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РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖ АВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Ст ат ья посвящена анализу процесса демократ изации украинского государст ва,
налаж иванию эффект ивных механизмов парт нерст ва государст ва с общест вом, а т акж е
анализу инст ит ут ов граж данского общест ва в условиях переходного сост ояния
полит ической сист емы Украины, кот орые долж ны ст ат ь факт ором модификации
государст венной полит ики.
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Процес політичної модернізації в Україні не виключає ситуації, коли окремі
сфери суспільного життя в силу різних причин або взагалі залишаються поза увагою
держави, або регулюються нею недостатньо. За таких умов, інститути
громадянського суспільства, володіючи різноманітними ресурсами (в тому числі й
фінансовоматеріальними) забезпечують процес оптимізації функціонування
соціальних інститутів. Серед них за нинішніх умов ключового значення набуває
благодійницька допомога, підтримка найменш соціально захищених категорій
населення, міжнародні зв’язки, наукова й просвітницька діяльність тощо.
Метою даного дослідження є аналіз ролі інститутів громадянського суспільства у
процесі політичної модернізації в сучасній Україні.
Виходячи із мети, поставлено такі завдання:
· визначити роль інститутів громадянського суспільства в процесі вироблення
державної політики в сучасній Україні;
· проаналізувати стратегічними і тактичними завданнями інститутів
громадянського суспільства в Україні у політичній сфері.
Даний аспект досліджують українські вчені О. Дергачов, Г. Зеленько,
А. Колодій, С. Кириченко, О. Новакова, Ф. Рудич, С. Рябов, Г. Щедрова та ін.
Інститути громадянського суспільства мають забезпечувати зворотний зв’язок
між державою та суспільством, здійснювати контроль за діяльністю державних
органів і пропонувати їм свої програми вирішення кризових питань. Важливу роль у
цьому відіграють створювані політичними партіями, громадськими організаціями,
чи за їх участю, засоби масової інформації. Так, рівень довіри до засобів масової
інформації, поступово зростає, так у 1994 році, середній бал довіри був – 2,71, у
2004 році – 2,86, у 2005 році – 3,6, у 2007 році – 3,9 [1; 2].
У цивілізованих демократичних суспільствах єдиним реальним налагодженим
механізмом контролю за діями влади є громадський контроль. Влада – чи то
державна, чи місцеві органи самоврядування – не здатна контролювати себе сама. А
за відсутності дійового контролю вона набуває негативних рис. Поширюються
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зловживання, корупція. Тому об’єктивна необхідність громадського контролю за
діями влади є у будьякому суспільстві. Саме такий вид контролю є найбільш
дійовим і впливовим. Наразі в Україні такий контроль іррегулярний, тобто
з’являється лише від випадку до випадку, з нагоди тієї чи іншої проблеми. Однак
дотепер бракує постійно діючої громадської організації, котра б контролювала,
наприклад, органи самоврядування різного рівня. Для вирішення цієї проблеми на
місцевому рівні, з метою об’єднання громадян для спільної реалізації своїх
конституційних прав і свобод на основі єдності інтересів та виконання обов’язків,
що відображають головну мету, завдання, напрямки, форми та методи діяльності, у
м. Львові утворено громадську організацію «Комітет громадського контролю».
Головним завданням «Комітету громадського контролю» є діяльність, спрямована
на залучення громадян до здійснення громадського контролю за діями органів
влади, запобігання порушення ними чинного законодавства України та порушення
прав і свобод громадян. Треба відзначити, що у громадському контролі за діями
влади зацікавлена, перш за все, сама влада, бо тільки контроль зі сторони не дає
можливості, поперше, вчиняти протиправні дії, оскільки є загроза, що вони стануть
надбанням громадськості, подруге, допомагає владі діяти в позитивному напрямку.
Участь
компетентних,
організованих
та
відповідальних
інститутів
громадянського суспільства в процесі формування державної політики підвищує
ефективність законодавства та обґрунтованість управлінських рішень.
