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АНОТАЦІЯ 

Дем’яненко О. О. Громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

Підготовка дисертації здійснювалась у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних засад та 

прикладних аспектів громадянського суспільства як чинника політичної 

модернізації. У ході дослідження систематизовано наукові дослідження, 

присвячені вивченню поняття та змісту як громадянського сусільства, так і 

модернізації політичної системи, на основі чого розроблені авторські дефініції 

цих двох соціально-політичних феноменів. Виявлено ключові аспекти 

взаємовпливу та взаємодії громадянського суспільства та політичної 

модернізації. З’ясовано специфіку кореляції громадянського суспільства та 

політичної модернізації у контексті глобалізаційних змін. Розкрито зміст 

публічного дискурсу як засобу громадянського суспільства  у процесах 

політичної модернізації, а також доведено значущість громадянського 

суспільства в еволюції соціального партнерства як одного з виразних результатів 

політичної модернізації. Проаналізовано історію формування та стан 

українського громадянського суспільства, досліджено вплив інструментів 

громадського контролю на політичну модернізацію України. Ідентифіковано 

ключові проблеми політичної модернізації у ході розвитку громадянського 

суспільства України, а також розроблені рекомендації з подолання цих 

деструктивних перешкод. 

Наукова новизна дисертації визначається тим, що вона є однією з 

перших наукових робіт, в якій системно досліджено зміст громадянського 

суспільства як чинника політичної модернізації, структуровано взаємозв’язки 
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між третім сектором та оновленням політичної системи, виявлено положення, 

які можуть отримати прикладне продовження у модернізаційних 

демократичних процесах як в Україні, так і у світі. 

Стверджується, що дослідження взаємовпливів та взємодії 

громадянського суспільства та політичної модернізації вимагає наявності 

систематизованих знань змісту як першого, так і другого явищ соціально-

політичної дійсності. При цьому зовнішня багатоаспектність та внутрішня 

складність цих феноменів змушує базувати методологію наукових пошуків на 

міждисциплінарному підході.  

Планомірно доводиться, що сьогодні громадянське суспільство 

демонструє високі темпи якісного зростання. І його сутність не може 

однобічно зводитись до утвердження прав і свобод громадян, протиставлення 

державного та громадянського, пов’язуватися з ринковими правилами гри в 

економіці та політиці або ж асоціюватися виключно з реалізацією суспільного 

блага тощо. Вивчення третього сектору передбачає залучення 

історіософського контексту під час осягнення теоретичних засад та 

практичних наслідків діяльності свідомо оформленої громади. На різних 

етапах власного становлення громадянське суспільство виконувало відмінні 

соціально-політичні завдання. На даному етапі це дієвий актор соціально-

політичних процесів, рівноправний партнер держави та бізнесу у процесах 

публічного управління.  

Наведено аргументи на користь того, що політична модернізація як 

процес удосконалення політичної системи (політичних інститутів, політичних 

відносин, правових норм, політичної культури та свідомості) вирізняється 

перманентністю. Соціальні протиріччя постійно провокують соціальні 

невдоволення, відтак, - вимоги з подолання конкретних протиріч. Політична 

модернізація допомагає осучаснити структурні елементи політичної системи, 

щоб вони могли якомога ефективніше вирішувати соціально-політичні 

проблеми. На основі систематизації світового досвіду доводиться, що 

політична модернізація може бути первинною та вторинною, частковою та 
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повномірною, прогресивною та регресивною. Саме тому, модернізаційні 

процеси вимагають належного теоретичного дослідження перед практичним 

запровадженням з урахуванням конкретних історичних, економічних, 

соціально-культурних передумов у певній країні.   

Виявлено, що політична модернізація розширює функціональність 

громадянського суспільства, робить його повноцінним актором публічної 

політики; диверсифікує його склад; сприяє соціальній мобільності; підвищує 

політичну культуру та компетентність громадян; полегшує внутрішню та 

зовнішню комунікацію. Громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації впливає на її інтенсивність, предметність, масштабність, 

ефективність, оперативність, оптимальність, системність, правове 

регулювання тощо, визначає вектори удосконалення політичної системи. 

У контексті глобалізаційних змін автор визначає роль громадянського 

суспільства на даному етапі розвитку людства як об’єднавчу. Об’єктивна 

вмотивованість третього сектору робить його найбільш активним актором, 

тому що реалізація потреб громади залежить від самої громади. Соціальний 

добробут, що базується на беззаперечному дотриманні прав та свобод 

громадян, фінансовій стабільності, екологічній атмосфері сфери праці тощо, є 

метаціллю громадянського суспільства, яке усвідомивши власний потенціал 

та соціальну владу, може називатися третім сектором умовно, а не за рівнем 

значущості.    

Доводиться, що суб’єкти громадянського суспільства часто виступають у 

суспільних відносинах зовнішніми спостерігачами, які змушують звітувати 

державні установи про результати власної діяльності, адже місії різних 

інститутів громадянського суспільства охоплюють усі виміри суспільного 

життя. Громадянське суспільство є носієм та розробником загальних 

цінностей та культурної складової життя соціуму. Від нього значною мірою 

залежить морально-етичний портрет громадянина. У межах міжсекторної 

співпраці, громадянське суспільство допомагає урядам формувати політичний 
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та адміністративний простори для прийняття складних чи непопулярних 

рішень. 

Обґрунтовується, що комунікаційний потенціал громадянського 

суспільства знайшов вихід власної енергії у процесі публічного 

(деліберативного) дискурсу, який, по суті, сьогодні є одним з головних 

модернізаційних засобів у руках громади. За рахунок публічного обговорення 

громадянське суспільство продовжує перманентний процес власного 

удосконалення, а також оновлення на більш якісних засадах структурних 

елементів політичної системи загалом.  Публічне обговорення – спосіб 

прийняття оптимального соціально-політичного рішення з урахуванням 

позицій меншості і більшості, думки кожного учасника деліберації. За рахунок 

таких організаційних принципів як інклюзивність, транспарентність та 

рівність деліберативний дискурс є таким інструментом, що дозволяє прийняти 

по-справжньому публічне рішення, як за способом вироблення, так і за 

значенням. 

Публічний дискурс сприяє модернізації політичної системи. Участь у 

публічних обговореннях ініціює зміну політичної свідомості людини, саме 

завдяки процесу публічного обговорення остання утверджується в сприйнятті 

своєї громадської ролі, стає більш ініціативною, активною, відповідальною, 

поінформованою тощо. Оновлена політична свідомість сприяє модернізації 

політичної культури, яка переходить з пасивно-споглядальницького стану до 

учасницького. Політична культура ХХІ століття у демократичних країнах 

світу – це культура компромісу та міжсекторної співпраці. Такий формат 

політичної культури з необхідністю призводить до тотального перегляду 

політичних відносин, які відтепер орієнтуються на таку соціальну цінність як 

«належність», стимулюючи формування та зміцнення належного управління, 

належного політика та належного громадянина. Нові політичні відносини 

вимагають удосконалення нормативно-правового поля, яке б враховувало усі 

модернізаційні зрушення та максимально їм сприяло.  
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Соціальне партнерство є одним з найбільш виразних результатів 

модернізаційної діяльності громадянського суспільства, що конструюється на 

основі використання такого засобу, як публічний дискурс. Саме завдяки 

змістовому потенціалу останнього громадянське суспільство – у даному 

контексті, насамперед, професійні спілки – спроміглися організувати 

ефективну комунікацію з державою з питань організації трудової сфери, 

результуючим висновком якої став більш широкий міжсекторний консенсус 

та взаємодія. 

Аргументується, що громадянське суспільство України має глибокі 

історичні коріння. Зародки громадської єдності на українських територіях 

відстежуються з часів Київської Русі, проходять червоною ниткою крізь 

середні віки, посилюються з прийняттям Магдебурзького права. Козацька 

доба, період Просвітництва, дисидентські настрої національно свідомих 

українців за часів СРСР – наріжні етапи формування соціуму, що усвідомлює 

власні потреби та інтереси і не боїться їх артикулювати та захищати.  

Охарактеризовано тенденції розвитку громадянського суспільства в 

Україні, які не завжди сприяють позитивній динаміці його функціонування, а 

відтак, - і послідовній та динамічній політичній модернізації. До цих 

провідних тенденцій віднесено: 1) активізацію громадянського суспільства за 

кризових часів та спадання активності після виплеску соціального 

невдоволення масштабними акціями протесту (Помаранчева революція, 

Революція Гідності); 2) лідер-орієнтовану модель функціонування організацій 

громадянського суспільства, яка негативно впливає на діяльність інституту 

третього сектору за умови переходу його очільника до владних структур;           

3) збільшення чисельності суб’єктів громадянського суспільства при 

одночасному зменшенні їхнього членства. 

Система сучасного громадянського суспільства визначається 

неоднорідністю. Існує умовний поділ його суб’єктів на легалізовані 

(зареєстровані відповідно до чинного законодавства) та нелегалізовані 

(ситуативні структури); такі, що діють в інтересах громадян, захищаючи їхні 
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цілі та надаючи певні соціальні послуги, і такі, що відпрацьовують фінансовані 

у їхню діяльність кошти бізнесменів, політиків тощо; фінансовані переважно 

з державного бюджету та за рахунок благодійних внесків тощо. 

Аналіз чинного законодавства (Національна стратегія сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, Постанова Кабінету 

Міністрів України №976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, Постанова 

Кабінету Міністрів України № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії 

в Україні та плану заходів щодо її реалізації», Указ  Президента України «Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» тощо), що 

обґрунтовує діяльність суб’єктів громадянського суспільства в Україні, 

доводить наявність сприятливих нормативно-правових засад для взаємодії 

третього сектору з органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Для конструктивного розвитку громадянського суспільства в Україні 

пропонується вирішити наступні групи проблем: 1) організаційного 

характеру; 2) громадянського представництва; 3) соціально-економічного 

змісту; 4) проблеми міжсекторної співпраці. 

Перспектива подальших наукових розвідок модернізаційного потенціалу 

громадянського суспільства вбачається в компаративних дослідженнях 

результатів політичної модернізації під впливом третього сектору в окремих 

країнах-членах ЄС та Україні, а також - деталізації ролі у політичній 

модернізації інститутів українського громадянського суспільства, що мають 

різні соціальні місії.       

Ключові слова: громадянське суспільство, політична модернізація, 

публічний дискурс, соціальне партнерство, політична система, політична 

культура, політична свідомість, політичні відносини, громадський контроль.  
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The dissertation is devoted to the research of theoretical foundations and applied 

aspects of civil society as a factor in political modernization. The research systematized 

the scientific works devoted to the study of the concept and content of both the third 

sector and the modernization of the political system. On this basis the author developed 

definitions for these two socio-political phenomena. The main aspects of mutual 

influence of civil society's and political modernization are revealed. The specificity of 

the correlation of civil society and political modernization in the context of 

globalization changes is revealed. The content of public discourse as an instrument of 

civil society in the process of political modernization is detected, and the significance 

of civil society in the evolution of social partnership as one of the expressive results of 

political modernization is proved. The author analyzes the history of the formation and 

condition of the Ukrainian civil society, the influence of the mechanisms of public 

control on the political modernization in Ukraine. The key problems of political 

modernization in the development of civil society of Ukraine were identified, as well 

as recommendations for overcoming these destructive obstacles. 

The scientific novelty of the dissertation is determined by the fact that it is one 

of the first scientific works in which the content of civil society as a factor of political 

modernization is systematically investigated, the interconnections between the third 

sector and the updating of the political system are structured, the statements that can be 

applied in modernizing democratic processes in Ukraine and in the world are revealed. 

It is argued that the study of the interactions of civil society and political 

modernization requires the availability of systematized knowledge of the content of 

both phenomena of socio-political reality. At the same time, the external 

multidimension and internal complexity of these phenomena causes the 

interdisciplinary approach of methodology. 

It is systematically proved that today civil society demonstrates high rates of 

qualitative growth. And its essence can not be unilaterally reduced to the assertion of 

the rights and freedoms of citizens, the opposition of the state and civilians, to be 

associated with market rules of the game in economy and politics, or associated with 

the realization of the public good, and so on. The study of the third sector involves the 



11 
 

involvement of the historico-philosophical context in comprehension of the theoretical 

foundations and practical implications of deliberately executed community activity. At 

various stages of its formation, civil society performed distinct socio-political tasks. At 

this stage, it is an active actor of socio-political processes, an equal partner for the state 

and business in the processes of public administration. 

There are arguments in favor of the fact that political modernization as a process 

of improving the political system (political institutions, political relations, legal norms, 

political culture and consciousness) is characterized by permanence. Social 

contradictions are constantly provoking social discontent, hence - the requirements to 

overcome specific contradictions. Political modernization helps to modernize the 

structural elements of the political system so that they can solve socio-political 

problems as efficiently as possible. Based on the systematization of world experience, 

political modernization can be clasified as primary and secondary, partial and full, 

progressive and regressive. That is why modernization processes require a proper 

theoretical study before practical introduction, taking into account specific historical, 

economic, socio-cultural conditions in a particular country. 

It is revealed that political modernization expands the functionality of civil 

society, making it a full-fledged actor of public policy; diversifies its composition; 

promotes social mobility; raises the political culture and competence of citizens; 

facilitates internal and external communication. Civil society as a factor in political 

modernization affects its intensity, objectivity, scale, efficiency, efficiency, optimality, 

systemicity, legal regulation, etc., defines the vectors for improving the political system. 

In the context of globalization changes, the author defines the role of civil society 

at this stage in the development of mankind as a unifying entity. The objective 

motivation of the third sector makes it the most active actor, because the realization of 

the needs of the community depends on the community itself. Social welfare, based on 

the unconditional respect for the rights and freedoms of citizens, financial stability, the 

ecological atmosphere of the sphere of work, etc., is a meta-goal of civil society, which, 

realizing own potential and social power, can be called the third sector conditionally, 

but not by its significance. 
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It is proved that civil society actors often act in the public relations as external 

supervisors, who force state institutions to report on the results of their activities, since 

the missions of various civil society institutions cover all dimensions of public life. Civil 

society is the bearer and developer of common values and the cultural component of 

society's life. The moral and ethical portrait of a citizen depends on it to a large extent. 

Within the framework of cross-sectoral cooperation, civil society helps governments 

create political and administrative spaces for making complex or unpopular decisions. 

It is substantiated that the communication potential of civil society has found the 

way out for own energy in the process of public (deliberative) discourse, which, in 

essence, today is one of the main modernization tools in the hands of the community. 

At the expense of public debate, civil society continues a permanent process of self-

improvement, as well as an upgrade on the more qualitative principles of the structural 

elements of the political system as a whole. Public discussion is a way of making an 

optimal socio-political decision taking into account the positions of the minority and 

the majority, the views of each participant in the deliberation. At the expense of such 

organizational principles as inclusiveness, transparency and equality, deliberative 

discourse is an instrument that allows to make a truly public decision, both in terms of 

formulation and value. 

Deliberative discourse contributes to the modernization of the political system. 

Participation in public discussions initiates a change in the political consciousness of a 

person, precisely because of the process of public discussion, the latter is confirmed in 

the perception of his public role, becomes more initiative, active, responsible, informed, 

etc. The renewed political consciousness acts as a trigger for the modernization of 

political culture, which passes from the passive-contemplative state to the participant 

one. The political culture of the 21st century in democratic countries of the world is a 

culture of compromise and cross-sectoral cooperation. Such a format of political 

culture, with the necessity, leads to a total revision of political relations, which are now 

guided by such social value as "affiliation", stimulating the formation and strengthening 

of good governance, proper policy and proper citizen. New political relations require 

the improvement of the legal framework, which takes into account all modernization 
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shifts and contributes to them as much as possible. 

Social partnership is one of the most visible results of the modernozation activity 

of civil society, constructed on the basis of the usage of such an instrument as public 

discourse. It is due to the content potential of the last civil society - in this context, first 

of all, trade unions - managed to organize effective communication with the state on 

the organization of the labor sphere, resulting in a wider cross-sectoral consensus and 

interaction. 

It is argued that civil society in Ukraine has deep historical roots. The germs of 

social unity in the Ukrainian territories are traced from the times of Kievan Rus, passing 

through the Middle Ages, amplified with the adoption of the Magdeburg Law. The 

Cossack era, the period of Enlightenment, the dissident mood of nationally conscious 

Ukrainians in the times of the USSR are the pivotal stages in the formation of a society 

that realizes its own needs and interests and is not afraid to articulate and protect them. 

The tendencies of civil society development in Ukraine, which do not always 

contribute to the positive dynamics of its functioning, and hence - consistent and 

dynamic political modernization, are described. These top trends include: 1) the 

intensification of civil society in times of crisis and the decline of activity after the 

splash of social dissatisfaction with large-scale protests (Orange Revolution, 

Revolution of Dignity); 2) the leader-oriented model of the functioning of civil society 

organizations, which negatively affects the activities of the third sector institution, 

provided that its head is transferred to the authorities; 3) the increase of the number of 

civil society actors while reducing their membership. 

The system of modern civil society is determined by heterogeneity. There is a 

conditional division of its subjects into legalized (registered in accordance with the 

current legislation) and illegal (situational structures); those operating in the interests of 

citizens, protecting their goals and providing certain social services, and those that work 

out the funds financed into their activities by businessmen, politicians, etc.; financed 

mainly from the state budget and at the expense of charitable contributions, etc. 

Analysis of the current legislation (Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine No. 976 "On Approval of the Procedure for Facilitating the Public Examination 
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of the Activities of the Executive Bodies, Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine No. 996 "On Ensuring Public Participation in the Formation and 

Implementation of State Policy", National Strategy for Promoting Civil Society in 

Ukraine for 2016-2020, etc.), which substantiates the activities of civil society actors in 

Ukraine, proves the presence of favorable regulatory and legal background for the 

interaction of the third sector with state authorities and local self-government. 

For constructive development of civil society in Ukraine it is proposed to solve 

the following groups of problems: 1) organizational; 2) civic representation; 3) socio-

economic; 4) cross-sectoral cooperation. 

Further scientific research on the modernization potential of civil society can be 

directed towards comparative research of the results of political modernization under 

the influence of the third sector in certain EU member-states and Ukraine, as well as on 

the role of political modernization of institutes of Ukrainian civil society with different 

social missions. 

Key words: civil society, political modernization, public discourse, social 

partnership, political system, political culture, political consciousness, political 

relations, public control. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Політична модернізація України нерозривно 

пов’язана з комплексною демократизацією усіх сфер суспільного життя, 

ствердженням сучасних демократичних принципів та цінностей, розвитком 

демократичних соціально-політичних інститутів, поширенням інструментів та 

методик публічної політики. Як спосіб удосконалення політичної системи, 

політична модернізація постає одночасно і стимулом, і результатом 

суспільного розвитку. Процес політичної модернізації здійснюється під 

впливом великої кількості чинників теоретичного, технологічного, 

інформаційного порядку тощо. Зокрема, на політичну модернізацію в Україні 

впливають політична та економічна підтримка західних партнерів, 

цифровізація, гібридна війна з Російською Федерацією, баланс сил політичних 

еліт тощо. Одним із важливих чинників політичної модернізації є 

громадянське суспільство, що є виразником індивідуальних і групових 

інтересів, та водночас спрямовує свою активність на реалізацію інтересів та 

задоволення потреб громадян шляхом перманентного впливу на державу та 

інші інститути політичної системи. Діяльність суб’єктів громадянського 

суспільства з необхідністю набуває політичного забарвлення, тому що 

проблеми соціального, економічного, культурного змісту вирішуються в 

основному у політичній площині.  

Сьогодні громадянське суспільство все більше об’єктивується як 

рівноправний партнер державного та приватного секторів, рівнозначний 

учасник соціальних комунікацій та взаємодій. У контексті цих змін і 

формується його модернізаційний потенціал. Громадянське суспільство 

отримує здатність не лише вимагати, а й досягати реалізації поставлених 

цілей, адже стає суб’єктом, а не об’єктом політики. Воно залучається до 

вироблення соціально-політичних рішень, контролю за їх реалізацією та 

алгоритмізації стратегій з подолання соціальної напруги. Завдяки зміні форми 

та змісту комунікації між державою та громадянським суспільством 
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формується паритетність цих двох суб’єктів, яка має місце, зокрема, внаслідок 

інкорпорування у повсякденне життя громадян активної учасницької позиції. 

Остання реалізується у прямих формах демократії, насамперед, у публічному 

дискурсі, що приходить на зміну державному наративу. У результаті, 

громадянське суспільство сприяє оновленню політичної культури та 

свідомості, політичних відносин та інститутів, нормативно-правового 

забезпечення, посиленню позиції органів місцевого самоврядування.      

Багато наукових праць системно досліджують громадянське суспільство 

та політичну модернізацію, але аспект їхніх перехресних взаємодій і 

взаємовпливів є недостатньо висвітленим, чим і пояснюється вибір теми 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі політології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної 

наукової програми “Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації” та теми науково-дослідницького проекту 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка “Модернізація філософської та політологічної освіти і науки 

України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів” (16БФ041-01).  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розкриття впливу громадянського суспільства на політичну модернізацію. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати та систематизувати наукові засади концептуальних 

досліджень громадянського суспільства та політичної модернізації;  

-  дослідити взаємовпливи громадянського суспільства та політичної 

модернізації у контексті глобалізаційних змін; 

- висвітлити модернізаційний потенціал громадянського суспільства та 

його вплив на політичну модернізацію; 

- розкрити зміст публічного дискурсу як засобу впливу громадянського 

суспільства на процес модернізації політичної сфери;                                                                                                       



20 
 

- визначити і обґрунтувати модернізаційні можливості соціального 

партнерства як інституту громадянського суспільства; 

- виокремити та охарактеризувати інструменти громадського контролю в 

Україні як складові політичної модернізації; 

- з’ясувати роль громадянського суспільства у процесах політичної 

модернізації України. 

Об’єкт дослідження – чинники політичної модернізації. 

Предмет дослідження – громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації. 

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань дослідження 

стало можливим завдяки використанню комплексу загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження: системного, структурно-функціонального, 

історичного, компаративного. Системний метод було застосовано під час 

структурування та узагальнення науково-дослідних робіт, присвячених 

вивченню поняття та феномену громадянського суспільства та суті політичної 

модернізації. Структурно-функціональний метод було використано під час 

диференціації модернізаційних впливів громадянського суспільства на 

політичні інститути, політичні відносини, політичну культуру та свідомість, а 

також нормативно-правовий вимір. Історичний метод дав можливість 

показати розвиток уявлень про громадянське суспільство, а також процес його 

формування в Україні. Компаративний метод було використано при 

порівнянні традиційних та інноваційних завдань громадянського суспільства 

в ході політичної модернізації.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є однією з перших наукових робіт, в якій системно досліджено 

громадянське суспільство як чинник політичної модернізації, структуровано 

взаємозв’язки між громадянським суспільством та оновленням політичної 

системи. Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять 

наукову новизну, полягають у наступному: 
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- уперше в українській політичній науці здійснено комплексне 

дослідження двосторонніх впливів громадянського суспільства та політичної 

модернізації; доведено, що громадянське суспільство є одним із важливих 

чинників модернізації політичної системи; обґрунтовано і доведено, що 

публічний дискурс є засобом модернізації політичної сфери, а соціальне 

партнерство – різновидом публічного діалогу, в ході якого реалізується 

модернізаційний потенціал громадянського суспільства; 

- уточнено теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії 

громадянського суспільства та політичної модернізації, що базується на 

міждисциплінарному підході; запропоновано авторське визначення понять  

«громадянське суспільство» та «політична модернізація». Громадянське 

суспільство визначено як «впливовий соціальний актор, що усвідомив 

значущість власної соціальної влади і діє на перетині різних сфер 

(економічної, культурної, публічної тощо) та на різних рівнях (локальному, 

національному, наднаціональному) з метою узгодження та реалізації 

суспільних інтересів у паритетній співпраці з державними та приватними 

структурами». Поняття «політична модернізація» визначено як «оновлення 

політичного інструментарію та методик, завдань та функцій, організаційних 

структур, що визначають діяльність різних політичних акторів, відповідно до 

найбільш сучасних ефективних зразків»;  

- систематизовано взаємовпливи громадянського суспільства та 

політичної модернізації у контексті глобалізаційних змін. На підставі аналізу 

наукових досліджень з’ясовано, що взаємодію громадянського суспільства та 

політичної модернізації можна охарактеризувати як суб’єкт-суб’єктні 

відносини. При цьому участь громадянського суспільства у процесах 

політичної модернізації розширює його функціональність, робить 

повноцінним актором публічної політики; диверсифікує його структуру; 

сприяє соціальній мобільності; підвищує політичну культуру та 

компетентність громадян; полегшує внутрішню та зовнішню комунікацію. 

Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації впливає на її 
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інтенсивність, предметність, масштабність, ефективність, оперативність, 

оптимальність, системність, правове регулювання тощо, визначає вектори 

удосконалення політичної системи; 

- систематизовано та доповнено ролі та завдання громадянського 

суспільства, що сприяють політичній модернізації. Зокрема, до переліку 

традиційних ролей та завдань віднесено генерування та артикуляцію 

суспільних та групових інтересів; взаємодію з державними органами з метою 

легалізації цих інтересів; контроль над розробкою та виконанням державних 

програм із реалізації цих інтересів; систематизацію власної діяльності шляхом 

організаційного оформлення; взаємодію між різними громадськими 

структурами, що мають суперечливі інтереси, з метою винайдення 

компромісу; отримання соціальних послуг за рахунок державного або 

місцевого бюджету; громадянську освіту. Виокремлено такі інноваційні ролі 

та завдання громадянського суспільства, що сприяють політичній 

модернізації, як участь у формуванні та реалізації державної політики, 

інтенсифікація громадських ініціатив, стимулювання звітності державних 

органів щодо їхньої діяльності, стратегічне планування активностей, 

діджиталізація процесів внутрішньої та зовнішньої комунікації;  

- з’ясовано специфіку реалізації комунікаційного потенціалу 

громадянського суспільства у процесі публічного дискурсу, висвітлено логіку 

модернізації громадянським суспільством структурних елементів політичної 

системи. Публічне обговорення – спосіб прийняття раціонального соціально-

політичного рішення з урахуванням позицій меншості і більшості, думки 

кожного учасника. Завдяки таким організаційним принципам як 

інклюзивність, транспарентність та рівність публічний дискурс є таким 

інструментом, що дозволяє прийняти по-справжньому ефективне рішення, як 

за способом вироблення, так і за значенням. Участь у публічних обговореннях 

ініціює зміну політичної свідомості людини, саме завдяки процесу 

обговорення остання утверджується в сприйнятті своєї громадської ролі, стає 

більш ініціативною, активною, відповідальною, поінформованою тощо. 
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Оновлена політична свідомість сприяє модернізації політичної культури, яка 

переходить з пасивно-споглядальницького стану до учасницького; 

- досліджено роль громадянського суспільства у процесах 

політичної модернізації України та розкрито результати політичної 

модернізації, досягнуті під впливом інститутів громадянського суспільства в 

Україні. До  них віднесено: протидію корупції, правову підтримку населення, 

розвиток відкритих даних та електронної участі, співпрацю з органами 

місцевого самоврядування (бюджет участі, проведення публічних обговорень 

та формування стратегій місцевого розвитку) тощо; 

- з’ясовано, що важливою складовою модернізаційного потенціалу 

громадянського суспільства України є його здатність впливати на владу за 

допомогою громадського контролю.  На підставі аналізу чинних нормативно-

правових актів виокремлено та проаналізовано такі інструменти громадського 

контролю в Україні як громадські експертизи, громадські слухання, діяльність 

громадських рад, публічні консультації, електронні петиції та ін. У 

дослідженні наголошено на тому, що незважаючи на сприятливу нормативно-

правову базу на даний момент фіксується недостатня ефективність механізмів 

громадського контролю в Україні, виокремлено та проаналізовано причини 

цього; 

- набуло подальшого розвитку дослідження нормативно-правового 

забезпечення інструментів громадського контролю та їхнього впливу на 

діяльність державних інститутів, а також деталізовано зміст та результати цих 

впливів, що може бути використано для подальших досліджень цієї складової 

модернізаційного потенціалу громадянського суспільства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні узагальнення та практичні рекомендації дисертації є вагомим 

внеском у дослідження теоретичних та прикладних аспектів політичної 

модернізації під впливом громадянського суспільства. Матеріали роботи 

можуть бути використані для підготовки нормативних курсів та спецкурсів з 
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політології; для вдосконалення навчальних програм та планів; у підготовці 

підручників, навчальних і методичних посібників. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути корисними для 

політологів, які цікавляться проблематикою громадянського суспільства як 

чинника політичної модернізації, державних службовців, представників 

органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб, які займаються 

підготовкою проектів, пов’язаних із впровадженням та реалізацією діалогу й 

налагодженням співпраці між владою і громадянами. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

висновки дослідження були оприлюднені автором у доповідях на наукових 

конференціях, зокрема: 

- п’яти міжнародних конференціях: «Дні науки філософського 

факультету» (м. Київ, 2014 р., 2015 р., 2016 р, 2017 р.), «Сучасні тенденції 

розвитку науки» (м. Чернівці, 2018 р.);  

- двох всеукраїнських конференціях: «Соціальні та гуманітарні 

технології: філософсько-освітній аспект» (м. Черкаси, 2014 р.); 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Дніпропетровськ, 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображені 

в шести наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, затверджених 

МОН України, чотири з яких включені до міжнародних наукометричних баз, 

у тому числі Index Copernicus, та семи тезах у матеріалах наукових 

конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, три розділи, 

висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг дисертації 

становить 208 сторінок, список використаних джерел налічує 210 найменувань 

на 23 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСВА ЯК ЧИННИКА ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

Сучасний стан дослідження феномену громадянського суспільства, 

незважаючи на великий масив наукового матеріалу та тривалий час 

знаходження даного предмету у фокусі наукового пізнання, досі залишається 

недостатнім. Це пояснюється, перш за все, широтою предметної області та 

міждисциплінарним характером об’єкту дослідження. Умови функціонування 

громадянського суспільства, що постійно оновлюються, чергові нетрадиційні 

виклики ставлять перед науковцями завдання перманентного моніторингу 

громадянського суспільства, оновлення його теоретичного «портрету», що 

відповідає реаліям.  

Ґрунтовні дослідження різних виявів громадянського суспільства 

знаходимо у роботах Е. Арато [1], Г. Арендт [2], В. Безверхого [4],                          

В. Варивдіна [5], Ю. Габермаса [6, 34], Е. Геллнера [7], О. Горбаня [10],                       

Р. Дарендорфа [12], Г. Зеленько [17], Дж. Кіна [51], Дж. Коена [21], Е. Коласа 

[45], А. Колодій [20], О. Ларсона [53], Р. Патнема [26], К. Петренко, Ф. Рудича 

[28], Л. Саламона [61], А. Селігмена [64], О. Скрипнюка [37], Е. Хінтца [48],                

В. Хороса [35], В. Цвиха [36], Ю. Шемшученка [37], П. Шміттера [63] тощо.  

Незважаючи на належний методологічний та загальнонауковий рівень 

досліджень вищеназваних теоретиків, розробки представляють переважно 

авторську інтерпретацію феномену та поняття громадянського суспільства. 

Сьогодні існує потреба у вироблені уніфікованого підходу, що стане 

своєрідною «дорожньою картою», а також необхідність систематизації 

більшості попередніх концепцій.  

Мета даного розділу полягає у комплексному аналізі теоретико-

методологічних засад дослідження явищ та понять громадянського 

суспільства та політичної модернізації, систематизації наукового досвіду з 
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метою вироблення максимально відповідної реальній теоретичної моделі; а 

також – у чіткій ідентифікації змісту політичної модернізації на сучасному 

етапі розвитку суспільства з урахуванням видозмін при переході від 

традиційного до актуального дискурсу.   

Складні форма та зміст громадянського суспільства вимагають від учених 

розгляду даного феномену як мінімум у трьох вимірах: 

- теоретичний вимір, який полягає у дослідженні основних категорій, 

предметних взаємозв’язків та закономірностей громадянського суспільства; 

- історичний вимір, що проявляється у розгляді проблем громадянського 

суспільства крізь призму еволюційного відстеження думок основних класиків 

політичної думки та її взаємозв’язку із суспільно-історичним розвитком того 

чи іншого періоду; 

- практичний вимір, який дозволяє розглядати досліджуваний предмет 

через причинно-наслідкові зв’язки процесів, які, так чи інакше, можна 

пов’язати із феноменом громадянського суспільства, або їхню відсутність. 

Кожен із вимірів вимагає специфічного науково-дослідницького 

інструментарію та підходів, які дозволяють розкрити засади досліджуваного 

предмету, структурувати внутрішні та зовнішні процеси, які з ним пов’язані, 

відслідкувати та виокремити систему взаємозв’язків елементів чи характерні 

особливості предмету аналізу. 

Як показує практика сучасних теоретичних наукових досліджень, наразі 

відсутній єдиний погляд щодо розуміння феномену громадянського 

суспільства. Крім того, відсутнє чітке розуміння предметної області 

громадянського суспільства: в одних випадках, громадянське суспільство 

розглядається як сукупність всіх елементів, які не є державними взагалі [19], в 

інших випадках громадянське суспільство досліджується, як окремий 

соціально-політичний інститут сучасної держави, підкреслюється 

неприбутковий характер інтересів інститутів громадянського суспільства, як 

спосіб визначення сутності даного предмету дослідження. 
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Історичний підхід до розгляду проблематики громадянського 

суспільства, здебільшого, зводиться до аналізу першоджерел класиків 

політичної та філософської думки: Платона, Аристотеля,  Г. Гроція, Т. Гобса, 

Дж. Лока, Ш.-Л. Монтеск’є, В. Г. Ф. Гегеля, А. де Токвіля та Ю. Габермаса. 

Дослідження праць цих мислителів дає можливість викласти систему поглядів 

на проблематику громадянського суспільства окремих класиків, однак, не 

завжди, їхні думки аналізуються у конкретному історичному контексті та 

беруться до уваги особливості соціально-політичного розвитку того чи іншого 

періоду. 

У багатьох випадках сучасні дослідники громадянського суспільства 

зосереджують свою увагу на вивченні конкретних суб’єктів громадянського 

суспільства, особливостей їхнього функціонування, наслідків їхнього впливу 

на окремі об’єкти соціально-політичних відносин.  

Вищенаведені особливості наукового дослідження громадянського 

суспільства спонукають нас розглядати даний досліджуваний феномен, перш 

за все, крізь призму його інтегральності у сучасному суспільстві та схильності 

до двостороннього впливу на соціально-політичні процеси, наявності 

можливостей відстеження теоретичних закономірностей, які при достатньому 

фактологічному забезпеченні,  дозволяють констатувати окремі когнітивні 

зв’язки елементів громадянського суспільства.  

Факт та історія появи терміну «громадянське суспільство» неодноразово 

досліджувалися різними авторами. Більшість дослідників віддають першість у 

даному термінологічному розвитку Т. Гобсу, Дж. Локу, Г.В.Ф. Гегелю,  Ш.-Л. 

Монтеск’є, А. Сміту та А. де Токвілю.    

Не зважаючи на відсутність єдиного погляду щодо цього поняття у 

вищезгаданих класиків політичної думки, сам дискурс XVII ст., активними 

учасниками якого вони були, був направлений на пошук понятійно-

категоріального інструментарію, який би міг описати недержавні соціально-

політичні зв’язки, що мають різноманітний характер – сімейний, релігійний, 

економічний тощо. Уперше у політичній думці дістала розгляду проблематика 
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впливів різноманітних соціальних груп на державу та навпаки. Стрімке 

зростання кількості асоціацій, релігійних об’єднань, кооперативних спільнот, 

які ефективно саморегулювалися без втручання держави, викликало у 

мислителів того часу жвавий інтерес, оскільки останні знаходились у пошуку 

ідеальних моделей розвитку суспільства, а також намагались осягнути нові 

протокапіталістичні зміни у світі [19]. 

На відміну від феодального порядку із жорстко закріпленою соціальною 

структурою аристократії та духовенства, нові економічні умови дозволили 

громадянам об’єднуватись у соціальні групи, які, маючи самоврядну 

структуру, розвивали власні здібності незалежно від походження людини та 

досягати при цьому власного економічного успіху. 

Ранній капіталізм розглядався у якості універсального механізму 

регулювання економіко-соціальних відносин, а відтак, і надавав 

інструментарій вирішення проблем іншого порядку: релігійних, культурних, 

політичних тощо. Таким чином, мислителі періоду ХVII-XVIII ст. відзначали 

факт існування недержавних відносин, узагальнюючи які, їх було названо 

«громадянським суспільством». Політичні ідеї мислителів XVIII ст. знайшли 

своє втілення у прийнятій у роки Великої французької революції «Декларації 

прав людини і громадянина» (1789 р.), що проголошувала недоторканність 

природних і політичних прав людини, і стала своєрідним маніфестом 

громадянського суспільства, що ознаменував перетворення підданого на 

громадянина. 

До середини ХІХ ст. асоціація вільних та працелюбних людей, які мали 

змогу регулювати різноманітні соціальні міжгрупові та внутрішньо-групові 

відносини із мінімальним рівнем втручання держави, втратила свою 

актуальність через початок індустріальної революції у найбільш економічно 

розвинутих країнах того часу. 

Кількість, масштаб та предмет позадержавних людських взаємовідносин 

стрімко збільшувався, ефективність виробництва постійно підвищувалась, а 

соціально-економічне розшарування поглиблювалось. Усе це призвело до 
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появи антикапіталістичних поглядів, спонукало дослідників до пошуків нових 

моделей соціально-політичного розвитку суспільства, однак, усі ці моделі 

продовжували будуватись на теоретичному обґрунтуванні позадержавних 

людських взаємовідносин. 

Основним фактором змін та чинником нових наукових пошуків у галузі 

громадянського суспільства стала поява ринку праці. Будучи одним із 

основних елементів позадержавних економічних відносин та не маючи на той 

час ефективних механізмів державного регулювання, даний предмет розгляду 

став наріжним каменем досліджень тогочасних мислителів. 

На відміну від морально-етичного забарвлення початкового етапу 

розвитку капіталістичних відносин, де громадянське суспільство виконувало, 

на думку мислителів, інтегральну та формуючу роль, на етапі індустріального 

розвитку, саме поняття громадянського суспільства, отримало інше 

забарвлення. Якщо раніше, основним позитивним наслідком появи 

громадянського суспільства, розглядався факт формування нових 

можливостей для окремого індивіда, у ХІХ ст. громадянське суспільство 

ототожнювалось із капіталістичним устроєм економічних взаємовідносин з 

усіма його позитивними та негативними рисами: індивідуалізм та розпад 

соціальних взаємозв’язків, відсутність відповідальності працедавця за 

соціальний розвиток власного робітника, протиставлення ринку та соціальних 

спільнот. 

Дж. Александер зазначав, що соціальна наука того часу «розглядала 

проблематику мобільності, бідності та класових конфліктів. На перший план 

вийшли теорії утилітаризму та соціального контракту» [39, c. 43]. Окремі 

дослідники навіть заявляли про зникнення громадянського суспільства – його 

трансформацію під впливом нових економічних реалій і констатували 

відсутність актуальності його теоретичного розгляду на відміну від проблем 

державного регулювання соціальних відносин та розвитку основних атрибутів 

державно-політичного апарату [22]. 
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Кінець ХІХ ст. позначився черговими змінами у науковому порядку 

денному. Повернення інтересу дослідників до проблем громадянського 

суспільства було викликано змінами у соціально-політичному дискурсі, 

основами якого були питання ринку, індивідуалізму, приватної власності та 

соціальної рівності. 

Приватна ініціатива, як основа громадянського суспільства, та 

позадержавний характер соціальних зв’язків в умовах появи масових рухів 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., знову вивів дану проблематику на перший план. 

Проте, на відміну від простого уявлення у ХVIII ст. громадянського 

суспільства як такого, що включає в себе усі позадержавні соціальні зв’язки, 

та пізнішого ототожнення у ХІХ ст. громадянського суспільства та 

капіталістичної моделі економічних відносин, ХХ століття дало змогу більш 

чітко окреслити його предметну сферу. 

Концепція громадянського суспільства Ернеста Геллнера – не перше, але, 

на нашу думку, найґрунтовніше дослідження цього феномена у ХХ ст. Власне 

розуміння громадянського суспільства він виклав у своїй праці «Умови 

свободи: громадянське суспільство і його історичні конкуренти» 1994 р. 

шляхом протиставлення громадянського суспільства іншим типам суспільств. 

Громадянське суспільство виступає для Е. Геллнера балансом між 

політичною централізацією та економічною децентралізацією. Він вважає, що 

ідея держави як «нічного сторожа» є застарілою. 

На думку Е. Геллнера, громадянське суспільство є найпридатнішою 

моделлю соціальної організації, що може бути лише плюралістичною і 

володіти компенсаторними щодо держави функціями, здебільшого в 

економічній сфері. Державі ж відведена роль гаранта громадянських прав та 

регулятора суперечливих інтересів суспільства: «Громадянське суспільство – 

це сукупність різнорідних неурядових інститутів, досить міцних, аби 

слугувати противагою державі і, не заважаючи їй, виконувати роль 

миротворця й арбітра між основними групами інтересів, стримувати її 

прагнення до домінування і атомізації всього іншого суспільства». [7, с. 52]. 
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Е. Геллнер вважає, що підставою для розвитку громадянського 

суспільства виступає економічна свобода. Він переконаний, що економічна 

децентралізація є надзвичайно важливою рисою такого суспільства. Дану 

свою позицію автор пояснює з огляду на те, що існує дві причини, що 

зумовлюють потребу в економічному плюралізмі. Перша з них формулюється 

так: «Громадянське суспільство може бути лише плюралістичним, в ньому 

повинні діяти компенсаторні сили та механізми, зосереджені в економічній 

сфері, тому що обов’язковою умовою його функціонування є ефективна 

політична централізація. Жодні противаги в сфері здійснення влади в такому 

суспільстві неможливі» [7, с. 95]. Друга ж причина полягає в тому, що 

існування в суспільстві дійсно самостійних господарюючих суб’єктів, котрі 

володіють певною власністю, стосується області економічної ефективності та 

умов ефективного економічного зростання [7, с. 97]. В цьому аспекті автор 

одразу звертає увагу на питання інноваційної діяльності, оскільки за сучасних 

умов її масштаби зачіпають інтереси суспільства вцілому. Мова де про 

моральні аспекти розширення вільного і безконтрольного ринку. Тут 

особливої актуальності набуває роль держави як інституту, що покликаний 

регулювати та контролювати даний процес, зокрема проблеми забезпечення 

соціально незахищених верств населення, охорони навколишнього 

середовища та контролю за екологічними наслідками виробництва та 

споживання. 

Е. Геллнер зазначає, що найбiльш ефективним виявляються тi економiчнi 

системи, якi вiдстоюють принцип вiльної спiвпрацi економiки та держави, 

який спирається на неформальнi зв'язки та вплив, не позбавляючи виробничi 

елементи автономiї, але одночасно визначають, що все ж таки держава 

"творить погоду" i що найважливiшi економiчнi рiшення носять полiтичний 

характер. 

Взагалі потрібно сказати, що мислитель особливої ваги надає такому 

відокремленню економічної сфери від соціальної, причому він відзначає 

існування тісного зв’язку між ними, що виявляється у взаєморівновазі. 



32 
 

Порівнюючи громадянське суспільство з іншими типами суспільств, автор 

наголошує на відмінній рисі останніх, яка полягає в тому, що там завжди 

зрозуміло, хто керівник. В першому ж випадку цього немає – громадянське 

суспільство може контролювати державу, а  також може їй протистояти. 

Загалом же у своїй роботі «Умови свободи…» Е. Геллнер визначає 

громадянське суспільство як суспільство, де неполітичні інститути не 

відчувають тиску з боку політичних інститутів,  де ніщо не зв’язує їх 

індивідуальної свободи [7, с. 196]. 

Отже, у ХХ столітті громадянське суспільство почало сприйматися як 

інтегральна сфера публічної солідарності індивідів. Комунікативний характер 

соціальних відносин тогочасного періоду вперше дав змогу окреслити 

взаємовплив економічної сфери та громадянського суспільства через їхнє 

значне збільшення рівня складності, а також політичної сфери, які 

функціонують завдяки формуванню та подальшій реалізації у політичному 

полі громадської думки. 

Основним напрямком концептуалізації поняття «громадянське 

суспільство» став розгляд змін у тогочасних економіко-політичних 

взаємовідносинах індивідів. Поява профспілок, більш глибоке розуміння 

сутності відмінностей між політичними та соціальними рухами, 

відокремлення релігійної та державної сфер дало змогу однопорядково 

диференціаціювати державу, економічну сферу та громадянське суспільство.   

На сучасному етапі політичних досліджень проблематики 

громадянського суспільства можна відзначити декілька основних тенденцій 

його розвитку. 

Перш за все, наукові розвідки [64] акцентують увагу на особливостях 

комунікативної природи громадянського суспільства та його позиціонування 

на межі приватної та публічної сфер, яке на відміну від бюрократичної та 

економічної системи в сучасному світі отримує певне обмеження (в багатьох 

випадках, навіть, законодавче) з точки зору охорони приватної інформації. 
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Таким чином, предмет діяльності, а, відповідно, і дослідження стають ще 

більш конкретним та визначеним. 

По-друге, загальноприйнятий економічний порядок накладає на членів 

громадянського суспільства специфічну модель світосприйняття, яка полягає 

у використанні економічних підходів (конкуренція, приватна власність, 

ініціатива) у громадській активності, що призводить до складного 

переплетіння мотиваційних установок громадянської взаємодії. Переплетіння 

економічної та громадянської проблематики визначає необхідність 

міждисциплінарних підходів до вивчення такого предмету дослідження. 

По-третє, сучасні тенденції розвитку державного апарату 

характеризуються поступовим зростанням рівня відкритості інформації. 

Громадянське суспільство в даному контексті виступає одночасно і основним 

чинником таких змін, і найбільшим набувачем вигоди від таких 

трансформацій, і об’єднуючим фактором своїх учасників, надаючи їм 

інструментарій, цілі та можливості для реалізації подібних соціальних 

інтересів. З іншої сторони, відкритість бюрократичної інформації виступає 

наслідком, а причиною служить ідея відповідальності державного апарату 

перед суспільством, яка досягається через контроль інститутів громадянського 

суспільства. 

По-четверте, порівняння економічної, політичної та громадянської сфер 

дозволяє через компаративістський інструментарій виокремити основні засади 

громадянського суспільства: солідарність та відкритість, рівність та ментальну 

прихильність його членів один до іншого. Тільки сфера громадянського 

суспільства має всі перелічені характерні риси, на відміну від інших сфер. 

По-п’яте, окреслення предметної області громадянського суспільства 

можна здійснювати з використанням наукового апарату конфліктології: саме 

при виникненні будь-якого соціального конфлікту можна віднайти 

можливості для констатації присутності елементів громадянського 

суспільства, і таким чином концептуалізувати його.  
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Таким чином, оскільки переважна більшість соціальних конфліктів 

виникає на перетині економічних, приватних, адміністративних сфер 

соціальних інтеракцій індивідів, розгляд громадянського суспільства у даній 

предметній області виявляється найбільш продуктивним для наукового 

пізнання даного соціально-політичного феномену. 

Економіка в сучасному світі здійснює визначальний вплив на 

громадянське суспільство. Будь-які економічні проблеми, що вирішуються за 

допомогою громадянського суспільства, набувають соціального характеру та 

отримують імпульс до їхнього цивілізованого вирішення. Даний аспект 

розкривається через дві основні проблемні галузі.  

По-перше, економічна індивідуальність та ініціатива отримують 

можливість переформатування в межах людської діяльності, не змінюючи при 

цьому своєї природи. Таку можливість надають некомерційні громадські 

організації, діяльність яких та їхній вплив також часто стають предметом 

наукових досліджень, присвячених вивченню інститутів громадянського 

суспільства.  

По-друге, економічна нерівність за допомогою громадянського 

суспільства отримує дієві механізми своєї нейтралізації: у тих випадках, де 

індивід не володіє великими обсягами ресурсів, за допомогою громадянського 

суспільства можливе досягнення масштабних цілей.  

На сучасному етапі розвитку соціально-політичних відносин відбувається 

постійний розвиток ідеї приватності особи та реалізація все більш нових 

інструментів її захисту. Виникають абсолютно нові предмети дослідження 

громадянського суспільства, де розглядається проблематика водорозділу 

приватного і громадянського – захисту окремої сфери індивіда, що раніше 

ніколи не розглядалося, оскільки громадянськість завжди сприймалася у 

якості індивідуального надбання, і ніколи не розглядалися аспекти 

персонального захисту. 

З усього вищенаведеного стає зрозумілим, що громадянське суспільство 

виступає однією зі сфер суспільного життя, і не поглинає усе суспільство, як 
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може здатися при розгляді дихотомії держава-громадянське суспільство. 

Формуючи порядок денний наукового дослідження через призму розгляду 

взаємовідносин економічної, публічної, приватної сфер, громадянське 

суспільство демонструє нам сферу з специфічними регуляторними 

механізмами та принципами об’єднання індивідів [20].  

Крім того, на сучасному етапі відбувається інституалізація 

громадянського суспільства через реалізацію певних усталених форм, 

державну підтримку та законодавче забезпечення [60].  

Таким чином, у сучасному розумінні громадянське суспільство виступає 

специфічною сферою людських взаємовідносин, яку можна аналітично 

виокремити та окреслити предмет її дослідження із складним структурно-

функціональним поділом та елементним складом. Межі цієї сфери пролягають 

на перетині державно-апаратної, політичної, економічної та приватної сфер 

людських взаємовідносин [42]. Кожне сучасне дослідження громадянського 

суспільства має враховувати особливості такого предмету розгляду та 

контекст, в рамках якого здійснюється науковий пошук. 

Структура громадянського суспільства включає соціальні та культурні 

норми і цінності, відносини добровільного горизонтального характеру, 

різноманітні комунікативні практики та спільні соціальні інтереси. Поєднання 

таких структурних елементів викликає появу об’єднань, які в сучасних умовах 

отримують формалізовану або умовно-формалізовану форму [27]. 

Окреслення предметної сфери та структури даного політологічного 

феномену дозволяє віднайти як універсальні, так і більш вузькі визначення 

громадянського суспільства. Громадянське суспільство може бути визначено, 

як суспільство із розвинутими економічними, правовими, культурними, 

політичними відносинами між індивідами, які не опосередковані державою. 

Таке суспільство здатне продукувати «політичність громадянського» та 

«громадянськість політичного». 

В. Цвих пропонує власне авторське розуміння: громадянське     

суспільство – це автономна, плюралістична, самоорганізована система 
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зв’язків, відносин і взаємодії громадян та їхніх груп, яка утворюється 

внаслідок їхньої самоорганізації для захисту та реалізації різноманітних 

інтересів і прав людини, що виявляється у створенні ними відповідних 

інститутів і самодіяльних організацій, у тому числі профспілок, яка забезпечує 

поєднання індивідуального та спільного інтересу і гарантує права людини і 

громадянина [36, с. 68]. 

