приєднання Румунії 

до європейського цифрового урядування відповідно до пріоритетів Цифрового 

агентства для Європи 2020. Проведена робота дозволяє констатувати, що в 

Румунії, на відміну від розвинених країн ЄС, роль громадянського суспільства в 

питаннях впливу на політичні та економічні рішення, а також рішення, що 

становлять інтерес для громадськості, є незначною. У цілому румунські 

інститути громадянського суспільства беруть участь у публічних обговореннях 

найбільш важливих законопроектів соціально-економічного змісту, проте лише 

в окремих випадках до їх зауважень та пропозицій прислуховуються установи, 

відповідальні за ухвалення остаточних рішень [46]. 

Отже, з огляду на інтеграційні прагнення України, конституційно 

визначені в лютому 2019 року, цікавим відносно нашого дослідження є досвід 

управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості США, 

Литви, Словаччини та Румунії. У цих країнах демократичні процеси вже 

розвиваються багато років, тому сформувалися ефективні механізми 

державного управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади.  

Під час аналізу зарубіжної практики з досліджуваної проблематики нами 

може бути зроблено висновок про те, що в сучасній практиці сформувалися 

певні підходи до державного управління конфліктами у взаємодії органів 

державної влади та громадськості. У найзагальнішому вигляді ці підходи 

передбачають:  

– по-перше – діалогову взаємодію державних органів і громадськості, для 

якої характерні паритетність та зворотній зв’язок; 

– по-друге – активно функціонує система посередництва у вирішенні 

конфліктів.  

Крім того, з’ясовано, що конфліктна взаємодія як компонент професійної 

діяльності працівників публічної влади має загальні риси (характерні для будь-

якої соціально-професійної сфери) та специфічні. Проте зазначені особливості 

державного управління конфліктами виявляються у будь-якій сфері.   
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 

ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

 

3.1. Напрямки вдосконалення державного управління конфліктами у 

сфері взаємодії органів публічної влади 

 

Актуальним завданням сучасної української держави є визначення 

особливостей структури механізму державного управління конфліктами, які 

виникають під час взаємодії органів влади та громадськості. Державне 

правління конфліктами під час взаємодії органів публічної влади є одним із 

перспективних і важливих напрямів діяльності держави з підвищення дієвості 

взаємодії органів влади та громадськості. Саме тому розробка механізмів 

реалізації державної політики управління конфліктами у взаємодії органів 

влади та громадськості на всіх рівнях (від регіонального до 

загальнодержавного) і на всіх етапах (від підготовки рішень до їх виконання) 

дозволяє підвищити ефективність виконання владних функцій у цілому.  

Сформульовані в дослідженні теоретичні висновки й практичні 

рекомендації ґрунтуються на працях вітчизняних і зарубіжних учених: 

В. Бакуменка, А. Бандурки, I. Ващенко, В. Князєва, О. Крутій, К. Ложкіна, 

В. Майбороди, В. Малиновського, Н. Нижник, Г. Одінцової, Дж. Тернера, 

Н. Федчун та ін. [8; 9; 56; 68; 71; 101].  

Проте вимагають визначення напрямки вдосконалення механізмів 

державного управління конфліктами під час взаємодії органів влади та 

громадськості, їх видів і особливостей розвитку організаційного та правового 

забезпечення цих механізмів у межах їх удосконалення.  

Відповідно до сучасних поглядів на конфлікт є вираженням негативного 

ставлення до явищ конфлікту і прагненням уникнути їх через неправомірність 
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останніх. Очевидно, що конфлікти можуть чинити деструктивний вплив на 

людські відносини, а тому визнається необхідність їх державного регулювання. 

Фундаментальна ідея сучасного підходу до державного управління 

конфліктами під час взаємодії органів публічної влади в різних формулюваннях 

зводиться до того, що конфлікт може бути керованим, причому результат 

керованого конфлікту матиме конструктивний характер. Узагальнюючи зміст, 

що вкладається різними авторами в поняття «державного управління 

конфліктами», можна зазначити, що цей процес передбачає контролювання 

конфлікту самими учасниками або зовнішніми силами (громадськими 

інститутами, владою, підприємцями, спеціальними особами тощо). 

Відтак, метою управління конфліктами є попередження їх деструктивного 

розвитку.  

Таке розуміння державного управління конфліктами під час взаємодії 

органів публічної влади поширюється на різні рівні виникнення конфліктів – 

від міждержавного до міжособистісного, оскільки в усіх випадках учасники 

конфлікту, зіткнувшись із розбіжностями з якого-небудь питання, здатні 

локалізувати конфлікт, не допускаючи його ескалації і тим самим керуючи ним. 

Щодо механізмів державного управління конфліктною взаємодією 

представників влади та громадськості необхідно зазначити таке: управління 

конфліктами в державному управлінні вимагає застосуваня системного підходу, 

який приводить у дію системи й структури, здатні запобігти можливим 

проблемам або розв’язати поставлені завдання.  