Стимулювання інститутів громадянського суспільства до участі в урядових і
квазіурядових механізмах діалогу, консультування та обмін інформацією є
необхідною передумовою віднаходження найкращих засобів задоволення потреб
суспільства, така участь відмінна від ролі політичних партій і не заміняє її; вона не
повинна ні гарантувати, ні скасовувати урядові субсидії, контракти або пожертви
окремим інститутам громадянського суспільства чи їх групам.
Громадський моніторинг влади — постійно діюча системна робота інститутів
громадянського суспільства щодо: організованого збору та аналізу інформації про
діяльність влади в визначених галузях чи з виконання конкретних завдань; аналізу
такої інформації та оприлюднення публічної громадської оцінки. На сьогодні діють
лише окремі елементи такого моніторингу, але в цих методичних рекомендаціях
містяться конкретні пропозиції щодо технологій налагодження системної роботи.
Метою громадського моніторингу влади є підвищення ефективності роботи органів
влади завдяки впровадженню постійно діючого зворотного зв’язку з організованою
громадськістю.
Завданнями громадського моніторингу є налагодження прозорої для
громадськості роботи органів влади; надання кожному громадянинові можливості
висловити свою думку про діяльність влади; створення механізмів зворотного
зв’язку між владою і громадянами; надання громадянам неупередженої оцінної
інформації про діяльність влади; закріплення взаємозв’язку між владою і
громадянами у відповідних інституціях і нормативноправових документах.
Моніторингу підлягають: діяльність (бездіяльність) та рішення відповідних органів
публічної адміністрації; політичні заяви їх керівників; стан виконання державних
цільових програм; офіційні документи, статистичні звіти тощо; публікації в ЗМІ;
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результати незалежних досліджень (аналітиків, політологів, соціологів, експертів).
Критеріями оцінки є: дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян;
відповідність дій органів влади законодавству України, міжнародним зобов’язанням
України, програмах уряду, державним цільовим програмам; ефективність діяльності
Президента, уряду, міністерств, установ, системи органів місцевого
самоврядування.
Основними технологічними компонентами забезпечення участі громадськості в
процесі вироблення державної політики, формування рішень та громадського
моніторингу діяльності публічної адміністрації є:
• на національному рівні: парламентські, президентські та урядові слухання;
• на рівні центральних органів виконавчої влади та місцевих державних
адміністрацій: міністерські, відомчі, комітетські слухання і слухання на рівні
місцевих державних адміністрацій;
• на рівні місцевого самоврядування: громадські слухання, громадські
обговорення, а також і простіші компоненти (консультації, “круглі столи”, семінари,
тренінги).
За цього на всіх рівнях належить:
• задіяти обов’язкові механізми та інструменти, передбачені законом України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
• використовувати всі види комунікаційних ресурсів (інтегрованих електронних,
друкованих та інших);
• використовувати ресурсний потенціал мережі громадських рад, інших
організованих суб’єктів впливу (громадських організацій, аналітичних центрів,
партій, ЗМІ, громадян тощо).
В яких точках можливий та необхідний вплив інститутів громадянського
суспільства? Структурування суспільства по групах інтересів та формування у
неурядові організації, що супроводжують цей процес, вмінь визначати та захищати
ці інтереси. Посилення неурядових організацій («мозкових центрів»), що можуть
аналізувати існуючий стан, визначати проблеми і шляхи їх вирішення та впливати
на досягнення відповідності між демократичним принципом устрою суспільства та
формами його реалізації в діяльності влади та інститутів громадянського
суспільства. Контроль за виборчим процесом. Організація структурованого діалогу
щодо змісту партійних програм та моніторинг за їх виконанням. Участь у розробці
та обговоренні законодавчих ініціатив. Зміна існуючої системи обговорення вже
готових конкуруючих варіантів закону на публічне обговорення концепцій закону.