В. Федоренко вважає, що громадянське суспільство - це самоорганізована 

та саморегульована сфера публічно-правових відносин у державі, утворювана 

вільними і рівними індивідами та створеними ними об’єднаннями громадян, 

які функціонують, формуючи соціальний капітал та здійснюючи контроль за 

органами державної влади, служать підґрунтям демократії та визначальним 

чинником у розбудові правової держави [31]. 

Е. Геллнер визначає громадянське суспільство як таке, в якому 

неполітичні інститути не відчувають тиску з боку політичних, де ніщо не 

зв’язує індивідуальну свободу [7, с. 196]. До особливостей громадянського 

суспільства філософ відносить такі його риси, як прагматичність і 

аморальність (в сенсі націленості на нижчі, матеріальні потреби). Серед 

основних умов формування громадянського суспільства мислитель визначає 

політичну централізацію (не заперечую ідеологічний і економічний 

плюралізм), а також появу нового типу «модульної» людини. 

Як видно з вищенаведених дефініцій, головний акцент при визначенні 

«громадянського суспільства» робиться на його самоорганізованій та груповій 

природі, а також – аксіологічних завданнях (реалізації прав і свобод людини, 

соціальних інтересів). При цьому виділяється його значущість для зміцнення 

демократичних ідеалів та цінностей, що по суті є свідченням безпосереднього 

впливу громадянського суспільства на політичну модернізацію, 

удосконалення соціально-політичних відносин, інститутів та культури.   

Основною ознакою існування громадянського суспільства виступає 

вільний характер асоціативного життя, за якого особа добровільно бере участь 
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у соціальних інтеракціях, і, таким чином, формує розвинуту соціально-

політичну самосвідомість  та відповідальність особистості. 

На нашу думку, сучасне розуміння поняття громадянського суспільства 

характеризується розглядом його трьох системотворчих засад: 

1) існування множинного поля різноманітних асоціацій, які 

формують нерівномірно розподілені центри соціальної влади; 

2) відносна незалежність центрів соціальної влади від політичної, 

бюрократичної та економічної сфер, яка проявляється через самоврядний 

характер таких структур та можливостей самоорганізації із ресурсної точки 

зору; 

3) громадянська відповідальність, яка впливає на моделі поведінки 

громадянина, та активна громадянська позиція як одна із таких моделей. 

Окремою проблемою розгляду теорії громадянського суспільства 

виступає рівень особистісних взаємодій в сучасних умовах. Поява 

загальнопланетарних проблем та, відповідно, інтересів людей дозволяє 

виокремити три рівні соціальних відносин, які мають свої особливості і прямо 

впливають на підходи реалізації громадянського суспільства. Такими рівнями, 

на думку автора, виступають: 

- локальний рівень взаємовідносин (в рамках окремих громад, 

професійних або культурних спільнот); 

- національний рівень взаємовідносин (на державному рівні або 

міждержавні регіональні взаємозв’язки);  

- наднаціональний рівень взаємовідносин (екологічна проблематика, 

питання війни і миру, роззброєнь тощо). 

Кожен із таких рівнів визначає межі та окремі наслідки діяльності 

суб’єктів громадянського суспільства і, таким чином, формує особливості 

предмету дослідження громадянського суспільства, що пояснює факт 

існування окремих трендів на сучасному етапі соціальних взаємодій. 

Локальний рівень взаємовідносин є найдавнішим із досліджуваних 

предметів. На даному рівні можна виокремити наступну проблематику: участь 
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громадянського суспільства в артикуляції місцевих інтересів громад, 

діяльність таких громад у напрямі контролю місцевих органів влади, 

об’єднання навколо локальних проблем та участь у формуванні програм 

їхнього вирішення. На даному рівні має відбуватися найбільша кількість 

конкретних інтеракцій. Така кількість виступає ознакою рівня розвитку 

громадянського суспільства в окремій соціальній системі. 

Національний рівень взаємовідносин є найбільш досліджуваним та 

показовим на даний момент. Більшість дослідників зосереджують фокус саме 

на цьому рівні. Це пояснюється, передусім, зручним рівнем наукової 

абстракції, що дозволяє провести дослідження в умовах обмеженої кількості 

емпіричного матеріалу. Більшість взаємовідносин даного рівня з певним часом 

отримують політичне забарвлення і стають предметом розгляду 

політологічних досліджень.  

Наднаціональний рівень взаємовідносин є відносно новим трендом 

наукових досліджень громадянського суспільства. Починаючи із середини ХХ 

століття такі дослідження набувають все більшого рівня актуальності. 

Збільшення числа транснаціональних некомерційних організацій, формування 

навколо них окремих центрів соціальної влади, дає можливість фіксувати 

особливості такого рівня взаємовідносин, що прямо впливає на структуру, 

ресурсну базу та ідейний контекст таких утворень. 

Поряд із рівневою диференціацією сучасні дослідження громадянського 

суспільства включають до фокусу наукового пізнання нові риси сучасного 

суспільства:  

- інформаційні технології, які впливають на рівень відкритості та 

мобільності будь-яких знань та інформації; 

- глобалізаційні процеси, які формують новий економічний ландшафт 

світу і, відтак, стають предметом громадянського суспільства через неминучі 

соціальні-економічні конфлікти та суперечності;  
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- міграційні процеси, які впливають на ціннісно-нормативну систему як 

мігрантів, так і осілого населення, що призводить до утворення абсолютно 

нових суб’єктів та об’єктів впливу громадянського суспільства; 

- екологічна проблематика, яка не має вираженої національної 

приналежності і прямо впливає на людство в цілому, що призводить до появи 

міжнародних екологічних рухів. 

Окремим напрямом дослідження громадянського суспільства виступають 

ціннісні, гуманістичні, толерантні основи діяльності його суб’єктів. У цих 

випадках такі соціокультурні ознаки та рівень їхнього розвитку дослідниками 

ототожнюється з належним етапом розвитку громадянського суспільства 

досліджуваної соціально-політичної системи. Проблеми громадянського 

суспільства напряму пов’язуються із темами загального блага, справедливості, 

громадянських прав тощо [34]. 

Такі акценти наукових досліджень спрямовують вектор аналізу на 

внутрішній світ сучасної особистості, на баланс інтересів та зобов’язань 

громадян сучасних країн світу. Усе це призводить до необхідності 

застосування біхевіоралістичного підходу до проблем громадянського 

суспільства, що прямо впливає на концептуалізацію ідей у сучасній політичній 

науці. 

Окремий науковий інтерес викликає дихотомія «демократична держава – 

громадянське суспільство». На думку Дж. Л. Коена і Е. Арато, відродження 

громадянського суспільства пов’язане з переходом від авторитарного до 

демократичного ладу. На думку вчених, відхід від авторитаризму починається 

з лібералізації, тобто з відновлення індивідуальних і групових прав та їх 

розширення. Під час лібералізації авторитарних держав відбувається 

активізація груп інтелігенції, середнього класу, організацій із захисту прав 

людини, професійних об’єднань, промислових працівників тощо. 

Завершується цей процес етапом демократизації, утвердженням принципу 

громадянськості та соціальної участі в політичній сфері.  Проте, мислителі 

висловлюють думку, що демократія ніколи не може бути повністю 
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інституціоналізована [21, с. 754], тому процес демократизації є нескінченним. 

Таким чином, громадянське суспільство тільки тоді стає демократичним, коли 

в ньому існує максимальна сила прямої групової участі в прийнятті рішень, що 

впливають на життя громадян.  

Отже, громадянське суспільство для Дж. Л. Коена і Е. Арато є місцем 

співпадіння демократичної легітимності і прав, що складається не тільки з 

приватної, але також з політично релевантних публічної та соціальної сфер, в 

межах яких індивіди висловлюють свої думки, проводять збори, 

об’єднуються, разом розмірковують з приводу суспільно значимих справ та 

злагоджено діють з метою впливу на політичне суспільство і непрямим     

чином - на процеси прийняття рішень [21, с. 726].  

У контексті ж прогностичних розвідок, ми можемо говорити про 

своєрідний парадокс, що виникає між демократичною державою та 

громадянським суспільством. З одного боку, саме демократична держава 

створює максимально сприятливі умови для зародження та розвитку 

громадянського суспільства. Почасти саме завдяки демократичним 

ініціативам держави з громадянської освіти та підвищення рівня політичної 

культури населення починаються активні зрушення у громадській сфері. У той 

же час, сьогодні свідома громада розуміє необхідність не просто власного 

контролю над діяльністю державно-політичних інститутів, а й активної участі 

у виробленні, прийнятті та імплементації рішень на новому публічному рівні. 

Відтак, існує імовірність, що з часом відбудеться повернення до античного 

розуміння державного і суспільного (їхнього ототожнення), але на якісно 

новому рівні та в результаті поглинання суспільним державного.     

Підсумовуючи проаналізований вище матеріал, можемо запропонувати 

власне визначення досліджуваного феномену. На нашу думку, на сучасному 

етапі розвитку громадянське суспільство – це впливовий соціальний актор, 

який усвідомив значущість власної соціальної влади і діє на перетині різних 

сфер (економічної, культурної, публічної тощо) та на різних рівнях 

(локальний, національний, наднаціональний) з метою узгодження та реалізації 
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суспільних інтересів у паритетній співпраці з державними та приватними 

структурами.    

Таким чином, концептуальні засади дослідження громадянського 

суспільства полягають у послідовному вивченні наступних теоретико-

методологічних аспектів: застосування три-направленого підходу при розгляді 

проблем громадянського суспільства (теоретичний, історичний, практичний) 

дозволяє більшою мірою розкрити теоретичні засади обраного предмету 

наукового розгляду; виокремлення та кристалізація предмету дослідження, що 

полягає не у механістично-інструментальному застосуванні дихотомії 

«державне-громадянське», а у побудові складної системи взаємозв’язків на 

перетині економічної, державної та приватної сфер; аналіз першоджерел 

класиків політичної думки необхідно здійснювати із урахуванням історичного 

контексту, в межах якого здійснювались дослідження: це дає можливість 

простежити історичне еволюціонування теорії громадянського суспільства із 

часів Просвітництва до сучасності; застосування різнорівневого погляду на 

проблеми громадянського суспільства надає можливість систематизації 

структурних зв’язків та особливостей досліджуваного предмету. 

Дослідження громадянського суспільства у контексті осучаснення 

політичної системи вимагає належного теоретичного обґрунтування й 

політичної модернізації. Саме тому є доцільним уточнення змісту та поняття 

останньої.  

Розглянемо сутність політичної модернізації. Більш глибинний аналіз 

цього феномену доводить його багатовимірність, комплексність і своєрідну 

суперечливість. Чи завжди політична модернізація резюмується низкою 

продуктивних змін, корисних для держави та соціуму, чи можливий 

універсальний сценарій політичної модернізації, аплікативний до будь-якої 

країни світу, які чинники впливають на позитивну динаміку політичної 

модернізації? Ці та багато інших запитань змушують не одне покоління 

дослідників звертати власні наукові пошуки в сторону саме цього предмету. 

Традиційне та сучасне прочитання феномену політичної модернізації 
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акцентують різні аспекти, пропонують відмінний науково-дослідний 

інструментарій, доводячи складність явища та поняття, з одного боку, а також 

прикладну значущість – з іншого.  

  Ґрунтовні дослідження змісту, структури, чинників, проявів, 

особливостей, контекстів, ресурсів та джерел політичної модернізації 

знаходимо в роботах зарубіжних науковців Г. Алмонда [40], Р. Арона [3],            

Р. Даля [46], Д. Ептера [41],  Р. Інгелхарта [47], С. Ліпсета [54], Дж. Марча [55],     

Г. О’Доннела [56], В. Парето [25], Л. Пая [59], Т. Парсонса [58], Дж. Пауелла 

[40], Т. Скокпол [65], Н. Смелзера [54], C. Хантінгтона [33] тощо.  

Серед вітчизняних дослідників, ця проблематика системно аналізується 

Ю. Біденко, Р. Войтовичем, В. Горбатенком, О. Категоренком, І. Кресіною,       

О. Крюковим, П. Кутуєвим, О. Новаковою, О. Пухкалом, В. Холодом,                  

В. Цветковим і т. д.  Тим не менш, систематизація наукових матеріалів вище 

названих учених потребує завершеності та повномірної транспарентності 

щодо вітчизняних соціально-політичних реалій.   

О. Новакова тлумачить політичну модернізацію як «процес формування, 

розвитку та поширення політичних інститутів, практик, здатних забезпечувати 

виконання головної функції політичної системи — інтеграції, постановка та 

досягнення мети, відтворення власного культурного зразку та адаптованості 

до провідних викликів сучасності» [24, c. 5]. 

О. Мелешкіна розуміє політичну модернізацію як формування, розвиток 

і поширення сучасних політичних інститутів, практик, а також сучасної 

політичної структури [22, с. 55]. 

В. Горбатенко пропонує кілька дефініцій, розуміючи під політичною 

модернізацією:  

1) комплекс науково методологічних засобів пояснення джерел, 

характеру і напрямів політичних змін на історичній, сучасній і постсучасній 

стадіях загальноцивілізаційного розвитку з адекватністю розкриття на рівні 

окремо взятих соціумів усієї сукупності взаємовідносин: держава — 
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міжнародна система, держава — громадянське суспільство, держава — 

особистість, суспільство — особистість, індивід — індивід та ін.;  

2) практичне втілення елементів раціоналізації влади і політичної 

бюрократії шляхом органічного поєднання політичних, економічних і 

духовних чинників соціального розвитку; зростання здатності політичної 

системи постійно й успішно адаптуватися до нових зразків соціальних цілей; 

диференціацію політичної структури, орієнтованої на створення ефективної 

інституціонально рольової системи; ослаблення і заміну традиційних еліт 

модернізаторськими; подолання відчуження населення від політичного життя 

й забезпечення його групової та індивідуальної участі в ньому; постійне 

вдосконалення нормативної і ціннісної систем суспільства [11, c. 14]. 

Незважаючи на узагальнюючий характер наведних вище дефініцій, на 

нашу думку, для окреслення теоретичної сутності поняття «політична 

модернізація» необхідно з’ясувати його місце в структурі політологічного 

понятійно-категоріального апарату. Здійснити це можна через формування 

зв’язку між такими поняттями, як «політичні зміни» та «політичний 

розвиток». 

Поняття «політична зміна» використовується для позначення факту, який 

відбувається за певний проміжок часу та має відповідний вплив на політичну 

систему. Для теоретичного обґрунтування даного поняття необхідно 

відзначити наступні його особливості:  

-  політична зміна являє собою один із видів соціальних змін; 

-  політична зміна за своє суттю є трансформацією політичних інститутів; 

-  політична зміна – це потенційна можливість, яка може викликати за 

собою цілий ряд інших змін; 

-  основним чинником політичної зміни виступає людська діяльність 

різноманітного характеру [43]. 

Отже, «політична зміна» – це факт антропоморфного характеру, який має 

місце в конкретний проміжок часу, позначає трансформацію політичного 

інституту та стає частиною соціальних змін. Фіксуючи наявність такого факту, 
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дослідник може вдатись до аналізу його першопричин або наслідків, однак 

такий подальший науковий розгляд ніяким чином не збагатить теоретичне 

підґрунтя даного поняття.  

Велика кількість вчених ХХ століття намагалась побудувати навколо 

поняття «політична зміна» різні теоретичні моделі, де використовували його у 

таких аналітичних контекстах: 

-  природи політичних змін (у цій предметній сфері сформувався ряд 

підходів, а саме - детерміністський або контекстуалістський підхід –                      

Р. Арон, Р. Даль, С. Ліпсет; інституціалістський або інтердетерміністський 

підхід - В. Парето, Г. Моска, C. Хантінгтон, Дж. Марч, Дж. Олсон, Т. Скокпол); 

-  типів політичних змін (випадкові або заплановані; еволюційні або 

революційні); 

-  форм політичних змін (стійкі або нестійкі; внутрішньо або 

зовнішньосистемні); 

-  наслідків політичних змін (прогресивні або регресивні); 

-  сфер політичних змін (культура, поведінка, баланс сил) [66]. 

Уся сукупність політичних змін може бути об’єднана у більш широкому 

понятті – «політичний розвиток», яке використовується для розгляду 

політичної системи в цілому. Таким чином, політичний розвиток виступає 

багатовимірним процесом, який об’єднує політичні зміни за різноманітними 

спільними рисами і має системний характер, який полягає у його адаптивному 

та збалансованому змісті. Політичний розвиток має взаємозв’язок із 

соціальним розвитком на суспільному рівні. 

Слід зазначити, що у сучасній політичній науці є велика кількість 

підходів щодо дослідження теорії політичного розвитку. Незважаючи на 

широке розмаїття таких підходів, основним їхнім вододілом виступає ідея 

присутності лінійності або нелінійності політичного розвитку. 

Адепти ідей лінійності політичного розвитку поділяються на три групи:   

1) економічний детермінізм (Д. Ростоу, С. Ліпсет), згідно якому розвиток 

економіки виступає основним фактором політичного розвитку; 
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2) ціннісно-поведінковий підхід (К. Дойч, Р. Інгелхарт), який полягає у 

фокусуванні на змінах соціальних структур та моделей поведінки громадян, 

що виступають основним фактором політичних змін; 

3) структурно-функціональний підхід (Т. Парсонс), згідно якого 

визначним чинником політичних змін виступає функціональна диференціація 

елементів соціальної системи, яка призводить до збільшення рівня складності 

соціальної структури [62]. 

Прибічники ідеї нелінійності політичного розвитку переконані у тому, що 

різні політичні системи можуть досягати різних результатів у процесі свого 

розвитку. При цьому відсутні закономірності розвитку, відслідкувавши які 

можна стверджувати, що всі політичні системи рано чи пізно зможуть досягти 

певних однакових точок розвитку, спільних для всіх систем. 

 У межах даної ідеї можна виділити ряд підходів та їхніх представників: 

1) внутрішньополітичний підхід (С. Хантінгтон, Г. О’Доннелл,                      

Т. Скокпол), згідно якого основним фактором політичного розвитку виступає 

взаємодія внутрішніх елементів політичної системи з навколишнім 

середовищем, в якому політичні інститути відіграють провідну роль. Ступінь 

інституалізації різноманітних інтересів та особливості політичних інститутів 

окремих країн прямо визначають хід та напрямок політичного розвитку; 

2) еволюційний підхід (Г. Алмонд, Дж. Пауелл) полягає у 

застосуванні структурно-функціонального інструментарію до аналізу 

політичного розвитку з поправкою на нелінійність процесу. Для 

обґрунтування нелінійного характеру політичних змін, дослідники 

розглядають взаємозалежності трьох компонентів у конкретний проміжок 

часу: рівня автономії політичних підсистем, рівня структурної диференціації 

політичної системи та рівня культурної секуляризації політичної системи [62]. 

Різноманітність підходів до вивчення теорії політичного розвитку 

свідчить про його полікомпонентність та багатоаспектність. Побудова 

факторних моделей, типологізація та класифікація політичного розвитку 
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потребує залучення декількох підходів та міждисциплінарного характеру 

дослідження такого політичного феномену. 

Однак, більшість дослідників відзначають можливість теоретичного 

формулювання типів політичного розвитку, беручи за основу його змістовий 

характер. Таким чином, за суттю можна виділити наступні типи політичного 

розвитку: 

- демократизація; 

- глобалізація; 

- модернізація [44]. 

Тобто, модернізація виступає окремим типом політичного розвитку, який 

визначається змістовними особливостями даного процесу. Сам термін 

«модернізація» є похідним від поняття «модерн». Модерн (від фр. – moderne – 

сучасний) – в залежності від сфери термінологічного застосування (мистецтво, 

архітектура, історична наука тощо) поняття, яке відображає відношення до 

сучасності у його найкращому розмінні. Тобто, модернізація – це процес 

досягнення найкращих сучасних зразків будь-чого вже наявного.  

Важливим теоретичним елементом модернізації є підкреслення того 

факту, що основу даного поняття перебуває розуміння наявності у конкретний 

проміжок часу певних результатів, які можуть виступати орієнтирами або 

бажаними моделями. Таким чином, політична модернізація – це такий тип 

політичного розвитку, за якого здійснюються зміни елементів політичної 

системи в напрямку досягнення їхніх найкращих сучасних зразків. 

Уперше термін «політична модернізація» був використаний у 1950-х 

роках ХХ століття у працях таких вчених, як Г. Алмонд, Дж. Пауелл, Д. Ептер, 

Л. Пай, які послуговувалися ним для позначення наступних змін, що мали 

місце у тогочасному суспільстві: 

- зміна місця та ролі особистості у суспільних процесах; 

- розширення варіативності самореалізації індивіда; 

- поява нових інтересів та груп, які їх об’єднували; 
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- збільшення рівня різноманітності соціальних відносин [40; 41; 59]. 

Г. Алмонд та Л. Пай сформували функціональний підхід до аналізу 

політичної модернізації, згідно якому політична модернізація включає 

наступні процеси: 

1) розвиток системи розподілу влади, як основний результат структурної 

диференціації політичної системи; 

2) збільшення рівня можливості самовідновлення політичної системи 

через мобілізацію ресурсів для подолання або мітигації конфліктів, 

задоволення соціальних запитів та гарантування безпеки;  

3) рівноправ’я як основна мета соціального розвитку через забезпечення 

активної політичної участі всіх громадян будь-якого соціального походження 

у органах державної влади [40; 59].  

У наступних працях Г. Алмонд у співавторстві із Дж. Пауеллом 

сформулював три критерії політичної модернізації: 

1) ступінь диференціації ролей елементів політичної системи, який 

виражається у наявності нових самостійних утворень у політиці, які раніше 

виконували інші структури (наприклад, лобістські групи, які почали 

виконувати окремі функції профспілкових рухів); 

2) спеціалізація політичних інститутів, яка відображає характер 

ускладнень внутрішньо-політичної структури та фіксує появу вузько-

спеціалізованих політичних інститутів, які стають частиною всієї політичної 

системи та демонструють появу нових типів спеціалізованих зв’язків її 

елементів; 

3) спеціалізація політичної культури, яка стає все більш осмисленою та 

раціональною, формує нові типи політичного мислення, базується на 

фактологічній, а не емоційній частині політичного простору [40]. 

С. Хантінгтон у своїх працях відзначав про необхідність відслідковування 

рівня інституалізації політичних утворень, який прямо впливав на характер 

політичної модернізації. Таким чином, інституціональний підхід                            

С. Хантінгтона надавав можливість аналізу реагентності політичної системи 
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на внутрішні та зовнішні виклики, в якій політична модернізація відгравала 

визначну роль [33].  

Праці Г. Алмонда, Дж. Пауелла, Л. Пая, С. Хантінгтона були присвячені 

теоретичному обґрунтуванню феномену політичної модернізації. Оскільки 

вони були здійснені в рамках компаративістських політологічних досліджень, 

автори змогли прослідкувати нерівномірність процесів політичної 

модернізації в різноманітних політичних системах того часу, та виявити 

спільні процесуальні риси та закономірності.  

Такі теоретичні пошуки здійснювались одночасно з формуванням теорії 

політичних систем, в якій поняття політична модернізація мала похідний 

характер. Так, при розробці власної типології політичних систем Г. Алмонд 

наводив наступні їхні типи: 

- примітивні (системи із мінімальною структурною диференціацією, у 

яких індивіди зорієнтовані виключно на досягнення локальних інтересів, і 

національний інтерес відсутній як такий); 

- традиційні (системи, в яких сформовані органи державної влади, однак, 

громадяни не мають реальних механізмів впливу на них); 

- сучасні (модерні) (системи, які базуються на розвинутій політичній 

культурі громадян та складній диференційованій політичній інфраструктурі) 

[40]. 

Таким чином, політичний розвиток, який мав на меті досягнення сучасної 

політичної системи називався Г. Алмондом «політичною модернізацією» [40]. 

Необхідно розуміти й історичний контекст, в межах якого була сформульована 

дана політологічна теза. Наприкінці 1950-х років, у період значних 

індустріальних досягнень США та, водночас, широкого поля традиційних 

політичних систем країн «третього світу», політична наука потребувала 

теоретичного обґрунтування трансформаційних процесів таких країн. Тому 

теорія політичної модернізації була широко сприйнята у американському 

політологічному співтоваристві і набула масованого інтелектуального 

характеру.  
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Проведений аналіз доволяє зробити висновок про те, що змістове 

наповнення теорії політичної модернізації змінювалось протягом декількох 

етапів політологічного дискурсу.  

На першому етапі (1950-60 рр.) предметом розгляду теорій політичної 

модернізації ставали інструменти економічної трансформації країн третього 

світу. Економіка розглядалась в якості основи політичних змін. Слід 

відзначити декілька факторів даного історичного періоду: поява на політичній 

мапі великої кількості африканських країн в рамках деколонізації Африки та 

ідеологічне суперництво із соціалістичними моделями державного устрою, 

яке базувалось, перш за все, на питаннях приватної власності [52].  

На другому етапі (1970-80 рр.) розвитку теорій політичної модернізації, 

на перший план вийшли ідеї необхідності врахування місцевих 

культурологічних засад при розробці інструментів політичної модернізації та 

теоретичної неспроможності формування єдиної універсальної моделі для 

будь-якої політичної системи. Конкретний хід історичного розвитку у 

азійських та латиноамериканських регіонах демонстрував випадки високого 

економічного зростання при низькому рівні політичної культури та слабко-

диференційованих політичних системах [52]. 