Управління, здійснюване на рівні держави за допомогою системи заходів 

підвищення якості життя, мінімізації факторів соціального ризику, створення 

умов для реалізації принципу соціальної справедливості, називається 

соціальним управлінням, що створює те необхідне підгрунтя, за допомогою 

якого більш успішно реалізуються всі інші види управління конфліктами. Для 

визначення особливостей розвитку механізмів державного управління 

конфліктною взаємодією представників влади та громадськості важливо 

зупинитися на визначенні напрямків та їх удосконалення.   
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Варто відзначити, що питання зміни ролі владних структур у суспільстві 

та характеру їх взаємозв’язку з громадськістю з вирішення проблем управління 

конфліктами не розглянуто комплексно, з урахуванням регіональних 

особливостей та соціально-політичної ситуації в Україні. Негативним 

наслідком попередніх реформ є те, що реорганізація державної системи 

управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості 

проводиться безсистемно, на рівні державних органів влади не окреслено 

концепції реформування.  

Важливим елементом державної політики  є  розроблення  та 

впровадження програм профілактики конфліктів у взаємодії органів влади та 

громадськості. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності 

владних установ в Україні вимагає урахування регіональних особливостей 

соціально-економічної та соціально-політичної ситуації, характеру відносин 

між владними установами та громадськістю. Крім організаційного та правового 

механізмів державного управління конфліктами, не менш важливе значення з 

урахування регіональних особливостей має соціально-психологічний і 

суспільно-політичний аспекти. Вони передбачають здійснення комплексного і 

цілеспрямованого процесу створення оптимальних умов у регіоні для взаємодії 

суб’єктів діяльності з управління конфліктами (представників органів 

державної влади) і об’єктів діяльності з управління конфліктами 

(громадськості), що відповідає комунікаційному рівню державного управління, 

а також охоплює діалогові характеристики процесу та суб’єктів управління 

конфліктами (зокрема, е-урядуваня), а також соціально орієнтовані медіа-

технології, які супроводжують реалізацію механізму управління конфліктами 

на регіональному рівні.  

Погоджуємося з науковцями [47; 56; 61], що доцільним є запровадження 

удосконаленого багатовекторного регіонально орієнтованого підходу до 

державного управління конфліктами у взаємодії органів влади та 

громадськості, що передбачає впорядковану організацію їх діяльності. Йдеться 

про те, що наявні сьогодні форми та методи державного управління 
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конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості потребують відповідної 

організації системи органів влади.  

Для повноцінного застосування безконфліктних технологій необхідна 

адекватна зміна в структурі та методології діяльності органів державної влади 

України. Відповідно до розгляду структурно-організаційного забезпечення 

державного управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості 

необхідно зазначити, що в системі органів державної влади України існують 

окремі підрозділи та навіть цілі органи, чиїм головним (а іноді і єдиним) 

завданням є організація соціального діалогу. На загальнонаціональному рівні 

такими органами є, насамперед, Національна тристороння соціально-

економічна рада при Президентові України та Національна служба 

посередництва і примирення [47; 57].  

На територіальному рівні такими органами є громадські ради при 

місцевих державних адміністраціях та дорадчо-консультативні ради при 

головах обласних та районних рад. Багатовекторний підхід до державного 

управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості на 

регіональному рівні стимулює до розширення інституційних форм державного 

управління конфліктами. Отже, доцільно застосовувати не тільки традиційні 

форми (Національна рада посередництва та примирення, громадські ради), а й 

адаптовані інноваційні форми, що застосовуються в зарубіжній практиці. 

Важливим у цьому контексті є досвід державного управління конфліктами, які 

виникають під час взаємодії органів влади та громадськості, що 

використовується, зокрема, у фіскальній системі США, а саме залучення до 

процесу сплати податків лінійних менеджерів зі структурного підрозділу 

міністерства фінансів США, служби внутрішніх доходів та медіаторів для 

вирішення спірних питань з фіскальною службою [45].  

На цій підставі погоджуємося з науковцями [45], що вдосконалення 

організаційної структури органів влади на прикладі зарубіжного досвіду 

діяльності фіскальної служби можливе із використанням аналогової форми 
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лінійних менеджерів, медіаторства з активним залученням до цього питання 

місцевої громади.  

Таким чином, регіонально орієнтований багатовекторний підхід до 

вдосконалення механізму державного управління конфліктами у взаємодії 

органів влади та громадськості на регіональному рівні в Україні має два 

напрями:  

1) урахування варіативності форм державного управління та 

профілактики конфліктів (застосування традиційних інституцій для управління 

конфліктам, інноваційних – медіації та лінійних менеджерів у діяльності 

фіскальної служби);  

2) урахування вимог до змісту професійної компетентності суб’єктів 

здійснення профілактичної діяльності залежно від специфіки кризових ознак 

стану регіону.  

Актуальними векторами реалізації організаційного та правового 

механізмів державного управління конфліктами у взаємодії органів влади та 

громадськості на регіональному рівні в Україні (інституційний рівень) мають 

бути напрями взаємодії суб’єктів та об’єктів профілактичної діяльності, які як 

засадничий принцип застосовують: 

– по-перше – нову методологію діяльності органів влади; 

– по-друге – організацію форм державного навчання, де обирається 

варіативність форм державного навчання безконфліктної взаємодії; 

– потретє – територіальну інституалізацію регіональної профілактики та 

управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості (центри 

медіації, кабінети медіації, на прикладі досвіду створення таких центрів та 

кабінетів у Львівському, Одеському та Черкаському регіонах та впровадження 

системи лінійних регіональних менеджерів у діяльності фіскальної служби) 

[47].  