Організація структурованого діалогу між Президентом та суспільством щодо
розвитку суспільства та дотримання Конституції. Організація впливу на прийняття
політичних рішень урядом, шляхом підготовки аналітичних матеріалів, організації
консультацій з групами інтересів, легальне лобіювання необхідних для суспільних
груп рішень.
Для здійснення впливу на державу неурядові організації мають бути сильними.
Сильні неурядові організації  це такі, які спроможні успішно представляти інтереси
соціальних груп в процесі прийняття рішень, які торкаються цих груп, та
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взаємодіяти з владою в процесах розробки та впровадження державної політики як
внутрішньої так і зовнішньої.
Законодавство, за яким здійснюється зовнішня політика не передбачає
достатнього рівня залучення громадських інститутів до її розробки, обговорення,
громадської оцінки, моніторингу тощо; недостатньо розроблені механізми
врахування регіональних інтересів у зовнішній політиці, врахування громадської
думки і розробок регіональних неурядових організацій. Останні пропонують
аналітичні розробки, соціологічні дослідження, присвячені регіональним вимірам
зовнішньополітичних проблем і громадському сприйманню зовнішньої політики у
регіоні; розробку сценарію та пропозицій (планів) врегулювання міжнародних
конфліктів за участю громадськості та громадських ініціатив у цьому напрямку;
проведення акцій "народної дипломатії"; участь і моніторингу міжнародних
проблем; слухання у Верховній Раді України (зовнішньої політики і євроінтеграції,
безпеки і оборони). Необхідно, щоб зовнішня політика більше враховувала інтереси
громадськості, була прозорою, щоб вона формувалась у взаємодії з НДО, які
займаються цією проблемою не лише в Києві, але і в регіонах; необхідно розробити
і запропонувати законопроект "Участь громадськості у розробці і здійсненні
зовнішньої політики України".
Загалом порядок створення та функціонування громадських рад при органах
влади регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004
року № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики”. Пізніше до цієї постанови було внесено зміни
згідно з постановами уряду № 356 від 18 травня 2005 року та № 215 від 1 березня
2006 року. Цими документами було затверджено порядок проведення консультацій
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики і зокрема
запропоновано типове положення про громадську раду при центральному,
місцевому органі виконавчої влади. Згідно з таким типовим положенням громадська
рада є консультативнодорадчим органом, який утворюється при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевій державній адміністрації з метою здійснення координації
заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики. Її основні завдання —
сприяння реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні
державними справами та забезпечення врахування громадської думки в процесі
підготовки й організації виконання рішень центральних і місцевих органів
виконавчої влади.
Органи влади часто користуються тим, що рішення громадських рад і колегій
мають суто дорадчий статус, і з легкістю ігнорують їх. З огляду на такий стан справ
експерти роблять невтішні висновки: “ Взагалі про серйозний і вагомий вплив
громадських організацій на формування політ ики влади чи парт ій сьогодні, на
ж аль, не мож на серйозно говорит и: збіглися позиції — мож на вваж ат и, що
вплинули, не збіглися — міт ингуй скільки завгодно. Влада поки що не дозріла до
т ого ст ану, щоб розв’язуват и всі пит ання разом із громадою, поваж аючи її
позицію” З іншого боку, громадські організації теж нерідко демонструють
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непрофесіоналізм, малу зацікавленість і низьку активність: “ Майж е ж одна
громадська організація Волинської област і ще не заявила себе в своїй справі т ак,
щоб з нею гот ова й змушена була рахуват ись офіційна влада, а т им більше
прагнула шукат и в ній свого союзника т а порадника”
Інститути громадянського суспільства дуже рідко використовують такі
механізми громадської участі, як громадські слухання, загальні збори громадян,
місцеві ініціативи, місцеві референдуми, не спираються належно на Порядок
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затверджений постановою КМУ № 1378. Це пов’язано з
низьким рівнем правової компетенції лідерів громадських організацій. Громадські
слухання як інструмент впливу на прийняття рішень не набули активного
використання в регіонах України. Лідером у цьому плані є м. Київ, де практика
проведення громадських слухань поступово вкорінюється у відносинах між
громадськістю і органами влади. Головними формами участі в публічній політиці
для громадських інститутів залишаються проведення “круглих столів”, мітингів,
пресконференцій, семінарів.