На третьому етапі (1980-90 рр.) теорії політичної модернізації стали 

набувати соціокультурного характеру. Стало зрозуміло, що економічні 

підходи не можуть відігравати системоутворюючої ролі. Обсяги природних та 

людських ресурсів не мають прямого впливу на характер та напрямки 

політичної модернізації (невеликі європейські та азійські країни 

демонстрували приголомшливі результати), водночас, інші країни, які мали 

значні запаси природних ресурсів залишались на традиційному рівні розвитку 

політичної системи. На даному етапі формування теорії політичної 

модернізації на передній план почали виходити позаекономічні фактори: 

соціальні, культурологічні, геополітичні, психологічні тощо. Крім того, 

визначним історичним контекстом даного періоду став розпад СРСР та 
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перегляд соціалістичної моделі політичних систем окремих країн (КНР, 

В’єтнам, Венесуела) [52]. 

На четвертому етапі (починаючи з кінця 1990-х років і до тепер) теорії 

політичної модернізації почали базуватись на декількох гіпотезах: 

- найбільш економічно розвинуті країни Заходу мали власну тривалу 

історію модернізаційних процесів, які хронологічно розпочались раніше ніж в 

інших географічних регіонах земної кулі. Це дозволяє уникнути відносно 

теоретичних розглядів досвіду США та Європи в якості унікального чи 

найбільш розвинутого політичного утворення; 

- ідея механічного перенесення моделей розвитку успішних країн на 

політичні системи традиційного рівня розвитку визнана теоретично 

безпідставною; 

- місцева культура відіграє провідну роль у модернізаційних процесах; 

- копіювання досвіду успішних країн не гарантує еквівалентних 

результатів при його застосуванні в інших політичних системах; 

- політична модернізація має базуватись на універсальних цінностях 

загальнолюдського характеру, які мають гармонійно поєднуватись із місцевою 

специфікою [52]. 

Сучасні дослідження політичної модернізації [49; 52; 57] відзначають 

необхідність розгляду проблематики крізь призму паралельних процесів, 

якими виступають соціальна та, відповідно, економічна модернізації.  

Соціальна модернізація полягає у наступних предметах розвитку: широка 

урбанізація, збільшення необхідного рівня освіти та професійного розвитку, 

постійне пришвидшення соціальної мобільності, секуляризація культури та 

підвищення ролі науки.  

Економічна модернізація визначається глобалізаційним характером 

світових економічних процесів, відкритістю та високою мобільністю ринків 

капіталу, підвищенням рівня продуктивності праці та готовності світової 

економіки до переходу на новий цифровий промисловий уклад. 
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Таким чином, політична модернізація здійснюється в ході 

модернізаційних трансформацій всього суспільства та може виступати як 

метою так і засобом різноманітних соціальних перетворень. Основними 

предметними сферами політичної модернізації виступають демократизація 

політичних інститутів, соціокультурна трансформація політичних цінностей 

та норм, збільшення рівня участі громадян у політичних процесах. 

Узагальнені напрямки політичної модернізації базуються на предметних 

сферах та полягають у наступному: 

- централізація державної влади на національному рівні та одночасна 

глибока територіальна децентралізація локальних політичних інтересів для 

забезпечення широкої політичної участі громадян у вирішенні місцевих 

проблем; 

- формування диференційованої політичної структури із високим рівнем 

спеціалізації окремих елементів системи; 

- забезпечення участі широкого кола соціальних груп у політичних 

процесах для задоволення різноманітних інтересів шляхом розвитку 

інститутів громадянського суспільства; 

- швидке збільшення кількості раціональної політичної еліти, формування 

на таких же принципах модерної бюрократії, постійне послаблення ролі 

родових, кланових груп у політичних процесах; 

- розвиток політичної культури на засадах ціннісного плюралізму та 

активізму, зростання рівня політичної відповідальності громадян; 

- зростання рівня соціальної автономності та мобільності політичних 

акторів [52]. 

Більшість із даних напрямків прямо чи опосередковано пов’язана з 

феноменом громадянського суспільства. Інститути громадянського 

суспільства в межах модернізаційних процесів можуть виступати як об’єктами 

так і суб’єктами змін, що спричинено особливою роллю, яку вони відіграють 

у соціально-політичній системі. 
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При розгляді громадянського суспільства у якості предмету 

модернізаційних процесів, на нашу думку, слід відзначити наступні 

особливості: 

- рівень розвитку громадянського суспільства окремо взятої політичної 

системи піддається кількісному та якісному вимірам, відтак, у сучасних 

умовах може надавати широкий аналітичний матеріал для дослідження; 

- існуюча диференціація інститутів громадянського суспільства за 

масштабами своєї діяльності, виділення наприкінці ХХ століття окремої групи 

структур, які здійснюють свою діяльність у загальнопланетарному масштабі 

(наприклад, екологічні рухи), наявність регіональних організацій 

(загальноєвропейські організації) та локальних місцевих організацій, 

формують складну різнорівневу взаємопов’язану мережу акторів, які включені 

у систему взаємовпливів, що може діяти на характер та напрямки 

модернізаційних процесів; 

- інститути громадянського суспільства виступають засобом інтеграції та 

артикуляції соціальних інтересів, які можуть набувати політичного характеру, 

і в кінцевому рахунку, підтримувати або протиставляти себе політичній 

модернізації; 

- основою громадянського суспільства виступають громадяни із високим 

рівнем політичної участі та мобільності, що дозволяє їх використовувати для 

соціальної мобілізації, яка, зазвичай, супроводжує політичну модернізацію; 

- якісна участь у діяльності інститутів громадянського суспільства 

потребує високого рівня політичної культури та відповідальності, що, 

одночасно, є рушієм багатьох політичних модернізацій. 

Якщо розглядати інститути громадянського суспільства крізь призму 

інструментів політичної модернізації, можна стверджувати, що повсякденні 

соціальні та політичні практики, що відображаються у громадянській 

активності індивідів, виступають необхідними умовами модернізації 

елементів політичної системи. Таким чином, вплив на цю предметну сферу 
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викликає закономірні реакції, які визначають соціальну картину окремих 

країн.  

Отже, як зазначав В. Іноземцев: «успішна модернізація – це політичне та 

економічне зусилля, яке відсторонює необхідність свого повторення в 

майбутньому та відкриває шлях гармонійному розвиткові» [18, с. 1]. 

Політична модернізація – об’єктивний процес соціально-політичної дійсності 

держави, що знаходиться на демократичному шляху розвитку і вчасно аналізує 

та використовує переваги глобалізаційних змін. Вдала модифікація 

української політичної системи неможлива без адекватної політичної 

модернізації, що має спиратися на раціональний та системний підхід у 

плануванні, застосування моделювання та урахування великої кількості 

чинників, що мають потенціал впливу на результати, темпи та якість цих 

видозмін, зокрема, громадянського суспільства, приватного сектору та 

публічного управління. Акцент подальших наукових досліджень має робитися 

саме в заданому ключі. 

Виявлення ключових точок перетину громадянського суспільства та 

політичної модернізації постає досить складним завданням. Особливої 

складності йому додає багатоманітність та неоднозначність наукових підходів 

та поглядів щодо змісту та специфіки політичної модернізації (форми, 

потенціал, відмінність від політичної трансформації тощо) й суті та функцій 

громадянського суспільства. Окрім цього, недостатність «перехресних» 

тематичних розвідок як у вітчизняній, так і зарубіжній політичній науці, а 

також дотичних соціальних дисциплінах, покладає подвійну відповідальність 

на дослідника.   

Задля уникнення сутнісно-понятійної плутанини, пояснимо авторське 

сприйняття та розуміння. Під політичною модернізацією ми розуміємо 

оновлення політичного інструментарію та методик, завдань та функцій, 

організаційних структур, що визначають діяльність різних політичних 

акторів, відповідно до найбільш сучасних ефективних зразків. Більш 

лаконічно, - осучаснення політичної системи загалом.  
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Вище вже було запропоноване власне визначення автора поняття 

громадянського суспільства як впливового соціального актора, який 

усвідомив значущість власної соціальної влади і діє на перетині різних сфер 

(економічної, культурної, публічної тощо) та на різних рівнях (локальний, 

національний, наднаціональний) з метою узгодження та реалізації суспільних 

інтересів у паритетній співпраці з державними та приватними структурами.    

Отже, громадянське суспільство є рівноправним партнером поряд із 

державою, засобами масової інформації, приватним сектором, який бере 

активну участь у виробленні, здійсненні та контролі публічної політики. У 

такій якості громадянське суспільство може повноцінно реалізовуватися 

виключно за демократичних умов. Політична ж модернізація має місце за 

різних типів політичних режимів.  

Інколи вчені ототожнюють процес модернізації з демократичною 

модернізацією чи з процесом демократизації політичної системи певного 

суспільства. Однак подібні твердження заперечує історичний досвід 

політичного розвитку наприкінці ХХ ст. Рух до сучасного суспільства 

відбувається в різних країнах у зовсім інших соціокультурних умовах. Тому 

справедливішою, на нашу думку, є позиція, яка вказує на те, що результатом 

політичної модернізації можуть бути не тільки демократичні політичні 

режими, схожі й близькі за своєю структурою до розвинених західних 

демократій. 

 Однак, найбільш вичерпно політична модернізація розкриває свій 

потенціал саме у контексті демократичних реалій, тому що лише демократія 

виступає гарантом реалізації плюралізму у різних суспільних сферах. А 

плюралізм, у свою чергу, формує продуктивне середовище для вироблення 

інноваційних підходів та ідей, а також їхньої імплементації та захисту на 

правовому рівні.  

Російський науковець Ю. Дорожкін відмічає наступну закономірність: 

«якщо цінності демократії стають безумовно домінуючими в менталітеті 

населення, а влада виявляється все більш чутливою до громадської думки, 
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вибудовується правова держава, відбувається самообмеження влади, 

з’являється громадянське суспільство, що народжує культуру демократії» [16, 

c. 12]. 

Отже, соціально-політичним основою взаємодії політичної модернізації 

та громадянського суспільства виступає демократія з усім притаманним їй 

комплексом принципів.  

Важлива особливість взаємодії політичної модернізації та 

громадянського суспільства полягає у тому, що перша є своєрідним продуктом 

наукового, технологічного, інформаційного, комунікаційного, економічного 

тощо розвитку соціуму, невід’ємною складовою якого (за демократичних 

умов) постає громадянське суспільство. Відповідно, останнє виступає у ролі 

креатора політичної модернізації. Самодіяльне, вільне громадянське 

суспільство є базою для політичної модернізації з метою приборкання 

всевладдя держави, створення представницької демократичної системи і 

правової держави.  

Зі свого боку, процес політичної модернізації визначає динаміку та 

вектори розвитку громади, як важливого актора соціально-політичної 

дійсності. І часом, має наслідки, які не були передбачені суспільством, але 

імпульс отримали саме від нього.  

Як відмічає А. Глинчикова, «Модернізовані суспільства — це 

суспільства, що завершили громадянську трансформацію. Це суспільства, в 

яких саме громадяни з їх потребами, інтересами і цінностями визначають 

політичне та економічне життя, формують закони, забезпечують їх виконання 

через систему своїх інститутів і стежать, щоб не було порушень. Тобто 

модернізація передбачає формування соціально, економічно і політично 

активного суспільства [8, c. 54]. 

Відтак, можна говорити про існування суб’єкт-суб’єктних відносин між 

громадянським суспільством та політичною модернізацією, які, в залежності 

від конкретної ситуації та ролей, можуть перетворюватися на суб’єкт-об’єктні, 

при чому у обопільному напрямі. У даному випадку погодимося з соціальним 
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філософом В. Фофановим, який зазначає, що «Суб’єкт-об’єктне відношення - 

це не самостійний тип соціальних відносин, а один з моментів більш складного 

цілого, один з моментів взаємодії двох суб’єктів» [32, с. 150].  

Схема взаємозв’язку та взаємодії громадянського суспільства і політичної 

модернізації має, на наше переконання, циклічний, а не лінійний характер. 

Громадянське суспільство, будучи незадоволеним певним аспектом 

політичної системи, артикулює потребу його удосконалення, адресовану усім 

акторам публічного процесу, у ході, зазвичай, спільної роботи цих акторів 

виробляються модернізаційні рішення, потім відбувається їхня реалізація, далі 

іде оцінка, і зрештою, виникають нові вимоги.  

В. Голубь підтверджує цю ідею наступною тезою: «… модернізаційні 

перетворення відбудуться лише як реальні системні зміни, політичні реформи, 

що реалізуються за умов нового формату взаємовідносин влади і 

громадянського суспільства, як відповідь на політичні, економічні, 

соціокультурні запити населення» [9]. 

Перманентність цього процесу пов’язана з постійною зміною внутрішніх 

та зовнішніх умов соціально-політичної дійсності, виникненням нових потреб, 

втратою актуальності окремих ресурсів, технік тощо.  

При цьому, немає об’єктивних підстав, щоб говорити про спіралевидну 

логіку розгортання досліджуваної взаємодії, адже вирішення нових проблем в 

оновлений спосіб не є синонімом якісного стрибка (прогрес у 

короткостроковій перспективі з часом може перетворитися на регрес у 

довгостроковій).  

На нашу думку, можна виділити наступні політичні наслідки 

модернізації: 

1) створення диференційованої політичної структури з високою 

спеціалізацією політичних ролей та інститутів; 

2) плюралістична система організації і функціонування влади; 

3) розширення сфери дії і посилення ролі закону, що поєднує державу і 

громадян; 
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4) ослаблення традиційних еліт і їх легітимності; посилення 

модернізаторських еліт; 

5) зростання політичних комунікацій, консенсусна технологія 

вироблення і реалізації управлінських рішень; 

6) створення саморегулюючих механізмів взаємодії між політичною 

системою і суспільством, принцип дії яких заснований на системі зворотніх 

зв’язків. 

О. Михайловська стверджує, що «процес політичної модернізації 

корисний для громадянського суспільства з огляду на те, що воно поступово 

позбавляється ідеологічних стереотипів, міфів, що суперечать політичній 

реальності. Зростає здатність конверсійних процесів політичної системи 

адаптуватися до нових соціальних зразків. Громадянське суспільство 

демонструє нові цінності й на цій основі забезпечує більш тісне 

співробітництво влади і народу. Як результат, можливі подолання відчуження 

населення від політичного життя та забезпечити широку участь у якості 

антикризових ініціатив. Це не лише послабить та поступово змінить 

традиційну еліту, але й удосконалить нормативну та ціннісну системи 

суспільства» [23]. 

При цьому дослідниця переконує, що «Інституціоналізація 

громадянського суспільства відбувається в рамках процесу модернізації, тобто 

комплексу соціальних, економічних, політичних, культурних, 

інтелектуальних трансформацій, які на відміну від традиційного, ведуть до 

формування сучасного суспільства» [23]. 

О. Сахань наполягає на тому, що «Модернізаційні процеси потребують 

формування налагодження діалогу між владою і народом, збільшення числа 

індивідів, які мають не лише право, а й реальну можливість бути почутими під 

час винесення політичних рішень як необхідної умови зміцнення демократії й 

становлення громадянського суспільства, щоб не було застою та корупції, 

приводу для розвитку кланів як прояву деструктивності влади. Модернізація 
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орієнтує суспільство на вдосконалювання, просування вперед, на розробку й 

реалізацію нових цілей, задач, пріоритетів, стратегій» [29]. 

Модернізація визначає вектори розвитку держави та громадянського 

суспільства, орієнтуючи суспільство з усіма його складовими на 

вдосконалення, просування вперед, на розробку й реалізацію нових цілей, 

завдань, стратегій, удосконалення інститутів, суспільних відносин, нарешті, 

очищення влади від усього, що чинить перепони для її ефективності і, 

відповідно, - добробуту народу, суспільства та держави [38, с. 6]. 

Отже, наявність когнітивних зв’язків між політичною модернізацією та 

громадянським суспільством очевидна. Якщо ж вести мову детальніше про 

сучасні вектори взаємовпливів, можна зазначити наступне. Політична 

модернізація розширює функціональність громадянського суспільства, робить 

його повноцінним учасником публічної політики; диверсифікує його склад; 

сприяє соціальній мобільності та мобілізації; підвищує політичну культуру та 

компетентність громадян; полегшує внутрішню та зовнішню комунікацію і 

т.д.  

Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації впливає на 

її інтенсивність, предметність, масштабність, ефективність, оперативність, 

оптимальність, системність, правове регулювання тощо. Як ми бачимо, на 

рівні глибоких наукових розвідок, в межах яких і відбувається наше 

дослідження, можна довести взаємодію між громадянським суспільством та 

політичною модернізацією, визначити особливості їхньої кореляції, ключові 

вектори впливу. Питання ж, що з них має більше впливового охоплення, 

потребує вже кількісного аналізу, який може стати аспектом подальшого 

вивчення досліджуваної проблеми.   

Завдання ж розділу вимагає більш глибинного аналізу вищеназваних 

взаємодій, відтак, деталізуємо кожну з них. Яким чином політична 

модернізація розширює функціональність громадянського суспільства? 

Система обов’язків громадянського суспільства визначає його діяльність. 
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Остання прямо пов’язана з ефективністю виконання громадянським 

суспільством своїх функцій.  

Традиційно до сфери відповідальності громадянського суспільства 

відносять: генерування та артикуляцію суспільних та групових інтересів; 

взаємодію з державними органами з метою легалізації цих інтересів; контроль 

над розробкою та виконанням державних програм із реалізації цих інтересів; 

систематизацію власної діяльності шляхом організаційного оформлення; 

інтеракцію між різними громадськими структурами, що мають суперечливі 

інтереси з метою винайдення компромісу; отримання соціальних послуг за 

рахунок державного бюджету; забезпечення громадянської освіти. У 

результаті запровадження політико-модернізаційних інструментів 

деліберативного порядку (відкритий публічний дискурс, обговорення, 

слухання тощо) функціональність громадянського суспільства у вирішенні 

цих завдань зросла.  

Більше того, саме завдяки процесам політичної модернізації (деталізація 

функцій публічних акторів) коло задач громадянського суспільства 

розширилося. Тепер окрім традиційних можна виділити ряд новітніх функцій: 

реалізація «громадянського» начала кожного представника суспільства; 

взаємодія з приватним сектором з метою отримання прозорої фінансової 

підтримки власної діяльності; участь у формуванні та реалізації державної 

політики (публічне управління); інтенсифікація громадських ініціатив; 

популяризація «відповідального» громадянського суспільства; формування 

толерантної моделі внутрішніх взаємодій; стимулювання звітності державних 

органів щодо ефективності їхньої діяльності; алгоритмізація реакцій на 

кризові виклики; стратегічне планування активностей; діджиталізація 

процесів внутрішньої та зовнішньої комунікації.   

Відтак, завдяки цим зрушенням громадянське суспільство стає 

повноцінним учасником публічної політики поряд із державою та приватним 

сектором. 



60 
 

У результаті політичної модернізації (зростання уваги не лише до 

суспільних інтересів, але й індивідуальних, людини як основної соціальної 

ціннісної одиниці) відбувається диверсифікація складу громадянського 

суспільства, збільшується кількість його підвидів на інституційному рівні. 

Якщо ще пів століття тому коло інститутів громадянського суспільства могло 

обмежитись профспілками, релігійними організаціями, кооперативами, 

природоохоронними організаціями та клубами за інтересами, то сьогодні їхня 

репрезентативність значно розширена недержавними організаціями, 

незалежними ЗМІ, громадськими фундаціями, харитативними організаціями, 

добровільними дружинами, об’єднаннями громадян за культурною, статевою 

і релігійною ознаками, організаціями меншин, волонтерськими структурами, 

правничими інституціями, організаціями споживачів, асоціаціями вкладників, 

науковими та освітніми організаціями, клубами місцевої громади тощо.  

Захищаючи рівність та справедливість, політична модернізація полегшує 

соціальну мобільність громадянського суспільства (насамперед, 

горизонтальну). Останнє стає відкритим. Саме тому сьогодні ми бачимо не 

лише умови для вільного переходу громадян з однієї організації до іншої 

(приміром, з однієї волонтерської структури до іншої), але й одночасно 

відкритий доступ до багатьох різноспрямованих за своєю діяльністю 

громадських структур. На сучасному етапі людина може реалізовувати свою 

громадянську позицію у необмеженій кількості організацій третього сектору: 

бути членом профспілки, жіночої організації, асоціації вкладників, освітньої 

організації тощо. Тоді асоціативне життя стає неодмінним онтологічним 

атрибутом. По суті, все залежить від внутрішніх ресурсів та потенціалу 

громадянина. Окрім того, політична модернізації мотивує соціальну 

мобілізацію, адже дієві механізми публічних обговорень доводять значущість 

кожного голосу та позиції. Громадянин відчуває себе публічним актором, 

відтак, зростає його готовність за необхідності вирішувати важливі для нього, 

його соціальної групи проблеми.   
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 Політична модернізація, розвиваючи публічний простір, відтак, - 

публічний діалог, сприяє підвищенню рівня політичної культури та 

компетентності громадян. Соціальні вимоги спільноти, донесені до органів 

державної влади, набувають політичного забарвлення, адже, змінюють 

соціально-політичну кон’юнктуру. Інтенсифікація публічних активностей 

громадянина сприяє його обізнаності у політико-правових реаліях. Частота 

взаємодій з державно-політичними структурами у контексті вирішення 

проблем своєї громадської організації є мірилом громадянської 

компетентності. Соціально активна людина з необхідністю стає й політично 

активною, адже усвідомлює свою соціальну значущість та силу, відтак, прагне 

бути корисною не лише на рівні громади, а й суспільства, розвиток якого 

неможливий без політичного виміру.       

Окрім цього, політична модернізація полегшує внутрішню та зовнішню 

комунікацію громадянського суспільства. У результаті оновлення урядування 

електронним форматом, інформація стала значно доступнішою. 

Автоматизація інформаційної взаємодії державних органів влади з 

громадянським суспільством забезпечує комунікацію в режимі реального 

часу. Такий рівень реалізації електронного урядування, як G2C (government to 

citizens), у перекладі - «уряд – громадянам» дозволяє економити часові, 

фінансові та емоційні ресурси населення, що зможе значно менше 

простоювати в чергах за типовою інформацією, довідками та формами, у той 

же час, виявляється користь і для державних організацій, бюджетні видатки 

котрих на адміністрування вищеназваних процедур пропорційно знижуються. 

Спрощується і внутрішня комунікація громадянського суспільства, набуваючи 

мережевого характеру.  

Щодо зворотнього впливу (громадянського суспільства на політичну 

модернізацію), як вже зазначалося раніше, громадянське суспільство впливає 

на інтенсивність (залежить від частоти запитів громадськості), предметність 

(актуальні теми запитів), масштабність (рівні громадських проблем – 

груповий, локальний, національний тощо), ефективність, оперативність, 
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оптимальність, системність та правове регулювання політичної модернізації 

через громадський контроль. 

Коли громадянське суспільство розглядається як чинник політичної 

модернізації, науковий пошук має бути спрямований на виявлення впливу 

третього сектору на процеси удосконалення політичної системи, тобто на 

оновлення її структурних елементів - політичних інститутів, політичних 

відносин, політичної культури та політичної свідомості, правових норм. 

Відповідний пошук ускладняється тим фактом, що інститути громадянського 

суспільства у переважній своїй більшості не є власне політичними 

організаціями - на відміну від держави та політичних партій – (профспілки, 

громадські організації, об’єднання підприємців тощо), а деякі взагалі 

неполітичні (науково-технічні товариства, аматорські об’єднання і т. д.), але, 

виступаючи ініціаторами публічного дискурсу, вони набувають 

політизованого характеру, адже впливають на розробку, прийняття та 

імплементацію переважно політичних рішень з вирішення власних проблем та 

забезпечення потреб організації, перетворюючись таким чином з груп 

інтересів на групи тиску.   

Політичні інститути, представлені державою та політичними партіями, 

зазнають нерівномірного впливу з боку третього сектору, що пояснюється 

специфікою їхньої комунікації. Політичні партії більше відкриті 

громадському впливу, адже часто вони самі утворюються шляхом 

трансформації з громадських організацій. Так виникають екологічні, 

християнські, жіночі партії. «Громадське» походження робить їх більш 

лояльними по відношенню до інститутів третього сектору, відтак, - такими, що 

захищають інтереси ГО. Особлива користь від цього відчутна тоді, коли 

політична партія проходить до законодавчого органу і вже на нормативно-

правовому рівні може сприяти інтересам ГО. Конструктивне ж оновлення 

діяльності політичних партій під впливом громадянського суспільства може 

резюмуватися оновленням складу політичної партії, інноваційними ідеями, що 

можуть знайти законодавче оформлення.  
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З державних інститутів, на наше переконання, органи законодавчої влади, 

найбільше взаємодіють з громадянським суспільством через інститут 

лобіювання, громадські приймальні депутатів тощо. Однак, і виконавчі 

органи, відчуваючи невдоволення громадянського суспільства (організовані 

протести, вимоги, страйки) змінюють бюрократичний формат діяльності на 

клієнт-орієнтований, де споживачем постає громадянин або соціальні групи, а 

адміністрування зводиться до забезпечення громадян необхідними послугами 

високої якості.  

Під впливом громадянського суспільства відбувається удосконалення 

політичних відносин, транспарентність та паритетність стають основними 

пріоритетами взаємодій між різними соціально-політичними акторами, у тому 

числі між громадянськими організаціями, державними інститутами, 

приватним сектором. Відкидаються адміністративні ресурси у розв’язанні 

певної соціально-політичної проблеми, тому що суспільна аксіологія 

перевищує державну.  

Прогресивний розвиток політичної культури та політичної свідомості 

значною мірою залежить від громадянського суспільства, від його 

самоорганізовуючих можливостей, усвідомлення власної телеології, що 

вибудовується досвідним шляхом.  

Політична культура – це якість комунікації між різними соціально-

політичними суб’єктами, яка дозволяє або не дозволяє досягти консенсусу. 

Вимоги громадянського суспільства щодо рівноправності та взаємоповаги 

комунікаторів сприяє підвищенню рівня політичної культури, відтак, її 

модернізації.  