Актуальними векторами реалізації механізмів державного управління 

конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні 

в Україні (комунікаційний рівень) мають бути такі напрями взаємодії суб’єктів 
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та об’єктів, як соціальні комунікації, медіа-комунікації (соціальна 

журналістика, соціальна реклама, соціальні мережі онлайн) та громадські 

комунікації (проекти, центри психосоціального діалогу, культурно-масові 

виховні та розвивальні заходи і тренінги).  

Отже, удосконалення механізмів управління конфліктами під час 

взаємодії органів публічної влади, які виникають, зокрема, під час взаємодії 

державних органів і громадськості, можливе внаслідок визначення засобів, що 

базуються на регіонально орієнтованому багатовекторному підході до 

управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості, який 

охоплює варіативність інституційного та комунікаційного рівнів.  

На наше переконання, перспективи розвитку організаційного та 

правового механізмів державного управління конфліктами у взаємодії органів 

влади та громадськості на регіональному рівні в Україні (інституційний рівень) 

– це нова організація діяльності органів влади та територіальна інституалізація 

регіональної профілактики та державного управління конфліктами у взаємодії 

органів влади та громадськості. Зазначена територіальна інституалізація 

передбачає організаційну оптимізацію, а саме: 

– створення центрів медіації; 

– створення кабінетів медіації; 

– упровадження системи лінійних регіональних менеджерів на прикладі 

діяльності фіскальної служби.  

Державне управління конфліктами у взаємодії органів влади та 

громадськості на регіональному рівні в Україні (комунікаційний рівень) 

передбачає розвиток таких перспективних напрямів взаємодії суб’єктів та 

об’єктів державного управління: 

– соціальні комунікації; 

– медіа-комунікації; 

– громадські комунікації (регіональні проекти, центри психосоціального 

діалогу тощо). 
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Рис. 3.1. Напрямки вдосконалення державного управління конфліктами, 

що виникають під час взаємодії органів публічної влади 

Джерело: авторська розробка 
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– розвиток вітчизняної 

cистеми е-урядування тощо. 

Напрямки вдосконалення державного управління конфліктами, що виникають під 

час взаємодії органів публічної влади 

 

 

 

 

Удосконалення 

державного управління 

конфліктами, що 

виникають під час 

горизонтальної взаємодії 

органів публічної влади 

 

Удосконалення 

державного управління 

конфліктами, що 

виникають під час 

вертикальної взаємодії 

органів публічної влади 

 

Удосконалення 

державного управління 

конфліктами, що 

виникають під час 

змішаної взаємодії 

органів публічної влади 

Удосконалення організаційного та правового 

механізмів державного управління 

конфліктами, що виникають під час взаємодії 

органів публічної влади 

 

Налагодження взаємодії з експертним 

середовищем, та залучення недержавних 

організацій та громадськості до державно-

політичних заходів з актуальних питань 

розвитку України 

 

 

Правові  

 
Суспільно-політичні 

 

Удосконалення державного управління конфліктами, що 

виникають під час взаємодії органів публічної влади 

 

 



84 

 

Визначені напрямки вдосконалення державного управління конфліктами 

під час взаємодії орагнів публічної влади передбачають вирішення 

горизонтальних, вертикальних, діагональних та інших конфліктів. У 

горизонтальних конфліктах не задіяні особи, які перебувають у 

підпорядкуванні одне одного, тобто це є конфлікти між колегами, 

управлінцями тощо. Вертикальні ж конфлікти відбуваються між керівниками й 

підлеглими. Цей різновид конфліктів складає від 70 до 80 % від усієї кількості 

їх. Діагональні, або змішані, конфлікти передбачають протидію між 

керівниками й підлеглими за соціальним статусом, які не перебувають у прямій 

підпорядкованості [17; 33; 34; 52; 95; 101]. 

Крім того, вдосконалення державного управління конфліктами під час 

взаємодії орагнів публічної влади передбачає систмене визачення причин 

виникнення такої конфліктної взаємодії. Найчастішими серед них є такі:  

– зiткнення інтересів службовців, які тісно співпрацюють і вирішують 

багато проблем. Це можна означити як природне зіткнення значущих 

матеріальних і духовних інтересів людей у процесі їхньої життєдіяльності; 

– слабка розробленість правових та інших нормативних процедур 

вирішення соціальних суперечностей. Наприклад, якщо керівник образив 

підлеглого, то останній часто змушений для захисту своєї гідності вдаватися до 

конфліктної поведінки. У нашому суспільстві поки що недостатньо розроблено 

ефективні, стандартні, усім відомі неконфліктні способи захисту інтересів 

підлеглих від дій керівництва;  

– недостатність матеріальних і духовних благ. Якщо в органі публічної 

влади з’являється можливість підвищити оплату роботи для обмеженої 

кількості співробітників, то, природно, виникають конфлікти між тими, хто 

отримує це підвищення, та іншими працівниками. Розподіл премій, відряджень, 

інших матеріальних і духовних ресурсів є об’єктивно конфліктним процесом;  

– відносно стійкі стереотипи міжособистісних і міжгрупових відносин 

суб’єктів публічного управління. Вони є характерними для всіх громадян 

України. Ми недостатньо толерантні стосовно один одного. Не помічаємо, як 



85 

 

принижуємо почуття власної гідності та зачіпаємо інтереси людей навколо нас. 