Інститути громадянського суспільства беруть активну участь у підтримці
демократичних процесів в Україні. З року в рік зростають обсяги фінансування
різного роду благодійних та навчальних проектів. Особливу активність у даному
напрямку виявляє міжнародний фонд "Відродження", який фінансує розробку
цілого ряду програм, спрямованих на створення в Україні громадянського
суспільства. Наприклад, "СхідСхід: партнерство без кордонів", метою якої є
поєднання ідей та зусиль представників громадськості двох або більше країн для
розбудови демократичного суспільства через розвиток регіонів країнучасниць,
зміцнення місцевих громад та місцевого самоврядування.
За умов розбудови демократичного суспільства саме інститути громадянського
суспільства відіграють роль певної альтернативи державній владі. Інститути
громадянського суспільства мають більший рівень довіри у населення України,
порівняно з державними органами та установами. Так, найвищий ступень довіри
виявився щодо церкви та релігійних громад (0,49), далі ЗМІ (0,39), державні
установи  (0,27) [3, с. 3839]. В переважній більшості випадків ця альтернативність
не набуває характеру відкритої конфронтації, тобто, з одного боку, забезпечує
стабільність, а, з іншого  поступовий розвиток.
Концентруючи значний інтелектуальний потенціал ці інститути справляють
суттєвий ідеологічний вплив на різні сфери життя суспільства та держави. При
цьому вельми актуальним є те, що за умов розвинутості вони створюються
перепони домінуванню вузькокласової, націоналістичної чи кланової ідеології.
Ідеологічні установки суспільства за таких умов орієнтуються на реалізацію
положень загальносоціального характеру.
Політизація деяких інститутів громадянського суспільства (церква, ЗМІ)
обумовлена тим, що держава не забезпечує умов для їх ефективного
функціонування. Тому деякі інститути активно вступають у політичний процес. В
умовах розвинутого громадянського суспільства та правової держави кожен
інститут виконує тільки йому притаманні функції.
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На відміну від західних демократичних держав, де взаємодія між державою та
інститутами громадянського суспільства відображає баланс сил та груп інтересів,
який склався у результаті еволюції демократії, політична система України перебуває
сьогодні на важливому етапі переходу від закритої до відкритої форми
функціонування. У процесі її модернізації особлива увага повинна приділятися
інститутам громадянського суспільства, які, мають бути засобами розробки й
відображення різних суспільнополітичних програм, рішень, регулятором діяльності
соціальних суб'єктів та їхньої інтеграції, повинні допомогти у становленні й
розвитку політичної системи українського суспільства.
Авторка, поділяє точку зору, тих науковців, які вважають, що подальшим
розвитком українського суспільства має стати шлях інтеграції елементів державного
управління й регулювання різних сфер життя суспільства та самоуправління,
саморегулювання та самоорганізація у суспільстві. Громадянське суспільство та
держава покликані не протистояти один одному як антиподи, а гармонійно
взаємодіяти на основі поваги права, "мають шляхом діалогу, консенсусу розвивати
партнерські стосунки" [5, с. 16] між собою.
Це, в свою чергу, призводить до необхідності розвитку нової теорії публічного
управління, яка ґрунтується на розширенні кола агентів прийняття політичних рішень.
Центральною ідеєю такої теорії є управління за допомогою урядових та неурядових
організації, об'єднаних у політичну мережу. Таке управління здатне наповнити принцип
народовладдя реальним змістом, запобігти обмеженню залучення громадян до участі
в здійсненні влади тільки політичними виборами [7, с. 103]. Що неодмінно буде
сприяти становленню демократичної державності в Україні та розвитку інститутів
громадянського суспільства.