Політична свідомість як шар суспільної свідомості є неодмінним 

атрибутом громадянського суспільства, адже, як вже зазначалося соціальна 

активність громадянина, навіть не маючи на меті політичних цілей, через 

необхідність взаємодії з політичними акторами набуває політизованого 

забарвлення. Реалізуючись соціально, громадянин (часом несвідомо) рафінує 
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власну політичну свідомість, чим, відповідно, сприяє громадянській 

інклюзивності.    

Нормативно-правові основи соціально-політичних відносин також 

можуть бути об’єктом інтересу громадянського суспільства. Останнє 

надзвичайно зацікавлене у модернізації правового поля, адже воно 

регламентує діяльність учасників публічного дискурсу, забезпечує 

захищеність інтересів громади. Через налагоджені канали комунікації з 

законодавчими та виконавчими органами третій сектор може вимагати 

розширення своїх повноважень, вирішення конфліктів у правовому контексті.  

В залежності від зрілості громадянського суспільства, його вплив на 

політичну систему може бути ситуаційним або системним, малоефективним 

або ефективним, нормативно непідкріпленим або підкріпленим, 

опосередкованим або прямим. Сьогодні фіксується тенденція до зміцнення 

позицій громадянського суспільства, що значною мірою пояснюється 

модернізаційними процесами, які часто є наслідком ініціатив організацій 

третього сектору.     
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Висновки до першого розділу 

 

У розділі доведено, що дослідження взаємодії громадянського 

суспільства та політичної модернізації вимагає наявності систематизованих 

знань змісту як першого, так і другого явищ соціально-політичної дійсності. 

При цьому зовнішня багатоаспектність та внутрішня складність цих 

феноменів змушує базувати методологію розвідок на міждисциплінарному 

підході.  

Третій сектор діє на різних рівнях (локальному, національному, 

наднаціональному). Із розширенням сфер впливу збільшується і рівень 

відповідальності. Громадянське суспільство не просто усвідомлює свою 

співпричетність, а осягає свою значущість у вирішенні проблем різного 

ґатунку.  

Відтак, для сучасного розуміння громадянського суспільства характерний 

розгляд його трьох системотворчих засад: існування множинного поля 

різноманітних асоціацій, які формують нерівномірно розподілені центри 

соціальної влади; відносна незалежність центрів соціальної влади від 

політичної, бюрократичної та економічної сфер, яка проявляється через 

самоврядний характер таких структур та можливостей самоорганізації із 

ресурсної точки зору; громадянська відповідальність, яка впливає на моделі 

поведінки громадянина, та активна громадянська позиція як одна із таких 

моделей. 

Сформульовано авторське визначення громадянського суспільства. На 

сучасному етапі розвитку громадянське суспільство – це впливовий 

соціальний актор, який усвідомив значущість власної соціальної влади і діє на 

перетині різних сфер (економічної, культурної, публічної тощо) та на різних 

рівнях (локальний, національний, наднаціональний) з метою узгодження та 

реалізації суспільних інтересів у паритетній співпраці з державними та 

приватними структурами.    
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Під політичною модернізацією ми розуміємо оновлення політичного 

інструментарію та методик, завдань та функцій, організаційних структур, що 

визначають діяльність різних політичних акторів, відповідно до найбільш 

сучасних ефективних зразків. Більш лаконічно, - осучаснення політичної 

системи загалом.  

Стверджується, що політична модернізація як процес удосконалення 

політичної системи (політичних інститутів, політичних відносин, правових 

норм, політичної культури та свідомості) вирізняється перманентністю. 

Соціальні суперечності постійно провокують соціальні невдоволення, відтак, 

- вимоги з подолання конкретних суперечностей. Політична модернізація 

допомагає осучаснити структурні елементи політичної системи, щоб вони 

могли якомога ефективніше вирішувати соціально-політичні проблеми.  

Цей феномен найбільш системно постає крізь дослідницьку паралель 

«політична зміна» - «політичний розвиток». Політична зміна – одиничний  акт 

трансформації певного елементу політичної системи, політичний розвиток – 

сума політичних змін. Політична модернізація – один із різновидів 

політичного розвитку. Вона має ряд закономірностей, але при цьому 

характеризується різними історичними та географічними конотаціями. Саме 

тому політичну модернізацію не можна ототожнювати з процесом 

демократизації.   

 Узагальнені вектори політичної модернізації проявляються у: 

централізації державної влади на національному рівні та одночасній глибокій 

територіальній децентралізації локальних політичних інтересів для 

забезпечення широкої політичної участі громадян у вирішенні місцевих 

проблем; формуванні диференційованої політичної структури з високим 

рівнем спеціалізації окремих елементів системи; забезпеченні участі широкого 

кола соціальних груп у політичних процесах для задоволення різноманітних 

інтересів шляхом розвитку інститутів громадянського суспільства; швидкому 

збільшенні кількості раціональної політичної еліти, формуванні на таких же 

принципах модерної бюрократії, постійному послабленні ролі кланових груп 
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у політичних процесах; у розвитку політичної культури на засадах ціннісного 

плюралізму та активізму, зростанні рівня політичної відповідальності 

громадян; підвищені рівня соціальної автономності та мобільності політичних 

акторів тощо. 

Обґрунтовано, що інститути громадянського суспільства в межах 

модернізаційних процесів можуть виступати як об’єктами так і суб’єктами 

змін, що спричинено особливою роллю, яку вони відіграють у політичній 

системі. Загалом, взаємодію третього сектору та політичної модернізації 

можна охарактеризувати як суб’єкт-суб’єктні відносини, систему ітерацій з 

різними тематичними акцентами.  

  Виявлено, що політична модернізація розширює функціональність 

громадянського суспільства, робить його повноцінним актором публічної 

політики; диверсифікує його склад; сприяє соціальній мобільності; підвищує 

політичну культуру та компетентність громадян; полегшує внутрішню та 

зовнішню комунікацію. Громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації впливає на її інтенсивність, предметність, масштабність, 

ефективність, оперативність, оптимальність, системність, правове 

регулювання тощо, визначає вектори удосконалення політичної системи. 

Громадянське суспільство як каталізатор демократичності держави має 

ключовою ціллю збереження соціально-політичного балансу між двома 

провідними акторами, інститутами, взаємодія та взаємовплив яких визначають 

онтологічний дизайн та перспективи демократії. Сама дефініція останньої 

вказує на фундаментальну коаліцію суспільства та держави, відтак, тільки за 

рівноваги між ними демократія можлива як феномен дійсності, а не лише як 

регулятивна ідея. 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [13, 14, 15]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРАКТИКАХ 

ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

Глобалізація, як процес комплексного переформатування світу в усіх 

його проявах, несе ряд змін і для такого феномену дійсності, як громадянське 

суспільство. З одного боку, глобалізація пропонує останньому уніфікацію 

процедур, структур і практик, з іншого, - розширює можливості, тим самим, 

змінюючи роль і наділяючи новими акцентами. Насамперед, провідними 

рушіями інновацій постають інформаційні та цифрові технології, які 

трансформують комунікаційний простір, спрощуючи інтеракції та 

збільшуючи активність провідних акторів.  

«Глобалізація має два яскраво виражених вимірювання: масштаб 

(протяжність) та інтенсивність (поглиблення). З одного боку, вона визначає 

низку процесів, що охоплюють велику частину земної кулі або діють по 

всьому світу; таким чином, концепція має просторовий підтекст… З іншого 

боку, вона також передбачає інтенсифікацію на рівнях взаємодії, 

взаємозв’язку та взаємозалежності» [72, c. 319]. 

Різні теоретичні та прикладні аспекти функціонування громадянського 

суспільства (зміст, структура, засади діяльності, цілі та завдання, чинники 

впливу тощо) є предметом дослідження багатьох учених. До провідних 

фахівців з проблематики громадянського суспільства у контексті глобалізації 

належать У. Бек [5], Н. Задорожня, О. Задорожня, Н. Тюхтенко [23], Е. 

МакГрю [72], С. Михейкін [36],  Г. Шехтер [75] тощо. Проте, глобалізаційні 

впливи на форму та зміст громадянського суспільства з огляду на його 

модернізаційні можливості щодо політичної системи лишаються ще 

недостатньо висвітленими у науковому дискурсі.  

Мета даного розділу полягає у: 
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1) об’єктивації значущості глобалізації як чинника функціонування 

громадянського суспільства у контексті політичної модернізації, що 

реалізується шляхом розв’язання декількох ключових завдань:  

- виявити нові умови діяльності організацій третього сектору, які 

спричинюються глобалізаційними впливами;  

- з’ясувати актуальні функціональні опції громадянського суспільства, 

що визначають його нові ролі у соціально-політичній системі та сприяють 

політичній модернізації; 

2) виявленні ролі, яку відіграють громадські дискурси у процесі 

політичної модернізації. Дана мета має бути досягнена за допомогою 

вирішення наступних завдань:  

- з’ясувати зміст та принципи деліберативного обговорення;  

- конкретизувати його практичні модернізаційні наслідки.   

Неурядові, профспілкові й релігійні організації та інші представники 

громадянського суспільства відіграють різноманітні ролі в соціальному 

розвитку. За останні два десятиліття ці ролі змінилися у зв’язку зі зміною  

зовнішнього по відношенню до громадянського суспільства середовища. 

Якщо ще наприкінці ХХ століття громадянське суспільство займалося  

самопізнанням, ідентифікацією власних можливостей, то сьогодні вектор 

пізнання переважно спрямований на дослідження зовнішнього середовища. 

«Еволюція сучасного етапу громадянського суспільства детермінується 

сукупністю не тільки внутрішніх факторів, обумовлених культурно-

історичними, конфесійними, економічними, географічними та іншими 

особливостями, що в цілому визначило контури суспільно-політичних систем 

різних країн, але і зовнішніми факторами, пов’язаними з впливом процесів 

глобалізації» [23, c. 1]. 

Отже, зміна зовнішнього контексту веде до зміни ролі громадянського 

суспільства, яка, у свою чергу, змушує шукати оновлених дефініцій з 

урахуванням нових змістових конотацій. 
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 Визначення змінюється, адже визнається, що громадянське суспільство 

охоплює сьогодні набагато більше, ніж просто «сектор», де панують неурядові 

організації. Нові суб’єкти громадянського суспільства розмивають кордони 

між секторами та експериментують з новими організаційними формами, як 

онлайн, так і оффлайн [78]. 

Ролі також змінюються: інститути громадянського суспільства 

демонструють власне значення як посередників, організаторів та новаторів, а 

також постачальників послуг та «адвокатів», у той час як приватний сектор 

відіграє все більш помітну та ефективну роль у подоланні суспільних викликів. 

Оновлений інтерес до ролі віри визначає потужні джерела соціального 

капіталу [74]. 

Змінюється контекст функціонування громадянського суспільства: 

економічна та геополітична сили зміщуються від Європи та Північної 

Америки; технології руйнують традиційні моделі фінансування та різко 

змінюють соціальну активність; політичний тиск здійснює спроби обмеження 

простору для діяльності громадянського суспільства у багатьох країнах. Усі ці 

зміни створюють виклики та можливості, а також вимагають швидкої 

адаптації з боку традиційних акторів. 

Незважаючи на усі наявні зміни базовими засадами діяльності 

громадянського суспільства залишаються «економічна свобода, поліформія 

власності, ринковий характер розвитку економіки; безумовне визнання і 

захист природних прав людини і громадянина; легітимність і демократичний 

характер влади; рівність усіх перед законом і правосуддям, надійна юридична 

захищеність особистості; правова держава, побудована на принципу поділу 

влади та взаємодії її окремих гілок; політичний та ідеологічний плюралізм, 

наявність легальної опозиції, свобода слова, думки, незалежність засобів 

масової інформації, невтручання держави у приватне життя громадян, їхні 

взаємні права, обов’язки і відповідальність; класовий мир, партнерство і 

національна згода; ефективна соціальна політика, яка забезпечує належний 

рівень життя людей» [5, с. 10-11]. 
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Тісно взаємодіючи з урядом, бізнесом та міжнародними організаціями, 

інститути громадянського суспільства починають забезпечувати стійкий 

динамізм, якого потребує світ. Сила і вплив громадянського суспільства 

зростає, і їх слід використовувати задля створення довіри і активізації дій у 

всіх секторах. Зміни, яких зазнає громадянське суспільство, наполегливо 

свідчать про те, що його більше не слід розглядати виключно як «третій 

сектор». Радше громадянське суспільство повинно слугувати клеєм, що 

пов’язує заразом публічну та приватну діяльність з метою досягнення 

суспільного блага. Відіграючи цю роль, суб’єкти громадянського суспільства 

повинні забезпечити збереження власної основної місії, цілісності, 

цілеспрямованості та високого рівня довіри. У світі завжди потрібні незалежні 

організації та особи, які працюють як охоронці, етичні опікуни та адвокати 

маргінальних або недостатньо представлених груп суспільства. 

Виразним прикладом прояву громадянської позиції на сучасному етапі є 

активність Руху жовтих жилетів у Франції, що виник 17 листопада 2018 року 

та охопив усю країну. Першопричиною його появи стало підвищення ціни на 

паливо внаслідок збільшення акцизного збору. Згодом перелік вимог було 

розширено закликами до відставки президента, збільшення розміру пенсій та 

зарплат тощо [47]. Показово, що комунікаційним каналом протестувальників 

стали соціальні мережі, у тому числі - Facebook. Поступки уряду 

(відтермінування збільшення податку) були сприйняті як незадовільні, саме 

тому «жовті желети» відмовилися від перемовин. Рух, з одного боку, 

демонструє стійкість (станом на 19.01.2019 тривають масові протести), з 

іншого ж – організаційну слабкість через відсутність конкретних лідерів та 

узгоджених вимог. Запровадження ж президентом Франції Е. Макроном 10 

грудня 2018 року надзвичайного економічного і соціального стану в країні 

свідчить про неспроможність держави до конструктивного діалогу та 

можливість утримувати контроль силовими методами.   

Громадянське суспільство є динамічним, живим і впливовим, але також 

частково обмеженим. Протягом останніх двох десятиліть громадянське 
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суспільство істотно розвивалося. На глобальному рівні громадянське 

суспільство процвітає. Технології, геополітика та ринкова економіка створили 

можливості та тиск, стимулюючі створення мільйонів організацій 

громадянського суспільства по всьому світу, що породжує захоплюючі моделі 

для вираження громадян як в режимі онлайн, так і оффлайн, та посиленні 

зростаючою участі у процесах глобального управління. Помітний кількісний 

вибух реєстрування організацій громадянського суспільства, включаючи 

значне збільшення активності у країнах, що розвиваються та країнах з 

перехідною економікою. Хоча організації громадянського суспільства є 

недофінансованими в порівнянні з бізнесом і урядом, фінансування діяльності 

громадянського суспільства зросло суттєво в окремих областях за підтримки 

основних та спеціальних фондів. 

Громадянське суспільство сьогодні визнається різноманітною і 

широкою екосистемою окремих осіб, громад та організацій. Інформаційно-

комунікаційні технології відкривають простір влади, впливу і зв’язків з 

новими конфігураціями акторів, що призвело до значного зростання 

активності онлайн-громадянського суспільства і створення мереж, незалежно 

від географічних, соціальних та фізичних розбіжностей. Ці мережі дозволяють 

більшій кількості людей об’єднуватися і спільно реагувати на соціальні 

виклики.  

Мережі громадян почали змінювати інтерфейс і очікування щодо 

розширення можливостей громадянського суспільства. З 2010 року відбулося 

оновлення енергії та участі громадян у різних формах по всьому світу, 

включаючи Арабську весну, протести громадян проти жорстких заходів в 

Греції  та Іспанії;  «За справедливі вибори» у Російській Федерації. 

Велика кількість експертів переконана, що прийшов час громадянського 

суспільства. Як зазначає С. Міхейкін, «громадянське суспільство сьогодні 

перебуває у стані переходу на новий рівень свого розвитку, який можна 

охарактеризувати як глобальний інформаційно-комунікативний 

управлінський простір, в основі якого лежить індивід, здатний приймати 
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оперативні рішення по всьому колу проблем, породжених викликами 

сучасного світу» [36, c. 111]. 

Громадянське суспільство сьогодні - рівноправний партнер, що 

знаходиться поряд із іншими зацікавленими сторонами, визнаний та 

представлений у глобальних процесах управління. Формально організовані та 

вільно об’єднані групи громадянського суспільства все більше беруть участь 

у партнерстві з урядами та бізнесом, і займаються офіційними 

консультаційними процесами у багатосторонніх форумах, таких як Велика 

двадцятка та Організація Об’єднаних Націй. 

Відповідно до щорічних звітів міжнародних організацій кількість 

міжнародних неурядових організацій (НУО) зросла з 6 000 в 1990 році до 

більш ніж 50000 у 2006 році, а тепер їх налічується понад 65000. На 

національному та регіональному рівнях, тільки в Китаї нараховується 460000 

офіційно зареєстрованих некомерційних організацій, у діяльності яких задіяно 

майже шість мільйонів працівників. У 2009 році було підраховано, що Індія 

має близько 3,3 мільйонів громадських організацій [15, с. 138]. 

По всьому світу є приклади енергійних дій громадянського суспільства 

(приміром, Рух жовтих жилетів було підтримано населенням у Бельгії, 

Нідерландах, Польщі), що проявляється у просуванні принципів 

справедливості та рівного економічного розвитку, гендерної рівності та прав 

людини. Тим не менш, незважаючи на факт, що у багатьох країнах громада 

постійно набирає обертів, існують обмеження, що проявляються у надмірному 

нагляді за медіа або обтяжливих регуляторних перешкодах для НУО. Уряди 

багатьох країн обмежують простір для громадянського суспільства особливо 

на арені розвитку прав людини та демократичних принципів. Кроки з 

припинення чи обмеження свободи громадянського суспільства включають 

обмеження доступу до національного та іноземного фінансування, що створює 

перешкоди для мобільної комунікації, а також застосування обтяжливих 

адміністративних процесів реєстрації. Існують також обмеження  для 

кооперації приватного сектору та громадянського суспільства у програмах 
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соціальної відповідальності, особливо у сферах, де це може сприйматися як 

загроза державі [65]. 

Відповідно до проекту CIVICUS (CSI) 2008-2011 років, серед 

громадських організацій у 33 країнах, лише 8% вважали, що правове та 

політичне середовище для громадянського суспільства було повною мірою 

сприятливим для їхньої діяльності, 47% були переконані у тому, що їхня 

активність дуже обмежена, 45% - помірно обмежена [65]. 

Як вже було визначено, громадянське суспільство – це впливовий 

соціальний актор, який усвідомив значущість власної соціальної влади і діє на 

перетині різних сфер (економічної, культурної, публічної тощо) та на різних 

рівнях (локальний, національний, наднаціональний) з метою узгодження та 

реалізації суспільних інтересів у паритетній співпраці з державними та 

приватними структурами.   Воно охоплює спектр представників та організацій 

громадянського суспільства з широким колом цілей, різними структурами, 

рівнями організації, членства та географічного покриття. Хоча описи різняться 

між установами та країнами, зазвичай «екосистема громадянського 

суспільства» включає: 

- НУО, неприбуткові організації та організації громадянського 

суспільства, які мають організовану структуру або діяльність, і є, як правило, 

зареєстрованими суб’єктами та групами; 

- Інтернет-групи та заходи, включаючи соціальні медіа-спільноти, які 

можуть бути організованими, але не обов’язково мають фізичні, юридичні чи 

фінансові структури; 

- Соціальні рухи колективних дій та / або ідентичності, які можуть бути 

фізичним або функціонувати онлайн;  

- Релігійні об’єднання та організації; 

- Профспілки та трудові організації, що представляють працівників; 

- Соціальні підприємці, що використовують інноваційні та / або ринко 

орієнтовані підходи до соціальних та екологічних цілей; 

- Національні асоціації та заходи на місцевому рівні; 
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- Кооперативи, які належать і демократично контролюються їхніми 

членами [65]. 

Переважно актори громадянського суспільства працюють над 

зменшенням негативних впливів на суспільство та підвищенням соціального 

добробуту. Вони тяжіють до соціальної єдності, підвищення рівня 

економічного та соціального розвитку, зменшення рівня бідності, поганого 

здоров’я та нерівності, сприяння інтересам маргінальних груп, продовження 

захисту соціальних, громадянських та політичних прав, захисту 

навколишнього середовища і надання послуг у сфері охорони здоров’я, освіти 

тощо. 

Світовий банк визнав поняття громадянського суспільства, розроблене 

низкою провідних дослідницьких центрів, а саме: «Широкий спектр 

недержавних і неприбуткових організації, що мають присутність у 

суспільному житті, висловлюють інтереси та цінності своїх членів або інших 

людей на основі етичних, культурних, політичних, наукових, релігійних чи 

благодійних міркувань. Отже, до організації громадянського суспільства 

належать: громадські групи, громадські організації, профспілки, корінні 

групи, благодійні та релігійні організації, професійні об’єднання та фонди» 

[78]. 

Європейський Союз вважає, що організації громадянського суспільства 

мають включати усі недержавні, неприбуткові структури, позапартійні та 

ненасильницькі, які організовують люди для досягнення спільних цілей та 

ідеалів, чи то політичних, культурних, соціальних, чи економічних. Серед них 

громадські організації, неурядові організації, релігійні організації, фонди, 

науково-дослідні установи, гендерні та ЛГБТ спільноти, кооперативи, 

професійні та бізнесові асоціації та неприбуткові ЗМІ. Профспілки та 

організації роботодавців, так звані соціальні партнери, складають окрему 

категорію організацій громадянського суспільства. 
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Ролі, які різні зацікавлені сторони відіграють стосовно громадянського 

суспільства, розмиваються. Джерела соціального капіталу змінюються у все 

більш глобальному, гіперпов’язаному та багатозацікавленому світі. 

У межах складної екосистеми великої кількості активностей та відносин 

громадянського суспільства, деякі актори, такі як релігійні організації, 

соціальні медіаспільноти та мережі, починають відігравати більш значну роль. 

Сучасне громадянське суспільство, на нашу думку, наділене наступними 

функціями (ролями): 

- «охоронець» (управління інституціями з обліку та просування 

прозорості та підзвітності); 

- «адвокат» (підвищення обізнаності про суспільні проблеми та виклики, 

а також підтримка  позитивних змін); 

- «постачальник послуг» (надання послуг для задоволення суспільних 

потреб, зокрема, у сферах освіти, здоров’я, харчування та безпеки, а також 

реалізація управління наслідками стихійних лих, швидкого реагування на 

надзвичайні ситуації); 

- «експерт» (поширення унікальних знань та досвіду для формування 

політики та стратегії, а також визначення конструктивних рішень); 

- «забудовник» (забезпечення освіти, перепідготовки, стажування тощо 

з метою нарощування потенціалу); 

- «інкубатор» (розробка довготривалих та довгоокупних рішень); 

- «представник» (надання сили голосу маргіналізованих або недостатньо 

представлених); 

- «громадянин-чемпіон» (заохочення активної участі громадян у 

суспільному житті та підтримка прав громадян); 

- «прихильник солідарності» (сприяння поширенню та зміцненню 

фундаментальних і загальних цінностей); 

- «визначник стандартів» (створення норм, які формують ринок і 

державну діяльність [15, с. 139]. 
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Визнаючи, що жоден сектор не може вирішити глобальні проблеми 

суспільства самостійно, ці ролі все частіше виконуються через залучення до 

партнерських та спільних відносин як у структурі громадянського суспільства, 

так і в кооперації із зацікавленими сторонами з бізнесу, урядовими та 

міжнародними організаціями. Унікальна концепція громадянського 

суспільства як «простору, де ми виступаємо за спільне благо» набирає 

поширення, оскільки суб’єкти громадянського суспільства часто грають 

сприятливу роль в рушійних змінах у співпраці з іншими зацікавленими 

сторонами [15, с. 139]. 

Лідерство та інновації «просвітлених» корпоративних та державних 

органів з вираженою прихильністю до соціального призначення доповнюють 

такі зусилля. Зміни в мобілізації капіталу приватних галузей на шляху до 

соціальних та екологічних цілей - наприклад, через корпоративну підтримку 

або громадські програми, нові моделі благодійності та інструменти соціальних 

інвестицій - представляють набір лідерів з корпоративного сектору, що прагне 

великих соціальних змін. 

Наприклад, згідно з даними Форуму соціальних інвестицій, у 2005 р. 

управління 2,29 трильйонами доларів активів здійснювалось із врахуванням 

соціальних аспектів, що складає майже 10% від усіх таких активів [44, с. 13].  

Бізнесові лідери великих транснаціональних корпорацій активно 

допомагають процесам глобального управління. Приміром, варто згадати 

спільну ініціативу Світової ділової ради з питань сталого розвитку (WBCSD), 

Міжнародної торгівельної палати (ICC), а також Глобального договору 

Організації Об’єднаних Націй (UNGC) для презентації коаліції провідних 

бізнесів у ході  Конференції ООН зі сталого розвитку Ріо+20 [15, с. 140].  

Очевидно, що громадянське суспільство додає значної цінності іншим 

секторам, чи то шляхом офіційного партнерства, чи то через неформальне 

співробітництво або ж - непрямі впливи. Експерти з бізнесу, урядів і 

міжнародних організацій підкреслюють важливість ролі, яку відіграє 

громадянське суспільство в рамках більш широкої системи врядування. 
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Можна виділити принаймні три ключові сфери розширення впливу 

громадянського суспільства:  

1) приватний сектор;  

2) державний сектор;             

3) міжнародні організації.  

Розглянемо більш детально прояви цих впливів.  