Добре налагоджені взаємостосунки з оточенням мали за радянських часів 

меншу самостійну цінність, ніж це необхідно для мінімізації конфліктних 

способів сперечань, що виникають. Усе це тією чи іншою мірою характерне для 

старшого покоління й передається нащадкам. Об’єктивно такі стереотипи 

міжособистісних відносин сприяють досить частому виникненню конфліктів. 

У продовження відзначимо, що в контексті системного визначення 

причин виникнення конфліктної взаємодії в публічному управлінні важливим 

також є дослідження причин, що виникають на соціальнопрофесійній основі, 

а саме: 

– недосконалість системи добору й розстановки кадрів;  

– намагання працівника обійняти вищу посаду та обмеженість 

можливостей задовольнити його прагнення безпосередньо у своєму відділі, 

департаменті тощо;  

– прогалини в нормативних документах, що регулюють порядок 

публічного управління;  

– різний ступінь зацікавленості суб’єктів під час взаємодії на кожному 

етапі професійної діяльності;  

– правова закріпленість за посадою або місцем працівника з низьким 

рівнем ділових якостей за наявності справді кращої кандидатури та 

неможливість для керівника здійснити заміну;  

– крайнощі кадрової політики в підрозділах (повна заміна фахівців-

практиків дипломованими фахівцями або, навпаки, приниження ролі чи навіть 

ігнорування фахівців з дипломами).  

Крім того, до соціально-психологічних причин конфліктної взаємодії 

належать: хибні образи конфлікту, коли об’єктивна конфліктна ситуація 

відсутня, але відносини сторін помилково сприймаються ними як конфліктні; 

різний підхід до оцінювання одних і тих же складних подій; психологічні умови 

застосування офіційної оцінки; втрата й перекручування інформації у процесі 
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міжособистісної та міжгрупової комунікації; розбалансована рольова взаємодія 

людей; внутрішньогруповий фаворитизм [12; 58; 95].  

Досить специфічними є соціально-демографічні причини конфліктної 

взаємодії: коли у відділі або департаменті починають переважати інтереси 

однієї демографічної групи над іншою, відбувається перерозподіл ролей, деякі 

риси психології різних вікових груп загострюються (нестриманість, прагнення 

до новаторства, загострене почуття новизни, критичність молодого покоління 

та ін.).  

Щодо організаційних причин конфліктної взаємодії органів публічної 

влади, то їх складають недосконала система організації структур публічного 

управління в цілому, неправильна організація праці в підрозділі (жорсткий 

розподіл обов’язків і функцій або надмірна зміна функцій персоналу, застарілі 

посадові інструкції, неправильний розподіл заробітної плати).  

Також слід ураховувати матеріально-технічні причини конфліктної 

взаємодії органів публічної влади, до яких належать такі: застаріле обладнання, 

дискомфортні умови праці (погана вентильованість приміщення, відсутність 

кондиціонерів, погане освітлення, нестача канцелярських товарів). Конфлікти 

можуть бути зумовлені й такою причиною, як недосконала нормативна 

регламентація: нечіткий розподіл функцій між різними посадовими особами 

(дублювання функцій, паралелізм у роботі). 

Отже, конфліктна взаємодія як компонент професійної діяльності 

працівників публічної влади, крім загальних рис, що характерні для будь-якої 

соціально-професійної сфери, має специфічні риси. При цьому причини, що 

зумовлюють появу конфліктної взаємодії всередині підрозділів органів 

публічного управління, можуть міститися в міжособистісній, моральній, 

професійній сферах. Специфіка діяльності в органах публічного управління 

сприяє появі інших видів конфліктів: соціальних, побутових, юридичних, 

міжетнічних, міжнаціональних тощо. Недооцінювання причин та наслідків 

конфлікту позначається на якості надання послуг у публічному управлінні, а 

також ефективності роботи працівників, спричиняє виникнення 
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непрогнозованих помилок, конфліктних ситуацій і криз. Тому розвиток 

комунікативної компетентності та вміння ефективно розв’язувати конфлікти в 

сучасній управлінській діяльності є нагальною проблемою підготовки 

високопрофесійних державно-управлінських кадрів. 

 

 

3.2. Обґрунтування шляхів розвитку механізмів державного 

управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади 

 

 

Реалізація та вдосконалення організаційного та правового механізмів 

державного управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади 

(державних органів і громадськості) на всіх рівнях управління є провідними для 

забезпечення якості функціонування інституційного рівня вирішення таких 

конфліктів. 

Виходячи з аналізу й оцінки дієвості організаційного та правового 

механізмів державного управління конфліктами у взаємодії органів влади та 

громадськості на регіональному рівні за зазначеними вище в роботі 

показниками (див. підрозділ 2.2), можна виявити актуальні напрями 

вдосконалення та реалізації даних механізмів.  