Інститути громадянського суспільства в сучасній Україні повинні брати участь у
процесі вироблення урядової політики; брати участь у формуванні та
функціонуванні механізмів громадського контролю за діяльністю органів
виконавчої влади і виконавчих органів місцевого самоврядування; бути активними
та ініціативними учасниками громадського життя суспільства.
На основі аналізу сучасних тенденцій взаємозв’язків інститутів громадянського
суспільства і держави у процесах політичної модернізації та державотворення в
Україні можна зробити висновок, що, з одного боку, неухильно поширюється
втручання держави у сферу громадянського суспільства, свідченням чого служить
система соціальних гарантій, механізми контролю за громадянами, наприклад, з
метою протистояння тероризму тощо. З іншого боку, інститути громадянського
суспільства енергійно втручаються у межі держави, нав’язуючи їй
інституціоналізацію нових норм і цінностей. У результаті відбувається взаємне
зближення та взаємопроникнення громадянського суспільства і держави, як
відзначає відомий український науковець Ф. Рудич, це дозволяє говорити про
"політизацію громадянського суспільства і соціалізацію держави".
В Україні вплив громадянського суспільства на державу може і повинен
посилюватися за рахунок скорочення бюрократичних функцій держави і
розширення тих сфер суспільного життя, регулювання яких знаходилося б у
розпорядженні добровільних масових організацій. Втім, це потребує законодавчого

Роль інст ит ут ів г ромадянськог о суспільст ва у забезпеченні модернізації 231
державної влади в Україні

врегулювання діяльності організацій громадянського суспільства, що вимагає
вдосконалення механізмів їх взаємодії з державною владою.
Так, головними ст рат егічними і т акт ичними завданнями інст ит ут ів
громадянського суспільст ва в Україні у політ ичній сфері є:
 т рансформація "виборчих моніт орингів" у моніт оринги конт ролю над діями
влади в рамках різноманіт них проект ів з аналізу місцевих політ ик;
 формування єдиного інформаційного прост ору для громадських інст ит ут ів;
 неурядові організації мают ь здійснюват и аудит програм політ ичних парт ій
т а блоків на предмет реаліст ичност і т а відповідност і інт ересам громади;
 лобіювання законодавчого закріплення неурядових організацій як спост ерігача
за виборами, розширення кола суб'єкт ів, що мают ь право висуват и кандидат ів у
депут ат и за рахунок самовисування т а громадських організацій, запровадж ення
механізмів співпраці депут ат ів, обраних за списками, з виборцями;
 унормування діяльност і громадських рад у ст ат ут ах т ерит оріальних
громад, ст ворення "ниж ніх палат " місцевих рад як рад органів самоорганізації
населення, політ ичних, громадських т а підприємницьких рад. Ут ворення "галузевих
робочих груп" у складі громадських рад т а надання їхнім членам ст ат усу
"позашт ат них радників" чи "помічників" міського голови;
 проведення всеукраїнського Форуму громадських організацій за обов'язкової
участ і в ньому предст авників влади, ст ворення Громадської ради при Президент і
України за умови вільного дост упу до неї неурядових організацій [4, с. 342].
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Михайловська О.Г. Роль інст ит ут ів громадянського суспільст ва у забезпеченні
модернізації держ авної влади в Україні
Сст ат т я присвячена аналізу процесу демократ изації української держ ави,
налагодж енню ефект ивних механізмів парт нерст ва держ ави із суспільст вом, а т акож
аналізу інст ит ут ів громадянського суспільст ва в умовах перехідного ст ану політ ичної
сист еми України, які мают ь ст ат и чинником модифікації держ авної політ ики.
Ключові слова: громадянське суспільст во, модернізація, політ ична сист ема.
Mihaylovska O. Role of institutes of civil society in providing of modernization of state
authority in Ukraine
The article is devoted to the analysis of process of democratization of the Ukrainian state,
adjusting of effective mechanisms of partnership of the state with society, and also analysis of
institutes of civil society in the conditions of the transitional state of the political system of Ukraine,
which are to become the factor of modification of state policy.
Keywords: civil society, modernization, political system.
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