Громадянське суспільство надає легітимність, майно та інтелект для 

допомоги розгортання рішень, які можуть бути додатковими або пов’язаними 

з інтересами приватного сектору. Громадянське суспільство використовується 

для того, щоб «робити більше за менше» у пошуку інноваційних рішень 

суспільних проблем. Багато було зроблено на основі концепції «скромних 

інновацій» останнім часом, аналогічно громадянське суспільство інкубувало 

сфери продуктів та послуг, що призвело до комерційних застосувань. 

Також часто громадські організації та їхня діяльність здатні отримати 

доступ до місцевих знань, досвіду та розуміння, щоб подолати «останню 

милю», забезпечуючи зв’язки та розуміння потенціалу споживчої бази. 

Нарешті, багато сучасних гравців приватного сектору вибудовують відносини 

з ключовими лідерами думок, що впливають на політику та громадський 

порядок денний. На рівні формування інтересів організації громадянського 

суспільства та корпорації можуть створити ефективні коаліції з метою 

поступового збільшення впливу на цей дискурс. 

Відповідно, як частина «соціальної основи демократії» громадянське 

суспільство являє собою фундаментальну частину демократичної системи та 

акцентує важливі питання. Воно має здатність висловлювати суперечливі 

офіційній лінії погляди; представляти тих, хто не має голосу; мобілізувати 

громадян до організації у рухи; створювати підтримку зацікавленим сторонам; 

привносити довіру до політичної системи, сприяючи прозорості та 

підзвітності. З точки зору формулювання політики, громадянське суспільство 

є цінним партнером на основі глибокої предметної експертизи, підкріпленої 
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досвідом «із перших рук», здатним розширювати інноваційний перелік 

соціальних послуг та сприяти активному залученню громадян. 

Представники громадянського суспільства часто виступають у 

суспільних відносинах, як зовнішні спостерігачі, які змушують звітувати 

установи та індивідів по результатах власної активності, наприклад, у 

питаннях забруднення навколишнього середовища або ж ухилення від сплати 

податків тощо. Це ціннісна функція, яка доповнює державне управління та 

нагляд, на жаль, може бути недооціненою різними суспільними акторами. 

Фактично мова іде про різні інструменти та механізми грамадського 

контролю, на яких детально зупинимося у третьому розділі дисертаційної 

роботи.  

Аналогічно організації громадянського суспільства, діючи самостійно 

поодинці чи у межах публічно-приватного партнерства, доповнюють і часто 

підтримують державні установи у наданні широкого спектру послуг 

населенню. 

Наприклад, в Черкаській області працює благодійна організація «Від 

серця до серця». Напрямки її діяльності - це протидія торгівлі людьми, 

допомога ВІЛ-інфікованим, споживачам ін’єкційних наркотиків, 

безпритульним, а також адвокація у сфері охороні здоров’я на регіональному 

та всеукраїнському рівнях. Організація у співпраці з органами влади відкрила 

в місті Черкаси Центр реінтеграції для безпритульних та людей, що 

звільнилися з місць позбавлення волі. Також на постійній основі проводиться 

тестування на ВІЛ/СНІД та інші захворювання, проводяться групи підтримки 

для жінок, що зазнали домашнього насилля. Фактично організація постійно 

функціонує на основі співпраці з міжнародними організаціями, місцевими 

органами влади та державними установами для поліпшення якості життя 

вразливих категорій людей [10]. 

Громадянське суспільство може виступати в ролі каталізатора 

міжсекторних змін, створюючи для урядів політичний та адміністративний 

«простір» для прийняття складних чи непопулярних рішень. 
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Представники громадянського суспільства мають значний досвід та 

експертні навички, особливо на найнижчому рівні, що може допомогти 

міжнародним організаціям ефективно формулювати власні політику та 

стратегію. У силу близькості до кінцевих бенефіціарів глобальної політики та 

програм організації та рухи громадянського суспільства можуть збільшити 

довіру до діяльності міжнародних організацій. Залучаючи громадянське 

суспільство як виконавчого партнера, міжнародні організації отримують 

більш ефективне втручання на рівні практичних впливів на цільову аудиторію 

[15, с.140].  

Оскільки державно-приватне партнерство розширює межі діяльності, 

громадянське суспільство також може забезпечити підзвітність, щоб 

пересвідчитись у тому, що  результати є соціально та екологічно відповідними. 

Сьогодні можна виділити цілу низку умов, які впливають на динаміку 

розвитку власне громадянського суспільства, його роль та взаємовідносини з 

іншими зацікавленими сторонами. Деякі з цих чинників працюють на користь 

посилення ролі громадянського суспільства, інші - закликають чіткіше 

визначити обов’язки та внески. 

Глобальні інституції більше не відповідають цілям. Члени 

громадянського суспільства та бізнесу відзначають спад значущості 

традиційних інститутів, які існували з кінця Другої світової війни та їхніх 

керівних правил взаємодії. Бізнес, політична влада та громадянське 

суспільства сьогодні більше прагнуть соціально інклюзивної моделі 

управління та економічної політики [78]. 

Світ стає гіперпов’язаним. Завдяки збільшенню доступу до мережі 

Інтернет, соціальним мережам та мобільним пристроям, сила особистості як 

віртуального громадянина на підйомі. Масштаб соціальних мереж (у Facebook 

більше ніж мільярд користувачів, тоді як SinaWebo може похвалитися 400 

мільйонами), а також швидкість передачі інформації змінили парадигму 

громадянина. І в результаті починають превалювати неієрархічні 

комунікаційні структури. 
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Окрім цього, зростає інтерес до ролі віри і релігійної культури в 

суспільстві. Представники урядів, бізнесу та громадянського суспільства 

переймаються вивченням нових способів використання сильних сторін 

релігійних організацій на місцях, в контексті розвитку місцевих громад, а 

також допомоги за кордоном та економічного розвитку. Віра також 

розглядається як джерело етичних принципів і цінностей в межах бізнес-

моделей. Потребують визначення механізми для взаємодії з керівниками 

релігійних організацій з метою обопільно ефективної кооперації [76].  

Існує глибокий громадський тиск (насамперед, економічні аргументи) 

стосовно відповіді на невідкладні проблеми нерівності. Наявні крайнощі 

багатства та глибина бідності по всьому світі в останні десятиліття створюють 

сувору реальність для лідерів урядів, бізнесу та громадянського суспільства. 

Сила Інтернету яскраво демонструє цю економічну нерівність, відтак, ставить 

кожен сектор під прожектор, вимагаючи швидкої та переконливої відповіді 

[65]. 

На нашу думку, сьогодні відбуваються значні демографічні зрушення, 

які мають бути врахованими в економічній, політичній та соціальній системах. 

Демографічний розподіл молодих людей та осіб похилого віку наразі має і 

буде зрощувати свій вплив на те, як громадянське суспільство, бізнес та влада 

позиціонують власні стратегічні підходи щодо забезпечення можливостей 

працевлаштування, охорони здоров’я та механізмів реагування на потреби 

громадян.  

Генерація сучасної молоді активно використовує соціальні мережі для 

артикуляції нагальних проблем, використання своїх прав та створення 

позитивних суспільних змін. Планування розробки механізмів «доставки» за 

умов прогнозу, відповідно до доповіді ООН, що до 2050 року населення Землі 

зросте до 9 мільярдів людей [77], більшість з яких житиме в економіках, що 

розвиваються, та у містах, представляє собою значний виклик. 

Зменшується впевненість у розмірі, джерелах та режимах фінансування 

традиційними донорами, натомість виникають нові соціально спрямовані 
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суб’єкти фінансування. Отже, традиційні джерела фінансування 

скорочуються. Окрім того, були внесені зміни до критеріїв донорів, в тому 

числі диверсифікація джерел фінансування, вимоги до партнерів з приватного 

сектору та більш суворі вимоги для демонстрації впливу. Одночасно 

з’являються нові джерела фінансування, такі як ринкові благодійники, 

соціальні підприємці та соціальні інвестиційні продукти. Також виникають 

нові механізми доступу до фінансування, наприклад, краудфандинг 

(фінансування громадою) та моделі на кшталт KIVA, онлайн-платформа 

кредитування, що об’єднує кредиторів та підприємців [65].  

Зростає дефіцит довіри до установ та між секторами. Зростання 

громадянського протесту, що підтверджується дослідженнями компанії 

Edelman та інших, демонструє зниження рівня довіри з боку широких кіл 

громадськості до установ по всьому світі, як бізнесових, так і урядових. 

Найбільше під загрозою недовіри знаходиться державний фінансовий сектор. 

Ще один поточний виклик – це низький рівень довіри між окремими 

елементами громадянського суспільства, бізнесу та державної сфери в 

конкретних регіональних та національних контекстах [67]. 

Гравці приватного сектору все частіше розробляють стратегії для 

вирішення соціальних та екологічних проблем. Ряд провідних підприємств 

сьогодні переорієнтовує свою діяльність з метою здійснити позитивний вплив 

на складні виклики суспільного життя, що стає основною частиною їхнього 

бізнесу та організаційної стратегії. 

Соціально відповідальне інвестування може дотримуватися однієї з 

трьох загальних стратегій: сканування (screening), соціальне адвокатування 

(social advocacy) або інвестування в громаду (community investment) [44, с. 13]. 

Стратегія сканування є основою діяльності окремих фондів соціальних 

інвестицій, які запроваджують у свою щоденну діяльність використання 

негативних або позитивних фільтрів. Одні фонди відсіюють компанії, які 

виробляють небажані товари або надають небажані послуги, або працюють у 

небажаних галузях чи країнах. Такі фонди аналізують діяльність компаній і 
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часто виключають ті з них, які мають стосунок до тютюнових та алкогольних 

виробів, азартних ігор, виробництва зброї або атомної енергії. Вони також 

можуть відсіювати фірми, що працюють у країнах, де правлять репресивні 

режимі та порушуються права людини, або які визнано терористичними 

країнами. Інші фонди інвестують лише у фірми, які вважають соціально 

відповідальними. Прикладами таких компаній є компанії Herman Miller, IBM, 

Timberland і Starbucks [44, с. 13].  

Другою стратегією соціально відповідального інвестування є соціальне 

адвокатування. Одним із прикладів соціального адвокатування може бути 

«Мережа інвесторів за зменшення кліматичних ризиків» (Investor Network on 

Climate Risk, INCR). Вона складається з понад 60 інвестиційних організацій та 

інвестиційних фондів, які зацікавлені у вирішенні проблеми зміни клімату. До 

її складу входять великі інвестиційні компанії з більш ніж 15 країн. Цю 

різноманітну групу об’єднує визнання того, що їхнім портфелям інвестицій 

або акціонерам загрожують ризики, які виникають внаслідок зміни клімату. 

Ця мережа проводить конференції, фінансує дослідження та відстоює інтереси 

тих, хто працює в цій сфері. Інколи вона також лобіює законодавство щодо 

зміни клімату [44, с. 13].  

Третьою стратегію соціально відповідального інвестування є 

інвестування в громаду. Тут головна увага приділяється інвестуванню в 

неприбуткові організації, кооперативи, малий бізнес, школи, лікарні, 

культурні центри та дешеве житло. Провідною метою цих інвестицій є 

зміцнення та посилення місцевих громад [44, с. 13]. 

Загалом такий підхід використовують не лише великі транснаціональні 

корпорації, а і компанії у країнах, що розвиваються, через керівництво 

«Чемпіонів сталого розвитку» такі, як Florida Ice and Farm Company S.A., що 

базується в Коста-Ріці, яка використовує стратегію «потрійної ефективності» 

(економічний, екологічний та соціальний впливи) та збільшує доступ до 

власних продуктів для бідних сільських громад, таким чином, відповідаючи на 

проблему недоїдання. 
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Такі стратегії стали називатися прагненням до «спільної цінності», що 

передбачає формування економічної цінності таким чином, щоб була створена 

цінність для всього суспільства, шляхом забезпечення його актуальних 

потреб. У результаті підприємства, які використовують ці стратегії, не бачать 

себе поза громадянським суспільством, а сприймаються як його частина, що 

діє у спільних інтересах. 

В Україні більшість великих компаній також вважають свою благодійну 

діяльність складовою власної стратегії корпоративної соціальної 

відповідальності. Представники цих компаній позиціюють свою діяльність, 

спрямовану на вирішення тих чи інших соціальних проблем громади та 

суспільства, саме як вагому складову політики соціальної корпоративної 

відповідальності компанії. При цьому мова не йде про те, що корпоративна 

благодійність є повноцінним виявом соціальної відповідальності. Навпаки, 

пов’язуючи її з власною місією, стратегією та ключовими компетенціями, 

компанії інтегрують корпоративну благодійність у загальні стратегії розвитку 

бізнесу, що охоплюють широке коло завдань та відповідальностей компанії. 

Реалізуючи власні благодійні програми, вітчизняні компанії охоплюють 

досить широке коло сфер благодійності. Найбільш актуальними сферами 

виявилися соціальний захист, освіта, спорт і дозвілля. Аналіз пріоритетних 

сфер благодійності як бізнесу, так і благодійних інституцій свідчить, що на 

сьогодні більшість благодійних програм незалежно від статусу їхніх 

ініціаторів спрямовані переважно на «латання дірок» у соціальній сфері 

держави та виконання її окремих соціальних функцій [44, с. 49]. 

Нові моделі економічної та політичної влади виникають через зміни по 

осі розвитку. Традиційна динаміка розвитку Північ-Південь оскаржується 

геополітичними та економічними зрушеннями, в тому числі іноземними 

прямими інвестиціями країн з економікою, що розвивається, такими як 

інвестиції Китаю до Африки; зміною фокусу країн-донорів з надання 

допомоги до торгівля з ключовими ринками, що розвиваються; новою мапою 

найбільш швидкозростаючих країни Африки, Азії та Латинської Америки. У 
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відповідь, багато міжнародних організацій громадянського суспільства 

намагаються «інтернаціоналізувати» свої фінансові та управлінські структури. 

Чи зможе процвітати громадянське суспільство в епоху глобалізації, чи 

зможе подолати певні негативні наслідки економічних глобальних змін? Цим 

питанням переймається Г. Шехтер у науковій роботі «Відродження 

громадянського суспільства. Глобальні та порівняльні перспективи». 

Дослідник переконаний у позитивній динаміці громадянського суспільства, 

насамперед, через плюралізм його суб’єктів, а також нові функціональні 

акценти. Інтенсифікація участі громадянського суспільства у вирішенні не 

лише соціальних, але й політичних проблем, яка спостерігається на даному 

етапі, може бути визначена передумовою відродження громадянського 

суспільства [75].  

«Сучасна модель громадянського суспільства типологічно відрізняється 

від попередніх моделей. Третій сектор сьогодні є визначальною основою для 

удосконалення демократичної державності. У цьому зв’язку термін «соціальна 

держава», що увійшов до обігу з середини ХХ століття, був покликаний 

підкреслити здатність держави здійснювати сучасну соціальну політику – 

створення системи соціального захисту, соціальної безпеки, соціального 

партнерства та пріоритетність цих задач. Держава втратила монопольне 

положення регулятора соціальної політики…» [51].  

Динамічні глобалізаційні процеси багато в чому визначають умови та 

виклики, з якими повсякденно стикається громадянське суспільство. 

Швидкість та ефективність діяльності постають провідними критеріями 

оцінки його розвитку. Практична динаміка останніх 20 років доводить, що 

громадянське суспільство переймає нову роль – рівноправного партнера -  

поряд із такими акторами, як держава та приватний сектор. Більше того, саме 

організації громадянського суспільства користаються сьогодні найбільшим 

рівнем довіри людських мас. Тим не менш, складність та багаторівневість 

сучасних соціально-політичних проблем, підтверджує необхідність співпраці 

між цими провідними акторами. Одна із показових характеристик 
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громадянського суспільства – тенденція до кібернетичної адаптивної системи 

– визначатиме особливості її розвитку протягом найближчого десятиліття. 

Саме вона має стати одним із провідних дослідницьких аспектів майбутніх 

наукових розвідок.  

Політична модернізація є перманентним процесом удосконалення 

політичної системи країни за рахунок імплементації найбільш актуальних 

ідей, механізмів та інструментів. За демократичного політичного режиму 

формуються найбільш плідні умови для реалізації політико-модернізаційних 

заходів, що пояснюється найпростішим демократичним імперативом – 

«дозволено все, що не заборонено». Політична модернізація передбачає 

конструктивні зміни, хоча і в різних масштабах, усіх структурних елементів – 

політичних інститутів, політичних відносин, політичної культури та 

свідомості, політико-правових регулятивів. По суті, політична модернізація - 

це логічне екзистенційне розгортання політичної системи, що констатує 

динаміку та заперечує статику останньої.  

«Важлива роль у політичній модернізації належить громадянському 

суспільству та таким його структурам, як політичні партії та громадські 

організації. Демократизація політичного життя має підживлюватися 

відповідним рівнем громадянського суспільства… головне призначення 

сучасного громадянського суспільства – це бути протидією неподільному 

пануванню правлячих еліт, в руках яких знаходяться основні важелі 

державного управління, сприяти збереженню необхідного балансу, соціальної 

рівноваги та забезпечувати нормальний розвиток демократичного процесу» 

[38, с. 178-179]. 

Із популяризацією на теоретичному та прикладному рівнях ідеї та явища 

публічної політики, яка стала можливою з настанням епохи постмодерну, 

змінюється форма та зміст комунікації між державою та громадянським 

суспільством. Суб’єкт-об’єктна логіка взаємодії стає відголоском минулого, 

натомість, формується паритетність цих двох суб’єктів, яка має місце, зокрема, 

внаслідок інкорпорування у повсякденне життя громадян активної 
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учасницької позиції. Остання реалізується у прямих формах демократії, 

насамперед, у деліберативному дискурсі, що приходить на зміну державному 

наративу.  

Як зазначає І. Семененко, «відмінною рисою суспільства сучасного є 

поширення політичної суб’єктності на всіх його членів», що пов’язано з 

формуванням нового типу особистості – «людини постмодерну» 

індивідуалізованого суспільства, представника «суспільства знань» і носія 

«гібридної ідентичності», який може реалізувати свою політичну суб’єктність 

в багатошаровому форматі публічної політики» [53, с. 12]. 

«Як показує світова практика реалізації модернізаційних проектів, 

однією з умов їхньої успішності є наявність соціальних сил, здатних стати 

ініціаторами та провідниками змін... Особливо важливим стає механізм 

зворотнього зв’язку між владою та суспільством, де влада буде своєчасно 

реагувати на тенденції розвитку суспільних процесів, коригувати управлінські 

рішення, знімати суспільну напругу. А суспільство, у свою чергу, вірить в 

інститут представництв інтересів у можливості впливу на прийняття соціально 

значущих рішень. Іншими словами, вирішення цієї задачі передбачає 

послідовну інтеграцію вступаючих в політичне життя нових груп інтересів 

шляхом створення розвиненої системи соціального представництва та 

політичної комунікації, що дозволить правлячій еліті своєчасно реагувати на 

ці інтереси» [45, с. 23]. 

Філософське обґрунтування публічного дискурсу знаходимо у працях    

К.-О. Апеля [2], Ю. Габермаса [59], Дж. Ролза [49], його політологічний 

науковий фундамент формують праці таких дослідників, як С. Бенхабіб [64], 

Дж. Бессет [6], Дж. Драйзек [68], Д. Дьюї [21; 22], Дж. Коен [66], Дж. Фішкін 

[69; 70; 71] тощо. Серед українських науковців, які вивчали різні аспекти 

деліберації, - Т. Андрійчук [1], І. Бартагарієва [4], М. Тур [58], М. Чабанна [61], 

О. Шапаренко [62] і т. д. Проте, досліджень, присвячених виявленню 

причинно-наслідкових зв’язків між публічним (деліберативним) дискурсом та 

політичною модернізацією немає.  
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Саме тому, одна з цілей даного розділу, як уже було сказано вище,  

полягає у виявленні ролі, яку відіграють громадські дискурси у процесі 

політичної модернізації. Дана мета має бути досягнена за допомогою 

вирішення наступних завдань: з’ясувати зміст та принципи публічного 

обговорення; конкретизувати його практичні модернізаційні наслідки.   

 Деліберація - це «обговорювальний» спосіб прийняття рішень, що 

відмовляється від примусових відносин влади на користь розумних. У ідеалі 

учасники такого обговорення повинні:  

- сприяти інклюзивній та рівноправній взаємодії;  

- логічно пов’язувати причини з аргументами (належним чином 

обґрунтовувати позицію);  

- узгоджувати ідеї з загальним благом; формулювати аргументи в 

термінах причин, прийнятних для інших (продемонструвати взаємність); 

виказувати повагу та бути готовими змінити власну позицію, почувши кращі 

аргументи. 

Публічний дискурс сприяє зміцненню громадянського суспільства, що, 

у свою чергу, виступає своєрідним стимулом політичної модернізації. Адже, 

консолідована громада краще усвідомлює власні інтереси, належним чином 

формулює спільні вимоги та доносить їх до держави та інших політичних 

інститутів. Деліберативний дискурс пропонує нове тлумачення 

раціональності, легітимності, публічності, громадянськості тощо.  

«Деліберативна парадигма усвідомлює політичну публічність як 

резонатор, який сприяє виявленню проблем у комунікативному ракурсі та 

спонукає до усунення соціальним патологій… Вона формує в межах 

громадянського суспільства спільне усвідомлення необхідності постійної 

зміни соціального ладу на раціональних та правових засадах, які б сприяли 

взаємному збагаченню суспільства та його постійному оновленню» [4, с. 3].  

Публічний дискурс базується на таких принципах, як транспарентність, 

рівність, інклюзивність, толерантність. Кожен громадянин як учасник 

деліберативного обговорення має можливість висловити власну позицію, 
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почути думки інших акторів, у тому числі, протилежні за змістом позиції, і в 

ході дискусії прийти до виваженого рішення, яке задовольнятиме не просту, а 

абсолютну більшість. Тільки такий результат публічного дискурсу можна 

вважати повноцінно демократичним або, наслідуючи логіку Дж. Ролза, 

справедливим.  

«Ролз стверджує, що справедливість як чесність, будучи більшою мірою 

договірним поглядом, передбачає, що принципи вибору самі є об’єктом 

початкової угоди в контрасті утилітаристських уявлень поширення на 

суспільство принципу вибору для однієї людини» [3, c. 63].   

Методологію деліберативного обговорення можна визначити, як 

семантичний процесинг, який дозволяє усім учасникам заходу краще 

зрозуміти суть проблеми та значення різних способів її розв’язання, не без 

допомоги експертів, які можуть висловити свою кваліфіковану думку. Однак, 

слід уникати домінування спільноти фахівців. Така методологія відкриває 

шлях якісному росту громадянської компетентності та відповідальності 

водночас. Деліберативний дискурс стимулює фасилітацію перцепції 

публічних викликів та фідбеків.    

«У відповідності до деліберативної моделі комунікація в дискурсі не 

може бути зруйнована брутальними діями влади, насиллям та підкупом. Дії 

громадянського суспільства скеровуються не силою влади, патернальним 

авторитетом або механічним єднанням різних думок, а лише раціонально-

виваженою позицією, пошуком кращого аргументу серед думок усіх 

репрезентантів суспільства» [4, с. 4-5]. 

Відтак, публічна політика перетворюється на сферу взаємодії держави, 

наділеної політичною владою, та громадянського суспільства, що володіє 

комунікаційною владою. І перша, і друге перебувають у стані 

взаємозалежності, адже, без ініціативи держави важливі суспільно-політичні 

питання, зазвичай, не стають предметом деліберативного обговорення, а без 

схвалення певного рішення громадою в результаті деліберації дії держави не 

матимуть легітимного обґрунтування. Така кореляція вимагає «екологічного» 
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плану співпраці, який на основі гармонійної взаємодії цих двох акторів 

сприятиме їхньому сепаратному удосконаленню. Держава стає сервісно-

орієнтованою, а громадянське суспільство - споживацько-вимогливим.  

Публічний дискурс передбачає діалогічну, а не монологічну 

комунікацію, його результатом постає не сума усіх думок індивідів, залучених 

до обговорення, а інтерсуб’єктивне рішення. Природа деліберативного 

дискурсу не відкидає конфлікт інтересів, протиборство ідей та зіткнення 

світоглядних позицій, однак, на виході постає рішення, яке було визнано 

учасниками найбільш аргументованим. Мета деліберації – консенсус, хоча не 

виключений варіант дісенсусу. Проте, як доводить практика, початкова 

поляризація групи у ході обговорення поступається місцем деполяризації. 

Переможною стає позиція, яка відповідає таким ціннісним категоріям, як 

«корисність», «гідність» та «благість» (бажано усім одразу). Коли доводиться 

обирати між ними, рішення залежить від двох аспектів:  

1) предмету обговорення;                      

2) характеру аудиторії.   

Одна з ключових переваг деліберативного дискурсу – врівноваження 

позицій більшості та меншості, адже вони представлені на однакових засадах, 

їхнє слово наділене рівнозначною силою. Переконання меншості за належного 

обґрунтування можуть стати виявом загальної думки. Такий перехід у 

науково-дослідній літературі прийнято визначати, як «деліберативний 

поворот». Тепер легітимність демократичного рішення здобувається 

виключно через громадську комунікацію, що визначається раціональністю, 

демократичний процес залежить від колективної волі [68].  

В сучасних умовах яскраві прикладом застосування принципів 

деліберативного обговорення на практиці є процес стратегування у 

новостворених у рамках реформи з децентралізації влади в Україні об’єднаних 

територіальних громадах.  

Головним завданням стратегічного планування є забезпечення сталого 

розвитку територій. Одним із основних його принципів є орієнтація на 
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потреби й інтереси людей.  Перевагами стратегічного підходу до планування 

сталого територіального розвитку для всіх основних учасників цього процесу 

(влади, підприємницьких структур, територіальної громади) дослідники 

називають:  

- підвищення наукової і практичної обґрунтованості соціально-

економічних та організаційних заходів, ефективності прийнятих 

управлінських рішень;  

- значне розширення кола учасників планувального процесу, повніше 

врахування їх інтересів і потреб;  

- прозорість планувального процесу, створення можливостей для 

досягнення спільних цілей, об’єднання ресурсів та ін [17, c. 5]. 