Перший показник – це дієвість законодавчої бази щодо зниження 

соціальної напруженості (під якою розуміють явне чи приховане загострення 

відносин між певними соціальними групами, існування високого рівня 

незадоволеності значної частини громадян соціально-економічними процесами, 

що відбуваються). Цей показник актуалізує такий блок організаційного та 

правового механізмів як методичний, який передбачає досягнення балансу між 

суспільно корисною та особистісно-ціннісною складовою у сфері законодавства 

з проблеми державного управління конфліктами у взаємодії органів влади та 

громадськості. Зміна методики управління в цій сфері передбачає застосування 



88 

 

такого інструментарію у взаємодії представників органів влади та 

громадськості: 

– інформування; 

– консультування; 

– профілактика з приводу попередження конфліктів на відміну від 

неконструктивних технологій управління конфліктами як уникнення, 

придушення та покарання [10].  

Другий показник звертаэ увагу на достатності та відповідності діючого 

законодавства України у сфері державного управління конфліктами у взаємодії 

представників органів влади та громадськості вимогам законодавства ЄС та 

зарубіжній практики. При цьому актуалізуються питання структурно-

функціонального функціонування організаційного та правового механізмів 

державного управління конфліктами між органами публічної влади, що 

передбачає застосування такого інструментарію: 

– варіативність використання традиційних форм державного управління 

конфліктами (НСПП, громадські ради); 

– застосування інноваційних регіонально орієнтованих структурних 

підрозділів, що запропоновані в реалізації Стратегії [35; 100].  

Третій показник пов’язаний з відповідністю (ергономічністю) 

структурної організації діяльності органів публічної влади щодо управління 

конфліктами відносно її законодавчо визначених цілей, завдань і функцій. Цей 

показник передбачає здійснення територіальної інституціалізації державного 

управління конфліктами, зокрема на регіональному рівні. Зазначена 

інституціоналізація передбачає застосування такого інструментарію, як система 

медіаторства, арбітражу, а також системи акаунтінгу в діяльності конкретних 

органів влади [56].  

Отже, актуальними шляхами реалізації організаційного та правового 

механізмів державного управління конфліктами у взаємодії органів влади та 

громадськості (на центральному, регіональному й об’єктному рівнях) мають 

бути такі, що передбачають урахування засадничого принципу «взаємодії між 
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суб’єктами (органами державної влади) та об’єктами (громадськістю)». Він 

охоплює [98]: 

– по-перше – пріоритет інформаційно-комунікаційної та профілактичної 

функції над караючою в діяльності органів влади та уникненням від вирішення 

конфлікту; 

– по-друге – організацію форм взаємодії органів влади та громадськості, 

за якої обирається варіативність форм державного управління (система 

медіаторства та традиційні форми (громадські ради, НСПП); 

– по-третє – територіальнe інституціалізацію державного регіонального 

управління конфліктами у формі кабінетів медіаторства, як структурного 

підрозділу регіональних органів влади, що є майданчиком для вирішення 

конфліктів і об’єднання загальних зусиль представників органів влади та 

громадськості щодо зняття соціальної напруги та вирішення проблем кризового 

стану регіону на користь членів громади. 

Варто відзначити, що діяльність місцевих органів виконавчої влади має 

бути спрямована не на придушення конфліктів, а на вчасне виявлення 

«кризових» ситуацій, надання якісних соціальних послуг. Це сприятиме 

попередженню конфліктів. Разом із тим, актуальним залишається питання щодо 

поліпшення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, спрямованої на профілактику соціальної напруги та конфліктів, 

розроблення комплексних соціальних послуг в складних життєвих обставинах, 

упровадження нових технологій соціальної роботи. Актуальні шляхи розвитку 

організаційного та правового механізмів державного управління конфліктами у 

взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні зображено на 

рис. 3.2. 

Погоджуємося з вітчизнянними та зарубічжними науковцями [3; 4; 11; 

15], що однією з найефективніших форм організації взаємодії органів влади та 

громадськості є запровадження альтернативних методів врегулювання 

конфліктів. Так, поряд із загальною системою правосуддя найефективнішою 

передумовою управлінням конфліктами є третєйські суди. 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Напрями реалізації організаційно-правового механізму 

управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості 

Джерело: складено на підставі [45; 61; 100] 
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органами публічної влади обирають не лише арбітраж як один зі способів 

альтернативного управління конфліктами, а й систему медіації, що передбачає 

залучення для вирішення конфлікту посередників (медіаторів). 

До речі, основне визначення медіації наведено у ст. 1 Типового закону 

Комісії ООН з міжнародного торгового права (ЮНСІТРАЛ) 2002 р. щодо 

міжнародних комерційних погоджувальних процедур. Згідно із ним медіація – 

це процедура, яка може називатися погоджувальною, посередницькою або 

позначатися терміном аналогічного змісту, в межах якої сторони просять третю 

особу або особу («посередника») надати їм допомогу у спробі досягти мирного 

врегулювання їхнього конфлікту, який виник з договірних чи інших 

правовідносин або у зв'язку з ними. Посередник не має повноважень наказувати 

сторонам або погоджувати їхні дії у процесі вирішення конфлікту  [39; 42]. 

Останніми роками відбувається наберає обертів дискусія щодо реалізації 

системи медіації в Україні, оскільки медіація як процес досудового управління 

конфліктами містить багато переваг для сторін на противагу судовому 

розгляду. Основними перевагами виділяють такі:  

– учасники конфлікту контролюють процес переговорів; 

– процес медіації може проводитися в порядку та на умовах, визначених 

сторонами за погодженням з медіатором;  

– конфіденційність (уся інформація, яка стосується процесу медіації, є 

конфіденційною і не може бути розголошена без згоди сторони, що її наддала);  

– нестандартні та гнучкі рішення; 

– сторони медіації не обмежені ні предметом конфлікту, ні заявленими 

вимогами на початку медіації, єдиним обмеженням у медіації є бажання і 

готовність сторін обговорювати ті чи інші аспекти конфлікту;  

– економія часу і грошей, як органів влади, так і громадськості, які 

приймають участь в управлінні конфліктами [17; 43]. 

Варто погодитися з ученими [3; 4; 11; 15; 56; 61], що систему медіації 

можна застосовувати як основний напрямок реалізації організаційного та 

правового механізмів державного управління конфліктами у взаємодії органів 
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влади та громадськості на регіональному рівні. Обгрунтовуючи використання 

даної системи управління конфліктами у взаємодії органів влади та 

громадськості, можна розробити спеціальні пункти («пам’ятку системи 

медіації»), спираючись на які можна більш ефективно використовувати систему 

медіації при державному управлінн конфліктами. 

Слід зауважити, що правове регулювання медіації здійснюється з 

урахуванням положень Конституції України [51]. Крім того, розроблено та 

подано на розгляд ВРУ проекту Закону про медіацію № 3665, який було 

прийнято в першому читанні. Цей законопроект передбачає, що система 

медіації може застосовуватися в державному управлінні будь-яких конфліктів 

(спорів), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, 

адміністративних, а також в кримінальних провадженнях та справах щодо 

адміністративних правопорушень. Варто зазанчити, що медіація може бути 

проведена у разі виникнення конфлікту як до звернення до суду (третейського 

суду [91]), так і під час або після судового чи третейського провадження, у тому 

числі під час виконавчого провадження. 

Найбільш доцільно застосовувати систему медіації при державному 

управлінні конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості, з метою не 

допущення зростання соціальної напруги. За цих умов потрібно зберегти 

конфіденційність, коли конфліктуючі сторони прагнуть розв’язати конфлікт та 

залашитись партнерами в подальшому. Отже, можмемо підкреслити, що 

конфлікт у своєму вирішенні складний у формальному чи юридичному полі, а 

також відсутня чітка правова позиція. Щодо судової практики розгляду 

подібних конфліктів між органами публічної влади, то вона неоднозначна.   

У цьому контексті важливо, щоб медіація проводилася медіатором 

самостійно або за сприяння організації, яка забезпечує проведення медіації.  

Медіатор самостійно обирає засоби і методи проведення медіації та узгоджує 

порядок проведення медіації з сторонами медіації з дотриманням вимог 

чинного закону, правил проведення медіації, правил ділової та професійної 

етики медіаторів [3; 4; 11; 15]. Медіація припиняється у таких випадках:  
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– укладанням сторонами медіації договору за результатами медіації в 

будь-якій формі – з дня укладення такого договору;  

– заявою сторін або однієї із сторін, адресованої медіатору, про 

припинення медіації – з дня отримання медіатором такої заяви;  

– заявою медіатора після консультацій зі сторонами про те, що подальші 

зусилля на досягнення згоди в межах процедури медіації більше себе не 

виправдовують [61]. 

За результатами системи медіації може бути укладений договір. При 

цьому домовленості, досягнуті сторонами за результатами медіації, можуть 

бути викладені письмово. Таке оформлення можливо у межах відповідного 

договору за результатами медіації, який не повинен містити положень, що 

суперечать Законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним 

засадам. Договір, досягнутий за результатами медіації, є обов’язковим для 

виконання сторонами у визначені ним строки та спосіб. У разі невиконання 

стороною узятих на себе зобов'язань за таким договором, інша сторона має 

право звернутися до суду у встановленому законом порядку для захисту 

порушених прав і законних інтересів [44]. 

На сучасному етапі розвитку впровадження системи медіації, як 

основного напрямку організаційного та правового механізмів державного 

управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості (зокрема, на 

регіональному рівні), певною перешкодою є прийняття Закону України «Про 

медіацію». Оскільки наразі у Верховній Раді України щодо законопроекту 

№ 3665 тривають дискусії, зокрема, відкритим залишається питання, чи зможе 

інститут медіації знайти своє місце в правовій площині українського 

національного законодавства. 