Найбільш орієнтованою на потреби мешканців експерти зі стратегічного 

панування вважають методику написання стратегії із залученням цього 

процесу максимальної кількості мешканців. По-перше, мова йде про 

включення до робочих груп всіх зацікавлених сторін, зокрема, відповідних 

фахівців виконавчого комітету ради, депутатів, представників місцевого 

бізнесу, та обов’язково представників громадськості. По-друге, обов’язковим 

є  дослідження думки мешканців громади шляхом проведення анкетувань, 

інтерв’ю з лідерами громадської думки, консультації з спеціалістами, пленарні 

зустрічі, дискусії, громадські обговорення тощо.  

Якісну фахову допомогу у модерування процесу стратегування надають 

проекти міжнародної технічної допомоги та міжнародні програми через своїх 

експертів та радників (Програми «U-LEAD з Європою», Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність (DOBRE), Швейцарсько-

український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO, Проект 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» 

(ПУЛЬС)). Їх досвід та рекомендації переважно ґрунтуються на західних 

практиках залучення громадян до процесу стратегічного планування розвитку 

громади, в першу чергу країн Європейського Союзу. 
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Одним із яскравих прикладів успішної практики розробки стратегії 

розвитку у Республіці Польща є місто Познань. Процес формування та 

реалізації стратегії розвитку міста Познань відбувається заздалегідь 

встановленим методологічним планом, що враховує залучення громадськості 

до процесу розробки і впровадження Стратегії. У методологічному плані 

одним із важливих аспектів розробки та впровадження Стратегії розвитку 

міста є громадські консультації. Тобто під час роботи над Стратегією 

максимально враховуються думки і побажання мешканців. Стратегія Познані 

створена як результат поєднання експертної роботи з громадськими 

консультаціями та обговореннями. Для цього організовуються спеціальні 

семінари, інтернет-форуми, зустрічі з представниками різних соціальних груп, 

соціологічні опитування [27, с. 54]. 

Яскравий приклад активного залучення громадськості до процесу 

формування стратегії розвитку громади є чеське місто Добржани. Під час 

розробки оновленого Стратегічного плану розвитку міста Добржани у 2014 

році було використано такі форми участі громадськості, як опитування 

мешканців (через друковані анкети, телефонні інтерв’ю, онлайн анкети), 

дискусійні форуми, відкриті засідання робочої групи, публічні збори, 

громадські обговорення [27, с. 54].  

Прикладом деліберації у процесі стратегування у Словацькій республіці 

є Програма розвитку міста Кошице на 2015-2020 рр., що була складна на 

основі принципу участі стейкхолдерів - людей або організацій, чиї інтереси 

суттєво пов'язані з даними містом і чиї ресурси дозволяють істотно впливати 

на його розвиток. Зауважимо, що у даному випадку стейкхолдери були 

представлені не лише внутрішніми групами учасників, але і зовнішніми 

організаціями (щодо даної громади). Зв`язок з широким колом громадськості 

була реалізована через сайт міста Кошице, а також за допомогою прямих 

звернень до суб'єктів і органів, індивідуальних консультацій експертів [27, с. 

59]. 
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Щодо прикладів деліберації у стратегічному плануванні в Україні, то 

зупинимося на таких. 

Наприкінці 2018 року в Черкаській області була створена Канівська 

об’єднана територіальна громада. З початку 2019 року громада за підтримки 

Черкаського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного в рамках 

Програми «U-LEAD з Європою», розпочала роботу зі стратегічного 

планування. Для ефективної роботи над формуванням Стратегії розвитку 

Канівської об’єднаної територіальної громади керівництвом громади було 

прийняте рішення щодо широкого залучення громадськості до обговорення. 

Зокрема, на різних інтернет-ресурсах та у соціальних мережах було розміщено 

оголошення з посиланням на анкету для реєстрації через гугл-форму. Таким 

чином було створено робочу групу, увійшли близько 30 осіб серед яких - 

фахівці структурних підрозділів виконавчого комітету, представники 

громадського сектору, бізнесу, освіти і науки. За результатами відкритих 

засідань робочих груп було визначено три пріоритетних напрямки розвитку 

громади. Для врахування думки мешканців, з травня 2019 року на спеціально 

створеній електронній платформі тривало голосування, яке мало на меті 

визначити стратегічне бачення Канівської об’єднаної територіальної громади 

очима мешканців. Наступним етапом буде розгляд пропозицій робочою 

групою та широке громадське обговорення стратегії розвитку Канівської ОТГ 

[37]. 

Сосницька об`єднана територіальна громада Чернігівської області при 

написанні стратегії розвитку також успішно використала інструменти 

деліберації.  Робота над документом тривала майже рік. За цей час відбулося 

п’ять засідань робочої групи та декілька робочих зустрічей з експертами і 

консультантами. Мешканці громади були залучені до формування стратегії на 

основі висловлення власних думок під час вивченні громадської думки 

шляхом анкетування, проведення громадських обговорень в населених 

пунктах громади, участі у засіданнях робочої групи. На засіданні 18 сесії VII 

скликання Сосницької селищної ради 22 травня одноголосно прийняте 
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рішення «Про затвердження Стратегії розвитку Сосницької об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2027 роки» [56]. 

У Шполянській ОТГ Черкаської області в процесі роботи над стратегією 

з метою залучення якомога більшої кількості людей до роботи було провели 

масштабне опитування мешканців громади, збір проектів та пропозицій для її 

розвитку. Особливістю даного процесу стало те, що найбільшу активність і 

зацікавленість в підготовці та подальшій реалізації стратегії проявляла 

молодь. Мешканці ОТГ у віці 15-22 років охоче долучалися до роботи, 

надавали свої проектні ідеї і висловлювали готовність брати участь у їхній 

подальшій реалізації. Над стратегією працювала група, до складу якої 

входили: громадські активісти, керівники найбільших підприємств 

(бюджетоутворюючих для громади), представники малого та середнього 

бізнесу, представники політичних партій, керівники профільних відділів 

міської ради, фахівці Черкаського Центру розвитку місцевого самоврядування 

(створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону 

України) та Агенції регіонального розвитку Черкаської області. Стратегія 

розвитку Шполянської ОТГ Черкаської області була затверджена рішенням 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади №15-2/VIII від 

15.02.2018 [63]. 

Загалом, можна резюмувати, що залучення широкого кола громадян до 

стратегічного планування, починаючи від діагностування умов розвитку та 

SWOT-аналізу, і завершуючи впровадженням та моніторингом стратегій  

дозволяє ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем 

громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою, 

спільно визначити пріоритетні напрямки розвитку громади, що відповідають 

реальним потребам мешканців. При цьому однією з основних складових 

процесу планування є обов’язкова участь в ньому всіх активних та 

зацікавлених представників громади. Розроблена таким чином стратегія 

відображає інтереси всіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». 
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Також це дозволяє активізувати місцеву громаду та налагодити системний і 

ефективний діалог на рівні влади, громадськості та бізнесу. 

С. Бенхабіб наполягає на тому, що деліберація – це різновид 

конструктивного публічного діалогу тому, що він забезпечує рівні умови для 

для всіх партисипантів. Правила попередньо узгоджені і всім відомі, вони 

також детально визначаються і дискутуються. Тільки за деліберативного 

обговорення, на думку дослідниці, може повномірно проявитися плюралізм як 

принцип демократії. Конкуренція позицій у процесі деліберативного 

обговорення перетворюється на співробітництво [64].  

Обговорення - це процес продумування та зважування різних варіантів, 

що відбувається, як правило, до проведення голосування серед учасників. 

Обговорення апелює, насамперед, до логіки та розуму, відкидаючи боротьбу 

за владу та творче бачення розробки пропозицій. Групові рішення, зазвичай, 

приймаються після обговорення шляхом вироблення консенсусу залученими 

особами. 

Публічне обговорення - це підхід, який розробники політик можуть 

використовувати для вирішення проблем державної політики, які потребують 

урахування як цінностей, так і доказів. Політичні питання, які добре підходять 

для публічного обговорення, мають одну або декілька наступних 

характеристик: суперечливі суспільні цінності, високий рівень 

конфліктогенності, об’єднані експертні та реальні знання та низька довіра до 

уряду. Процес обговорення може допомогти членам громадянського 

суспільства дійти згоди щодо складних соціально-політичних питань та 

зміцнити довіру до процесу розробки політики. 

Більшість рішень публічної політики пов’язані з узгодженням 

конкуруючих цінностей окремих індивідів. Але ті, що включають конкуруючі 

цінності про те, що добре для громади, країни або суспільства, отримують 

найбільшу користь від громадських обговорень. 

Безперечно, політики, які мають намір розробити найкращі рекомендації 

та рішення у сфері публічної політики, стикаються з безліччю підходів, від 
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громадських опитувань, експертних панелей та, дедалі більше, громадських 

обговорень. Вибір стратегії має відображати типи політичних питань, 

враховувати ступінь довіри громадськості та час й темпи процесу формування 

політики, пов’язаної з даним питанням. 

Д. Мутц виділяє низку передбачуваних переваг, які мають стати 

результатом належного дорадчого процесу. Зокрема: усвідомлення 

опозиційних аргументів; толерантність; набуття законності; отримання знань 

та інформації; емпатія; готовність до компромісу; залучення громадськості; 

узгодженість думок; віра в демократичні інститути; консенсуальний спосіб 

прийняття рішень; соціальний капітал і довіра; глибина розуміння власного 

погляду [73, с. 521–538].  

Отже, розвиток громадянського суспільства в результаті 

деліберативного дискурсу сприяє конструктивним змінам у політичній 

системі загалом. Відтак, є необхідною аналітика відповідних зрушень на рівні 

структурних елементів останньої.  

Політична культура як комплекс знань та уявлень про політику, набір 

цінностей та поведінкових патернів, найбільше з усіх складових політичної 

системи піддається ефективному впливу деліберативного дискурсу. У 

наукових розвідках синонімічним до поняття деліберації часто вживається 

такий термін, як «збагачення суспільної думки». «Поняття deliberation будемо 

перекладати в даному випадку як «збагачення», й відповідно deliberative - як 

«збагачена». Таким чином, збагачена громадська думка (ЗГД) певної 

сукупності людей - це безліч суджень, оцінок, що стосуються тих чи інших 

фрагментів реальності, вироблена цією сукупністю при наявності необхідної 

інформації щодо певних проблем в процесі широкого міжособистісного 

обговорення [20, с. 83-84].  

У даному випадку, наголос робиться на тому, що у процесі обговорення 

пересічний громадянин несвідомо перетворюється на активного актора. 

Початково володіючи мінімальним рівнем знань з приводу конкретного 

публічного питання або ж не розуміючись на темі взагалі, учасник 
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деліберативного обговорення отримує дані, підготовлені фахівцями, чує різні, 

часом протилежні думки, включається до дискусії, усвідомлюючи важливість 

майбутнього рішення для себе, своїх рідних та близьких. Сприяє активізації 

участі й усвідомлення людиною значущості власного голосу, який може стати 

вирішальним під час прийняття рішення чи розробки рекомендацій. Занурення 

до публічного контексту змушує людину ідентифікувати публічну грань 

власної особистості, що у свою чергу, кристалізує ціннісні орієнтації на 

новому, більш якісному рівні. Знання-цінності-поведінка – це тріада, яка 

передає логіку модернізації політичної культури окремого громадянина та 

громадянського суспільства загалом.  

«Мета етапу збагачення - корекція, зміна установок респондентів. Або 

інакше: збагачення - це «переведення» (розвиток, просування) соціальної 

групи (точніше – представників, які її репрезентують) з одного соціального 

простору до іншого: з конкретного середовища - до абстрактного, зі стану 

низької інформованості - до позиції «майже» експерта» [20, с. 85]. 

Так Дж. Фішкін визначає думку громадян до деліберативного 

обговорення як «сиру», а після – як «рафіновану». Перша функціонує за 

принципом дзеркала, друга – фільтру. «Сира» громадська думка – 

відображення необізнаності громадян та їхньої відстороненості від публічних 

проблем. «Рафінована» -  зріз, який відповідає критерію якості [69].   

 Безперечно, зміна ціннісних установок та преференцій вимагає часових 

ресурсів. Окрім того, цінності, з точки зору психологічних розвідок, 

піддаються змінам не без труднощів. Однак, потрапляючи до середовища 

конкурентних ідей, у громадянина більше шансів змінити власне ставлення до 

певного питання, аніж спілкуючись в колі однодумців, що лише 

консервуватиме його позицію.  

Оновлені ціннісні орієнтири закономірно відображаються на політичній 

поведінці громадянина. Він стає більш дієвим, зацікавленим, мотивованим, 

толерантним, виваженим та відповідальним.  
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«Політична культура є складовою політичної системи і відіграє 

надзвичайно важливу роль у її функціонуванні. Вона впливає на форми, 

функціонування і розвиток політичних інститутів, зумовлює політичну 

поведінку широких мас. Стійкість і життєздатність будь-якої політичної 

системи залежить від ступеня відповідності її цінностей цінностям політичної 

культури більшості громадян. Особливо важливу роль у функціонуванні 

політичної системи відіграє єдність, або однорідність, політичної культури, з 

якою безпосередньо пов’язана стабільність суспільства» [54, с. 23]. 

У тісній зв’язці з політичною культурою знаходиться політична 

свідомість. По суті, нові знання, цінності та поведінка спочатку мають бути 

закріплені у свідомості, щоб створити фундамент для практичних дій. 

Політична свідомість формується під впливом раціональних та ірраціональних 

чинників і становить собою систему оцінок, емоцій, вірувань, емоцій, настроїв 

людини, які визивають в неї чіткі асоціації зі сферою публічного. 

Деліберативний дискурс – це можливість отримати позитивний досвід 

обговорення певного соціально-політичного питання, який з часом зможе на 

рівні свідомості трансформуватися у потребу людини до власного публічного 

самовираження.    

Публічні дискурси сприяють аналізу соціально-політичної дійсності, 

трансформації чуттєвого сприйняття конкретної ситуації у раціональну 

позицію, узагальненню отриманого досвіду, відтак, - усвідомленню 

громадянського статусу як суб’єкта, наділеного правами, можливостями 

чинити вплив на державні інститути, свободами тощо. Таким чином, 

політична активність в контексті деліберації пожвавлює розвиток політичної 

свідомості громадянина. Відсутність такого досвіду може резюмуватися 

політичною індиферентністю, яка з часом має усі шанси перейти у власну 

крайню форму – політичний абсентеїзм. Стійкі форми політичної свідомості 

інкорпоруються до політичної культури особистості. За рахунок 

деліберативного дискурсу громадяни отримують можливість перемістити 

власну політичну свідомість з буденного на теоретичний рівень.  
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«Політична свідомість динамічно пов’язана з політичним буттям, яке 

розуміється як практичне політичне життя суспільства» [11, с. 177]. 

Безперечно, політичне буття громадянина не можна звести виключно до участі 

у деліберативних дискурсах, до нього входять й інші форми – партійна 

діяльність, вибори, референдуми, запити до виконавчої влади тощо. Але це 

саме та форма політичного буття, яка максимально налаштована на 

саморефлексію людини, відтак, має найбільший потенціал до позитивної 

реконструкції політичної свідомості.  

Політична культура, вироблена на основі політичної свідомості, 

реалізується у політичних відносинах. Політичні відносини – це взаємодія 

різних політичних суб’єктів, в ході якої відбувається інформаційно-ресурсний 

обмін, з метою досягнення владного балансу та реалізації публічних інтересів. 

Будучи учасниками деліберативної дискусії, громадяни вступають у політичні 

відносини між собою через специфіку предмету обговорення. Маючи спільно 

вироблене публічне рішення, вони вступають у взаємодію з представниками 

державних інститутів з метою контролю реалізації цього рішення. 

Модернізація політичних відносин, в даному випадку, передбачає поступове 

зменшення використання представницьких демократичних форм та 

наростання потужності прямих форм демократії. Таке зрушення з 

необхідністю призводить до удосконалення політичних інститутів, 

насамперед, моделі державного управління.  

Варто ще раз наголосити на тому, що деліберативний дискурс є не 

єдиним чинником, що впливає на модернізацію політичної системи. Це цілий 

комплекс взаємопов’язаних стимулів, зокрема, інформаційно-технологічні 

досягнення людства, нові теоретичні конструкти тощо. Просто призма нашого 

аналізу концентрує науковий інтерес саме на деліберації.  

Отже, зміщення від електоральної демократії до деліберативної 

спричинює модернізацію публічно-управлінської моделі, поступову відмову 

від традиційних бюрократичних інструментів на користь технік належного 

врядування (good governance). Адже, ця парадигма передбачає співпрацю 
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держави з громадянським суспільством, яке постійно кристалізується за 

рахунок деліберативних практик.   

«Дана концепція відрізняється як від класичного адміністрування, за 

яким єдиним джерелом політичних рішень є політичне керівництво, так і від 

нового публічного менеджменту з його акцентом на торговельній угоді, де 

кожен учасник намагається максимізувати свій прибуток. Натомість, вона 

здатна більш ефективно задовольняти суспільні потреби та виробляти 

соціально значущі рішення… Концепція характеризується використанням 

політичної, економічної, адміністративної влади для управління державними 

ресурсами і справами. Вона включає механізми, процеси та структури, за 

допомогою яких органи влади, громадяни та соціальні групи координують свої 

інтереси, використовують права та виконують обов’язки, а також виступають 

посередниками у вирішенні проблемних питань розвитку суспільства» [33, с. 

2-3].  

Належне урядування має ряд ключових ознак, як то – участь, прозорість, 

інклюзивність, рівність, орієнтація на консенсус та ефективність. Усі ці риси 

тісно пов’язані з вимогами деліберативної спільноти.  

Окрім того, прозорість як ознака належного урядування та вимога 

деліберативної громади резюмується активізацією такого інструменту як 

електронне врядування, що спрощує комунікаційні процедури між державою 

та громадянами, які відтепер не обмежуються часовими та просторовими 

рамками, робить інформацію відкритою та доступною, в результаті чого 

громадянське суспільство має можливість впливати на процеси прийняття 

рішень, які його безпосередньо стосуються.  

Відповідно, модернізаційні зрушення на рівні політичної культури та 

свідомості, політичних відносин та інститутів вимагають удосконалення 

нормативно-правового поля, в межах якого діяльність політичних суб’єктів з 

оновленим статусом повинна мати юридичне закріплення та захист. Так само 

мають отримувати правове обґрунтування нова модель публічного 
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адміністрування та її інструментарій, а також деталізуватися права інститутів 

громадянського суспільства.  

Громадський деліберативний дискурс передбачає, що люди 

заслуговують на рівну повагу і що в умовах розбіжності ця повага вимагає 

відкритого обміну думками та взаємної спроби визначити справедливі 

рішення. 

Деліберативна демократія, по суті, виступає «амальгамою» 

репрезентативної та прямої форм демократії, покликаною урівноважити 

участь інститутів держави та громадянського суспільства у процесі прийняття 

соціально-політичних рішень, при цьому подолати інтенції перших до 

абсолютизації своєї волі та тенденції до недооцінки значення власної волі 

другими. Деліберативна демократія передбачає справжнє публічне 

обговорення проекту рішення. Автентичне обговорення - це обговорення 

серед осіб, які приймають рішення, вільне від викривлень нерівної політичної 

влади, наприклад, такої, що приймає рішення на основі економічне багатство 

або підтримки груп інтересів. Важливо, що якщо особи, які приймають 

рішення, не можуть досягти консенсусу після достовірного обговорення 

пропозиції, вони голосують, використовуючи правило більшості. 

На нашу думку, цікавим прикладом активного використання 

деліберативних обговорень в різних містах України є публічні консультації, 

що проводяться в межах реалізації проекту «Задай курс владі» всеукраїнського 

громадського об’єднання «Інститут «Республіка» за підтримки Національного 

демократичного інституту (NDI).  

Деліберативні обговорення у формі публічних консультацій 

представники ВГО «Інститут «Республіка» проводять на основі підписаних з 

органами місцевого самоврядування меморандумів про співпрацю. Протягом 

2018 року такі меморандуми було підписано у понад 20 містах України: 

Дрогобич, Полтава, Добропілля, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, 

Запоріжжя, Житомир, Скадовськ, Кам’янець-Подільський, Львів, Рівне, 
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Южне, Харків, Суми, Жмеринка, Бар, Знам’янка, Кропивницький, Одеса, 

Чернівці [46]. 

Спільно з органом місцевого самоврядування чи його структурним 

підрозділом представники громадської організації визначають питання, щодо 

якого варто було проконсультуватися з громадою, та напрацьовують варіанти 

його вирішення (тобто формулюють питання та варіанти відповіді на нього). 

Публічна консультація проводиться за допомогою онлайн опитування через 

спеціально створений сайт «Ваша думка». Кожен, хто бажає висловити свою 

позицію з питання, щодо якого відбувається голосування, може перейти на 

сайт за спеціальним посиланням або надіслати текстове повідомлення на 

відповідний номер телефону з кодом відповіді, яку він обирає. Система 

налаштована таким чином, що проголосувати можна лише один раз. 

 Станом на лютий 2019 року команда ВІ «Активна Громада» спільно з 

органами місцевого самоврядування провела 36 публічних консультацій у 20 

містах (Полтава – 1, Дрогобич – 5, Добропілля – 3, Южне – 1, Зіньків – 1, 

Ужгород – 6, Суми – 1, Львів – 2, Скадовськ – 1, Кам’янець-Подільський – 2, 

Житомир – 1, Кропивницький – 3, Хмельницький – 1, Одеса – 1, Бар – 1, 

Черкаси – 1, Чернівці – 2, Жмеринка – 1, Запоріжжя – 1, Рубіжне – 1). Участь 

у цих публічних консультаціях взяли понад 19 650 осіб [46]. 

Щодо прикладів публічних консультація, які вже були проведені, то у 

місті Черкасах Черкаської області громада вирішувала долю одного зі 

стихійних ярмарків. Навколо цього питання тривали час відбувалися 

суперечки між представниками комунального підприємства «Черкаські 

ринки» та мешканцями мікрорайону, тому його винесли на обговорення з 

громадою. Результати першої публічної консультації будуть враховані 

виконавчим комітетом під час прийняття рішення на сесії Черкаської міської 

ради. Також у бюджет 2019 року заклали кошти на облаштування території 

ярмарку. 

В місті Ужгороді Закарпатської області публічна консультація 

стосувалася доцільності підсадки молодих дерев на Київській набережній. 
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Міська влада провела зустрічі з дендрологами кафедри ботаніки 

Ужгородського національного університету та публічні консультації 

громадою щодо визначення породи дерев для підсадки. У підсумку в листопаді 

2018 року уздовж набережної було висаджено молоді дерева гінко білоби. 

У місті Дрогобичі Львівської області на публічну консультацію було 

винесено питання слогану міста. Варіант «Дрогобич – у ньому вся сіль!» 

назбирав найбільшу кількість голосів мешканців. За результатами 

консультації міська рада прийняла відповідне рішення і визначений 

дрогобичанами слоган було затверджено. Зараз його активно використовують 

в інформаційно-поліграфічних матеріалах щодо туристичної промоції міста 

тощо. 

Ще одним успішним прикладом проведення публічних консультацій в 

Україні є місто Первомайський Харківської області. Там у 2017 році в рамках 

реалізації проекту «Безпечне місто» за підтримки Канадського Фонду 

підтримки місцевих ініціатив, Національного демократичного інституту (NDI) 

та Руху «ЧЕСНО» було проведено дві публічні консультації. У березні 2017 

року за допомогою онлайн та sms-голосування тут відбулася публічна 

консультація з метою вирішити, де необхідно невідкладно провести ремонт 

дороги. За результатами думка мешканців міста була підтримана місцевим 

органом влади. Рішенням 29 сесії Первомайської міської ради 7 скликання від 

27 квітня 2017 року на поточні ремонти міських доріг виділено 1 млн. 250 

тис.грн. та проведено відповідні роботи [9]. 

Під час другого етапу реалізації проекту вже у липня 2017 р. у місті 

Первомайський Харківської області було проведено настпуну публічну 

консультацію щодо визначення місць для встановлення камер 

відеоспостереження [48].  

Отже, переваги публічних консультацій для органів місцевої влади 

полягають у тому, що це:  

- Простий і доступний метод дізнатися думку громадян; 

- Прийняття рішень, які підтримує громада; 
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- Показник відкритості та готовності враховувати інтереси громадян; 

- Можливість підвищити рівень довіри до влади. 

Переваги для громадськості наступні: 

- Участь у прийнятті рішень на місцевому рівні; 

- Можливість висловити власну думку й отримати результат; 

- Ефективний метод впливу на рішення влади щодо розвитку міста; 

- Побудова конструктивного діалогу з владою [46].   

Підсумовуючи все вище викладене, можна зазначити, що постмодерн як 

світоглядний контекст суспільного буття створює засади для концептуального 

переосмислення політичної сфери, питань суб’єктності в політиці та публічної 

аксіології. Деліберативний дискурс як актуальний спосіб комунікації загалом 

та у публічній площині зокрема закладає програми політичної модернізації 

політичної системи, її умовно виокремлених структурних елементів. Саме 

завдяки деліберативному дискурсу відбувається зміна політичної свідомості 

громадянина, який стає учасником вироблення важливих для нього 

політичних рішень. Модернізація політичної свідомості ретранслюється через 

політичну культуру у ході побудови політичних відносин. Нові паритетні 

засади взаємодії держави та громадянського суспільства (поряд з іншими 

учасниками – ЗМІ, приватний сектор) спричинюють модернізацію політичних 

інститутів та управлінської моделі, оновлення її технологічного 

інструментарію і, зрештою, - удосконалення нормативно-правової бази, яка 

має створити законний регламент для нових політичних відносин.  