Цікавим аспектом аналізованого законопроекту є те, що його 

положеннями передбачена відповідальність медіатора. Вона настає за 

порушення вимог закону про медіацію, правил етики медіаторів, будь-яких 

договірних зобов’язань щодо сторін медіації. Сторона медіації, яка вважає, що 

незаконними діями або бездіяльністю медіатора їй було завдано матеріальної 
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або моральної шкоди, може звернутися зі скаргою до організації, яка забезпечує 

проведення медіації, до об’єднання медіаторів, а також до суду за захистом 

своїх законних прав та інтересів. Після прийняття проекту закону в Україні 

планується створення реєстру медіаторів. У реєстр буде вноситися інформація 

про медіатора (освіта, інформація щодо підготовки особи як медіатора, дані про 

організацію, яка здійснювала підготовку, кількість годин підготовки, а також 

інша інформація, яка допоможе сторонам обрати медіатора для конкретної 

справи). Відповідно до положень законопроекту, сторони суперечок зможуть 

самостійно обирати медіатора, на зразок третєйського судді [91]. 

На підставі викладеного вважаємо, що певною перешкодою для стрімкого 

розвитку системи медіації в Україні може стати таке: низький рівень знань про 

медіацію серед громадян і в бізнес-середовищі, що може зумовити підвищення 

рівня недовіри з їх боку до такої процедури. Однак цей недолік можна буде 

оперативно виправити завдяки цілеспрямованій державній інформаційній 

політиці, щодо роз’яснення ефективних позитивних сторін системи медіації під 

час державного управління конфліктоми, зокрема у взаємодії органів влади та 

громадськості на регіональному рівні. 

У сенсі вищерозглянутої та запропнованої до використання системи 

медіації, одним із напрямків організаційного та правового механізмів 

державного управління конфліктами може бути запропонована територіальна 

інституціалізація регіонального управління конфліктами у формі відкриття 

кабінетів медіаторства, як структурного підрозділу регіональних органів влади, 

що є майданчиком для вирішення конфліктів і об’єднання загальних зусиль 

представників органів влади та громадськості щодо зняття соціальної напруги 

та вирішення проблем кризового стану регіону на користь членів громади. 

До речі, Україна вже має певний досвід застосування медіації, що 

підтверджує високу ефективність застосування цього інституту під час 

вирішення конфліктів і господарських спорів. Починаючи з 2003 р., у судовій 

практиці непоодинокими євипадки проведення експериментів із застосування 

медіації (зокрема, у містах Києві, Харкові, Івано-Франківську та ін.) [41; 46; 61]. 
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Прикметно, що на території України діє низка регіональних груп медіації, які 

об’єдналися в Асоціацію груп медіації України. 

Даний шлях державного управління конфліктами у взаємодії органів 

влади та громадськості (зокрема, на регіональному рівні) є свідченням початку 

експерементальної діяльності в деяких регіонах України. Так, у м. Одеса 

завдяки іноваційним процесам з’явилася можливість врегулювати спір у 

позасудовому порядку, зокрема, в Одеському апеляційному господарському 

суді було відкрито кабінет медіації. У цьому кабінеті відвідувачі можуть: 

– безкоштовно отримати інформацію про процедуру медіації;  

– проконсультуватися щодо можливості вирішення наявного спору за 

допомогою медіації;  

– взяти участь у процедурі медіації тощо [3; 4; 11; 15].  

Указаний інститут є формою альтернативного способу вирішення спору, 

який спрямований на сприяння оперативному, об'єктивному та компетентному 

вирішенню конфліктів на засадах примирення сторін конфлікту. 

Вищезазначений проект може бути також реалізований я й в інших сферах 

суспільної життєдіяльності та регіонах України. Прикладом цього є кабінет 

медіації, який було відкрито при Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького. Його метою є роз’яснення важливості медіації, як 

альтернативної системи вирішення спорів, а також безпосередня допомога у 

вирішенні конфліктів. Кабінет був відкритим у рамках освітньої програми 

«Базові навички медіатора в навчальному закладі та громаді» [46]. 

Отже, одним з ключових шляхів розвитку організаційного та правового 

механізмів (інституційний рівень) державного управління конфліктами може 

бути визнана територіальна інституціалізація такого управління, що можливо, 

по-перше, на регіональному рівні, а по-друге, у формі відкриття кабінетів 

медіаторства, як структурного підрозділу регіональних органів влади. Вони 

становитимуть майданчик для вирішення конфліктів і об’єднання загальних 

зусиль представників органів влади та громадськості. 

Слід зазначити, що системний підхід до державного управління 
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конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні 

стимулює до розширення інституційних форм державного управління 

конфліктами. Відтак, доцільно застосовувати не тільки традиційні форми 

(наприклад, громадські ради), а й використовувати адаптовані інноваційні 

форми, що застосовуються в зарубіжній практиці (аналогову форму лінейних 

менеджерів, систему акаунтігу та медіаторства з активним залученням у даному 

питанні територіальної громади). 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У цій дослідницькій роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

вирішено актуальне завдання щодо наукового обґрунтування змісту та 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління конфліктами в 

діяльності органів публічної влади. 

Досягнута мета і вирішені завдання дослідження дають підстави 

сформулювати такі висновки та запропонувати деякі рекомендації.  

1. З’ясовано, що в сучасних умовах ефективність діяльності політичних та 

державних інституцій визначається вмінням державного істеблішменту 

акумулювати суспільні проблеми, визначати їх як ключові політичні пріоритети 

в управлінні, розподіляти функції та ресурси між основними суспільними 

акторами, особливо в умовах економічної і політичної нестабільності. 

В узагальненому вигляді управління конфліктами між органами 

публічної влади можна представити як ефективну діяльність суб'єктів 

управління, що виявляється у цілеспрямованому, організуючому впливі на 

об'єкт управління, здійсненому з метою приведення його у бажаний для 

суб'єкта стан, тобто отримання суспільно значущого результату. За цих умов 

управлінська система у сфері вирішення конфліктів між органами публічної 

влади – це єдиний структурно цілісний механізм, що існує та розвивається 

внаслідок взаємодії його компонентів, які спрямовані на отримання 

прогнозованого результату. 

2. Визначено, що якість державного менеджменту безпосередньо 

залежить від рівноваги у політико-адміністративній системі та впровадженні 

тих механізмів управління, до яких не лише готове, а й яких потребує 

суспільство. Воно вимагає, щоб публічна політика забезпечувала існування 

каналів досягнення консенсусу у вирішенні суспільних проблем, у тому числі й 

подолання криз.  

Систематизовано поняття «механізм державного управління», що 
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дозволило уточнити визначення механізму державного управління конфліктами 

у взаємодії публічної влади як системи параметрів, які характеризують 

учасників конфлікту, сукупність проявів самого процесу конфлікту, 

організаційний та нормативно-правовий простір, зворотній зв'язок та 

інформаційні потоки в системі взаємодії органів влади та громадськості. 

Підкреслено, що аналіз структури механізму державного управління 

конфліктами у взаємодії публічної влади вимагає розуміння функцій, 

параметрів, форм і характеристик суб’єктів і процесу їх взаємодії. В даному 

випадку кінцевою метою є побудова стратегії співпраці органів влади та 

громадськості. При цьому аналіз існуючих підходів до визначення складових і 

видів механізмів державного управління дозволив виділити основні механізми 

державного управління конфліктами у взаємодії публічної влади – 

організаційний і правовий. У них ураховуються об’єктивні та суб’єктивні 

чинники.  

3. Проаналізовано й узагальнено основні проблеми у попередженні та 

вирішенні конфліктів, які зумовлені обмеженнями в застосуванні варіативності 

управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади (державних органів 

і громадськості) в Україні. Аналіз вітчизняного досвіду демонструє, що 

проблеми управління конфліктами у взаємодії органів публічної влади, 

насамперед, виникають тому, що, по-перше, існує дисбаланс між суспільно 

корисною й особистісно-ціннісною складовою у сфері законодавства з 

проблеми управління конфліктами. Вона виявляється у збільшенні проявів 

корупції, переважанні караючої функції в управлінні конфліктами.  

А по-друге, у відсутності необхідних територіальних інституцій в управлінні 

конфліктами. 

Розгляд зарубіжного досвіду державного управління конфліктами у 

взаємодії органів влади та громадськості, навпаки, дає можливість 

стверджувати, що існує пріоритет профілактичної й інформативно-

консультативної функції у державному управлінні цими конфліктами. 

З’ясовано, що в зарубіжних країнах поширені діалогові форми взаємодії органів 
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влади і громадськості та система медіації. Установлено, що діалогова 

взаємодія реалізується в європейських державах (Литві, Румунії, Словаччині 

тощо) у вигляді систем Електронний Уряд (е-Уряд) та «Відкритий Уряд». 

Щодо системи медіації в управлінні конфліктами, то вона активно 

використовуються в США. 

4. Окреслено напрямки вдосконалення організаційного та правового 

механізмів державного управління конфліктами в публічному управлінні, що 

передбачають застосування системного підходу. При цьому аргументовано, що 

перспективними напрямами вдосконалення й реалізації цих механізмів можуть 

бути визнані такі:  

1)  суспільно-політичний (вимагає досягнення  балансу між 

інформаційно-консультативною та каральною функцією з приводу 

попередження конфліктів);  

2) організаційний (передбачає варіативність використання традиційних 

форм державного управління конфліктами (через діяльність Національної 

служби посередництва та примирення, громадських рад) та інноваційних форм 

(регіонально-орієнтованих структурних підрозділів органів влади));  

3) правовий (слід доопрацювати правові документи з проблем державного 

управління конфліктами, використовувати, окрім традиційних форм управління 

ними, також й інноваційні (створювати кабінети медіації), 

а також запроваджувати регіональні програми з формування базових навичок 

медіатора). 

Як основний висновок можемо зробити такий: варто визнати, що 

інновації, реформи, ризики, кризи є невід'ємною частиною публічного 

управління. Тому одним з основних питань нашої науково-дослідної роботи в 

цьому контексті є аналіз суспільно-політичних інститутів і процесів, що 

складають механізми цього управління. Вимога необхідності їх удосконалення 

та модернізації зумовлена важливістю досягнення синхронності та 

підвищення результативності дій політичних акторів в умовах глобалізаційно-

демократичних і ринкових перетворень. Завдання, що стояло від 
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самого початку дослідження – це підкреслити особливу роль 

публічної політики у переході на якісно нові стандарти життя суспільства 

та місце держави у ньому з метою унеможливлення появи конфліктних 

ситуацій. 
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