Публічний дискурс пропонує способи розв’язання соціальних 

суперечностей, подолання конфліктних ситуацій шляхом системного 

обговорення конкретної проблеми усіма зацікавленими сторонами на 

паритетних засадах з метою вироблення спільного рішення, яке 

задовольнятиме усіх учасників. Деліберація – це ствердження громадянського 

суспільства як активного публічного актора, що відстоює свої інтереси, але не 

шляхом конфронтації з державою, а покладаючись на вироблення 

компромісного рішення.  
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Одним із найбільш виразних результатів модернізаційної діяльності 

громадянського суспільства є соціальне партнерство. 

Соціальне партнерство – суспільний інститут, що сформувався під 

впливом багатьох чинників економічного, управлінського порядку тощо, але в 

тому числі – в результаті поширення публічної деліберації як нового 

комунікативного засобу третього сектору. Країни з більш тривалими 

демократичними традиціями звернулися до соціального партнерства після 

Другої світової війни (деякі раніше), країни колишнього радянського простору 

наприкінці ХХ століття в контексті переходу від планової до ринкової 

економіки. Однак, мета як у перших, так і в других була одна – гармонізація 

суспільних інтересів (суспільство (робітники, представлені профспілками) – 

власники виробництв - держава). Цей інститут став виразним прикладом 

модернізації відносин у трудовій сфері. При цьому варто наголосити, що саме 

вимоги громадянського суспільства, а точніше таких його організованих форм 

як профспілки, стали стимулом переходу на новий, більш якісний рівень 

взаємодії громади та держави у вирішенні трудових конфліктів.  

Соціальне партнерство як предмет наукового дослідження носить мета-

науковий зміст, адже знаходиться на перетині дослідницьких інтересів різних 

наук: економіки, соціології, політології, правознавства, що визначає його як 

поліаспектний феномен. Серед українських вчених, які присвятили власні 

теоретичні розвідки обґрунтуванню суті, рівнів, цілей тощо соціального 

партнерства, варто виділити Н. Гетьманцеву [14], Н. Діденко [18],                           

Г. Задорожного [24], І. Лебедєва [34], Д. Неліпу [40; 41], О. Петроє [43],              

Н. Піроженко [42], Н. Романову [50], А. Садовенка [52] і т. д. 

 Соціальне партнерство може тлумачитися, як:  

1) результат цивілізованої діяльності, певної соціальної технології, що 

спрямована на здобуття кожною із сторін взаємозадовільних рішень у 

соціально-трудових відносинах;                   

2) динамічне поняття, що існує в межах демократичного суспільства за 

певних соціально-політичних та економічних умов;  
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3) результат копіткої співпраці заінтересованих сторін;  

4) суспільну систему, яка діє в межах ідеологічного, політичного та 

економічного простору;  

5) ідею, винахід суспільства, саме його соціал-демократичної частини, 

яка замість протистояння і боротьби підприємців та найманих працівників 

пропонує їхнє співробітництво та соціальну злагоду;  

6) стабілізуючий вектор докладання зусиль сторін соціально-трудових 

відносин із регулювання соціальної політики та забезпечення сталої якості 

трудового життя.  

Д. Неліпа пропонує розглядати соціальне партнерство як систему 

інститутів і механізмів, а також відносин і зв’язків, покликаних підтримувати 

баланс інтересів роботодавців і найманих працівників та сприяти досягненню 

ними взаємоприйнятних рішень як між собою, так із державою заради 

реалізації власних корпоративних і загальносуспільних цілей [41].  

«Соціальне партнерство у сфері соціально-трудових відносин – це 

система взаємозв’язків між державою, роботодавцями та найманими 

працівниками, яка спрямована на узгодження інтересів та вирішення проблем, 

які можуть виникати у соціальній та виробничій діяльності» [50, с. 36]. 

А. Кулаков пропонує наступну дефініцію: «соціальне партнерство – це 

особлива система відносин, яка виникає між найманими працівниками та 

роботодавцями за посередницької ролі держави, з узгодження економічних 

інтересів у соціально-трудовій сфері та врегулювання соціально-трудових 

конфліктів» [57].  

М. Бадхен зазначає, що соціальне партнерство – це «форма організації 

соціальної взаємодії між людьми, групами людей, соціальними спільностями  

та організаціями (в тому числі державної влади та управліннями), заснована 

на співпадінні спільних інтересів (глобальних – інтересів існування та 

розвитку людського суспільства в умовах обмеженості природних ресурсів), 

повазі до приватних інтересів й така, що характеризується спільною 
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конструктивною та ефективною діяльністю для задоволення всіх цих 

інтересів» [57]. 

Н. Діденко розглядає соціальне партнерство у широкому та вузькому 

значеннях. Відповідно, як систему соціальної взаємодії між суспільними 

секторами, в процесі якої відбувається соціальний діалог між партнерами 

щодо спільного вирішення соціально значимих проблем, досягнення 

соціального консенсусу, пошуку спільного бачення суспільних цінностей і 

перспектив, та – соціальну взаємодію у сфері соціально-трудових відносин, 

яка включає таких суб’єктів як робітники – роботодавці (біпартизм) або 

робітники – роботодавці – держава (трипартизм) і спрямовану на 

врегулювання соціально-трудових відносин. Інтереси сторін виражають 

представницькі органи – профспілки, об’єднання і асоціації роботодавців, 

органи державної влади та місцевого самоврядування. Такий тип партнерства 

реалізується через взаємні консультації, колективні угоди і прийняття 

спільних рішень за взаємоузгодженими принципами з метою дотримання прав 

та інтересів працівників, роботодавців і держави [18]. 

Незважаючи на різні змістові акценти наведених вище визначень, 

об’єднавчими для них є розуміння соціального партнерства, як комунікативної 

взаємодії між представниками різних суспільних секторів (приватний, 

державний, третій), об’єктивованої для узгодження інтересів у трудовій галузі.  

«Розвиток системи соціального партнерства створює можливість 

досягнення відносного балансу інтересів робітників та роботодавців на основі 

співпраці, компромісу, веде до соціального консенсусу. Воно слугує дієвим 

інструментом поєднання економічної ефективності та соціальної 

справедливості» [57]. 

Компаративний аналіз принципів організації деліберативного 

обговорення та діалогу в контексті соціального партнерства свідчить про їхній 

родово-видовий зв’язок. Деліберація більш широке поняття, різновидом якого 

є комунікативний акт соціального партнерства. Підтверджує дану ідею теза     

О. Петроє, яка порівнюючи різні підходи до розуміння соціального 
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партнерства, говорить, що «очевидним є той факт, що соціальний діалог є 

ширшим за поняття соціальне партнерство» [43]. До основних принципів 

останнього можна віднести: 

-  рівноправність усіх учасників; 

- врахування позиції усіх представлених сторін; 

- сприяння держави зміцненню демократичного підґрунтя 

соціального партнерства; 

- визнання усіма учасниками верховенства нормативно-правової 

бази, що визначає їхню взаємодію у ході соціального партнерства; 

- зацікавленість усіх учасників у досягненні домовленості; 

- добровільний спосіб набуття обов’язків; 

- обов’язковість виконання і дотримання узгоджених 

домовленостей; 

- контроль за виконанням спільних рішень та договорів; 

- відповідальність за невиконання визначених у домовленостях 

зобов’язань [43].  

Виділення цих принципів підтверджує, що комунікація соціального 

партнерства відбувається на засадах публічного діалогу, досліджених вище. 

Відповідно, підтверджується вплив громадянського суспільства через 

комунікаційні інструменти деліберації на модернізацію державно-громадської 

взаємодії.  

Одна з провідних проблем соціального партнерства, полягає, на нашу 

думку, у тому, що усі учасники мають враховувати не лише власні інтереси і 

не просто спрямовувати зусилля на їхнє здійснення, а рівною мірою 

враховувати інтереси усіх сторін, що потребує консенсусу, а не рішення на 

користь одного з учасників. Відповідне узгодження інтересів має значущі 

практичні суспільні наслідки, як то зростання соціально-політичної 

стабільності, синхронізація суспільства на противагу його поляризації, 

економічний зиск для всіх учасників процесу.  
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Зазвичай, виділяють чотири форми соціального партнерства:                          

1) колективні перемовини з приводу розробки та укладання договорів;                 

2) взаємні перемовини щодо аспекту регулювання трудових зносин, а 

саме – реалізація прав працівників, поліпшення законодавчої платформи;  

3) участь представників робітників і самих робітників у організаційному 

менеджменті;  

4) участь у розв’язанні трудових суперечок [57]. 

«У даний момент не дискутується той факт, що система соціального 

партнерства – це найбільш ефективний спосіб досягнення соціального миру, 

підтримання оптимального балансу інтересів роботодавців та робітників, 

забезпечення стабільності громадянського суспільства»  [57]. 

У той же час, соціальне партнерство постає інструментом вироблення 

соціальної політики (її вагомої частини), чим пояснюється його політичний 

зміст. Умови його можливості залежать від рівня демократії у країні, зрілості 

політичних інститутів та громадянського суспільства, готовності держави до 

діалогу.  

 «Проблему місця й ролі держави в системі соціального партнерства досі 

не можна вважати вирішеною. Адже тут держава виступає в різних іпостасях: 

власника засобів виробництва, роботодавця, законотворця, координатора та 

арбітра. Тому важливим є те, чи визнає держава за собою й партнерами рівні 

права в діалозі, бо консенсус найбільш успішно може бути досягнутим при 

взаємодії рівноправних сторін, котрі вступають у діалог добровільно, чітко 

усвідомлюють і відстоюють власні інтереси, але, водночас, готові до взаємодії 

й порозуміння з партнерами» [40].  

В основі продуктивного соціального партнерства знаходиться синергія 

організованої громади, яка усвідомлює власні потреби, може їх артикулювати 

і донести до представників державного та приватного сектору (у випадку коли 

роботодавець є його представником), держави, що розкрила свій клієнт-

орієнтований потенціал (функцію служіння, а не керування) та власників 
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приватних підприємств, які розуміють вигоду не лише як економічний зиск, а 

й перманентну стабільність.  

Відтак, одну з провідних ролей у процесі гармонізації даного виду 

соціальної комунікації відіграють профспілки, як організовані виразники 

інтересів працівників. Значення профспілкових організацій у системі 

соціального партнерства  знаходить обґрунтування у ході реконструкції історії  

становлення ринкових відносин. І хоча на даному етапі суспільного розвитку 

відбувається зміна розстановки сил у трудових відносинах, що проявляється у 

послабленні профспілкового руху та зміцненні позиції роботодавців через 

поширення транснаціональних виробництв, а також - ролі держави, яка 

перебирає на себе функцію арбітра, не можна заперечувати значущість 

профспілок в популяризації соціального партнерства.  

«Однією з передумов соціального партнерства є наявність сильних і 

незалежних профспілок. Є важливим, щоб ці організації найманих працівників 

були достатньо представницькими. Також держава має визнавати законність 

діяльності та сучасної ролі профспілок, адекватне ставлення до них 

роботодавців, суспільства в цілому» [55]. 

Г. Добровольська акцентує увагу на тому що, загалом профспілки 

«зумовлюють пакет соціально-трудових умов на гарантованому державою 

принципі дотримання прав трудівників: зайнятість, тривалість, оплата і 

безпека праці, відпочинок, перекваліфікація, оздоровлення тощо. Завдяки їх 

діяльності ринок робочої сили регулюється в інтересах найманих працівників, 

стає соціально більш орієнтованим». При цьому авторка наголошує, «що 

профспілки є реальною силою, яка представляє найманих працівників на 

переговорах із роботодавцем щодо визначення умов соціально-трудових 

відносин» [19]. 

Серед ключових функції профспілкових організацій у регулюванні 

соціально-трудових відносин ми виділяємо наступні: 

- забезпечення стабільних робочих умов для найманих працівників 

(охорона праці, техніка безпеки тощо); 
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- розвиток та закріплення соціальної справедливості, економіки 

гуманного зразку; 

- протекція прав та інтересів найманих робітників у трудових 

відносинах; 

- здійснення контролю щодо нарахування заробітної плати 

відповідно до результатів праці; 

-  контроль своєчасної виплати грошових винагород, допомоги, 

компенсацій; 

- розробка  механізмів регулювання оплати праці в контексті 

інфляції й цінових коливань; 

- забезпечення працівників роботою та вирішення проблеми 

безробіття; 

- фахова підготовка персоналу; 

- моніторинг належної тривалості відпусток, співвідношення 

робочого часу і відведеного на відпочинок; 

- поширення соціального та медичного страхування найманих 

робітників. 

Як зазначає О. Бражко, «Для захисту інтересів, прав і свобод найманих 

працівників профспілки володіють різними важелями, у тому числі силовими. 

Але в розвиненому громадянському суспільстві вони надають переваги 

соціальному партнерству та колективно-договірній практиці, які відкривають 

для цього найкоротший і найдійовіший шлях». При цьому дослідник зауважує, 

що « не кожен соціальний діалог стає соціальним партнерством. Дана ситуація 

виникає лише тоді, коли соціальний діалог підкріплюється інституалізацією 

участі найманих працівників у справах підприємств. Умовою і наслідком 

системи соціального партнерства, свідченням її довершеності виступає 

економічна демократія» [8, с. 79]. 

Загалом, можемо говорити про чотири типи моделей соціального 

партнерства: контрактну, конфліктну, корпоративну й автономну, які 
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виділяються на основі співвідношення таких показників, як тип профспілок, 

характер їхніх відносин з державою, особливості їхніх відносин з 

об’єднаннями підприємців [60]. 

Кожна з цих моделей соціального партнерства вирізняється 

притаманними виключно їй плюсами та мінусами. Так, контрактна модель 

характеризується нівелюванням партнерства професійних спілок та держави; 

конфліктна модель, у свою чергу, посилює профспілкову конкуренцію, відтак, 

розпалює соціальні протистояння; корпоративна модель приховує загрозу 

одержавлення профспілкових структур; а остання модель - автономна 

мінімізує роль держави та, по суті, монополізує профспілкове представництво 

у зносинах із роботодавцями.  

«Усе це доводить необхідність вироблення сучасної більш прогресивної 

й ефективної моделі, якою може стати поєднання конфліктної та 

корпоративної моделі у так звану кластерно-корпоративну модель, у якій 

відчутною є роль територіальних об’єднань профспілок, роботодавців та 

органів місцевого самоврядування» [8, с. 79]. 

Безперечно, таке рішення (децентралізація профспілкового руху та 

соціального партнерства) матиме конструктивні наслідки у контексті 

локальних підприємств. Якщо ж мова вестиметься про транснаціональні чи 

масштабні національні виробничі проекти, рішення має бути іншим. 

Відповідно, ми можемо дійти висновку, що немає універсальної моделі 

соціального партнерства, сучасний стан розвитку трудових відносин вимагає 

диверсифікованого підходу до розв’язання проблем даної сфери.  

Активна участь професійних спілок в рафінуванні  комунікації   

соціального партнерства допомагає громадянському суспільству набути 

стабільності та міцності. Третій сектор передбачає використання механізмів  

конструктивного співробітництва різних  соціальних  груп, що дозволяє взяти 

під контроль  соціальні  конфлікти та локалізувати їх у правовому полі. 

Взаємодія профспілок, підприємців та держави невпинно зміцнює 

громадянське суспільство. Система   соціального   партнерства стає наріжною 
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ідеєю розв’язання соціально-трудової конфліктногенності, ефективним 

механізмом узгодження суспільних інтересів. 

Соціальне партнерство, як нова якість суспільних відносин, суттєво 

впливає на рівень політичної культури та свідомості громадянського 

суспільства. За дотримання принципів соціального партнерства існує 

можливість зменшення рівня ненависті, озлобленості, страху, відтак, 

формуються засади для комплексного забезпечення суперечливих інтересів.   

К. Гаджієв зазначає, що «У  результаті, соціальне  життя стає ареною зіткнення 

і співробітництва конкуруючих одна з одною груп, що вступають до різного 

роду спілок, коаліцій, компромісів, угод, тим самим урівноважуючи одна 

одну, утримуючи всю  соціальну  і політичну  систему   у  своєрідній рівновазі, 

перешкоджаючи різкому зрушенню суспільно-політичної осі вліво чи вправо» 

[13].  

Відповідно, громадянське суспільство, що озброєне  соціальним 

партнерством, має тенденцію до власної врівноваженості та збалансованості. 

У наслідок зміцнення ролі соціального партнерства у соціально-політичному 

дискурсі, з’явилися такі конструкти, як соціальне громадянство та промислове 

громадянство.   

Як пише А. Матвеєва, «не техноструктура корпорації (міністерської чи 

відомчої) має визначати цілі та зміст освіти та виховання у нашому 

суспільстві, а суспільне самоуправління та соціальні інститути 

громадянського суспільства. Взяті в межах суспільного самоуправління, такі 

інститути ніколи не перетворяться на корпорації закритого типу, якщо буде 

подоланий розрив між двома фазами самого процесу соціальної взаємодії 

(соціального партнерства). Звідси можна зробити висновок про те, що однією 

з головних тенденцій у розвитку феномену соціального партнерства сьогодні 

є прагнення превалюючої частини населення до розширення та закріплення 

економічної демократії» [35].  

Будучи суб’єктом соціального партнерства, профспілки досягають 

реалізації інтересів робітників, але в більш широкому розумінні трейд-юніони 
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відіграють більш функціональну загальносуспільну роль. Як стверджує             

О. Крест’янінов, «профспілки, як паритетні суб’єкти системи соціальної 

партнерства, наряду з іншими його сторонами, надають регулюючий вплив на 

більш широкий спектр суспільних відносин, а не виключно соціально-

економічні та трудові. У той же час, здійснюючи як суб’єкт соціальної 

партнерства регулювання суспільних відносин в умовах напруженості, 

профспілки тим самим неминуче втручаються в сферу безпосереднього 

регулювання та самої соціальної напруженості» [32].   

Втручаючись у сферу політики, профспілки неминуче стикаються з 

необхідністю визначити свої взаємини зі структурами державної влади, 

політичними партіями, іншими громадськими організаціями, об’єднаннями і 

рухами. Від правильного їхнього встановлення залежить не тільки виконання 

функціональних обов’язків профспілок, а й успішність формування та 

існування громадянського суспільства. 

«Партнерство означає визнання різного роду соціальних інтересів 

окремих суспільних груп і надання їм права брати участь в економічних і 

політичних процесах, в формуванні громадської думки та прийнятті рішень. 

Партнерство передбачає співпрацю між роботодавцями, найманими 

працівниками і державою. Воно служить виразом вільного мислення і 

поведінки, яке походить від визнання небажаності розвитку подій в формі 

класової боротьби як це було в минулому» [12].  

Дослідження практики соціального партнерства дозволяє виділити 

країни-лідери з використання цього комунікаційного інструменту. Найперше, 

згадуються післявоєнні Німеччина та Японія, які на основі соціального 

партнерства спроміглися відновити економіки та вивести їх на рівень, вищий 

за довоєнний. Соціальні потрясіння ІІ Світової війни допомогли цим націям 

усвідомити необхідність встановлення порядку.  

У Німеччині соціальне партнерство стало наріжною ідеєю соціально-

організованого господарства ринкового кшталту. У ФРН система колективних 

угод доповнюється системою співучасті працівників у процесах управління 
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виробництвом,  що зачіпає найважливіші центри прийняття рішень 

підприємств. Ініціатива створення такої системи йшла від профспілок. І саме 

завдяки їхньому постійному моніторингу стану системи співучасті 

продовжується її модернізація та широке застосування. Для профспілкових 

діячів, які відстоюють інтереси робітників, було важливим не створювати 

перепони для власників виробництв, а знайти спільно вигідні умови співпраці. 

Відтак, вони домоглися доступу до владних центрів на підприємствах, що 

дозволило брати участь у процесах вироблення рішень, які стосуються 

працівників на паритетних засадах з менеджментом кампаній.  

 До ключових напрямів діяльності в системі співучасті можна віднести:   

1) систематичне інформування працівників про соціально-економічний 

розвиток на виробництві; 2) пояснення трудящим принципів трудового права 

і загалом соціального законодавства; 3) контроль за дотриманням 

адміністрацією підприємства законів, що регулюють соціальну сферу, та 

укладених колективних трудових угод.  

«Тривалу історію мають ідеї соціального партнерства в Бельгії. У даний 

час склалася струнка система трьохсторонніх органів. На рівні підприємства в 

двосторонньому порядку. На основі рівного представництва всіх сторін 

створюється національна рада з праці, що є консультативним органом в уряді. 

Він же має право вести колективні переговори на загальному національному 

рівні» [12]. 

«Аналіз сучасного етапу розвитку неокорпоративізму в Данії дозволяє 

стверджувати, що на початку ХХІ століття корпоративні форми взаємодії 

продовжують грати вирішальну роль у процесі прийняття політичних рішень, 

а відповідні корпоративні інститути - ефективно виконувати покладені на них 

функції. Виявлено, що соціальні партнери продовжують традицію ведення 

переговорів щодо заробітної плати та умов праці. Крім того, вони залучаються 

до обговорення рішень, пов’язаних із ринком праці та політикою добробуту» 

[28, с. 8]. 
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Однак, з усього багатоманіття прикладів ефективного соціального 

партнерства вирізняється досвід Швеції. Створення цієї моделі пов’язане з 

активністю соціал-демократичного уряду і датується 1928 роком.  Саме тоді у 

країні було прийнято закон про колективні договори. А з 1930 року було 

розширено права профспілок. 1938 року між центральним об’єднанням 

професійних спілок Швеції та шведським об’єднанням підприємців було 

укладено основну угоду, принципи якої є непохитними й дотепер та 

регламентують відносини між державою, підприємцями та профспілками. 

«Корпоративні домовленості охоплювали всі рівні соціально-

економічних відносин у Швеції. Переговори між профспілковими 

конфедераціями і асоціаціями роботодавців були сильно централізовані на 

національному рівні. На галузевому рівні також укладалися угоди, які 

регулювали оплату праці та робочий час. Галузеві угоди встановлювали 

параметри і для переговорів на місцевому рівні. Така модель домінувала в 

шведській політиці до 80-х років ХХ століття» [28, с. 10]. 

У нашій країні основи соціального партнерства закладаються 

Конституцією України (поточна редакція від 30.09.2018 року), в якій 

зазначається, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава». Стаття 36 містить інформацію про те, що «Громадяни 

мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових 

і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими 

організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за 

родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без 

попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні 

спілки мають рівні права». У статті 43 стверджується, що «Кожен має право 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується… Кожен має право на належні, 

безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 

законом» [30]. 
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Також особливості соціального партнерства регламентуються в Україні 

Кодексом законів про працю України (чинна редакція від 25 липня 2018 року), 

а саме – другою главою, що визначає специфіку колективних договорів, та 

шістнадцятою главою, що деталізує діяльність професійних спілок, а також 

участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями 

[29].   

Окрім цього, організація соціального партнерства в Україні має 

відбуватися згідно Закону «Про соціальний діалог в Україні» (поточна 

редакція від 23.12.2010 року), який «визначає правові засади організації та 

порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та 

реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення 

рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві». 

Відповідно до Закону соціальний діалог – це «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» [25]. 

Більше того, права та обов’язки однієї зі сторін соціального партнерства 

(профспілок) в Україні, а також гарантій та відповідальності її діяльності 

регламентуються Законом України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». Закон вирізняється деталізацією усіх вагомих аспектів 

діяльності професійних спілок, починаючи від статусу, статуту й членства, 

закінчуючи легалізацією, символікою та процедурою припинення діяльності 

[26]. 

Однак, стан соціального партнерства в Україні може бути визначений як 

незадовільний. Основними причинами слабкої ефективності системи 

соціального партнерства у нашій державі можна визначити: недосконалість 

окремих елементів системи (організаційних, законодавчих (насамперед, 
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корпоративне законодавство), соціально-економічних тощо); не достатню 

результативність профспілкової діяльності; незначні важелі впливу 

працівника на роботодавця через відсутність учасницької системи; 

домінування у соціальному діалозі сторони роботодавців; патерналістське 

сприйняття держави громадянами  тощо. Відсутність ефективності 

соціального партнерства свідчить про слабкі місця політичної модернізації. 

Окремо можна вести мову про виразні недоліки Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні». Він не передбачає планомірного дотримання 

принципу обов’язковості прийняття сторонами соціального діалогу спільних 

рішень на основі взаємної згоди. Між окремими статтями цього закону 

існують вагомі розбіжності. Приміром, стаття 12 відносить вироблення 

консолідованої позиції сторін соціального діалогу, а також підготовку та 

надання узгоджених рекомендацій і пропозицій органам державної влади 

відповідного рівня до основних завдань органів соціального діалогу. Проте, 

стаття 8, у свою чергу, передбачає імовірність недосягнення згоди між 

сторонами соціального діалогу і, відповідно, містить норму, згідно якої 

«недосягнення компромісу між сторонами за результатами узгоджувальних 

процедур не може бути підставою для перешкоджання роботі органів 

соціального діалогу» [25].  

І. Іванова стверджує, що вітчизняній системі соціального партнерства 

бракує: «корпоративізму комісій»; ефективної «ідеології» соціального 

партнерства; розвинених демократичних процедур прийняття рішень на всіх 

рівнях суспільних відносин; активного та впливового профспілкового руху; 

єдності інтересів бізнесу; підтримки держави» [28, с. 3]. 

Відтак, система соціального партнерства в Україні потребує 

комплексних заходів з доопрацювання, що систематизовані у Рисунку 1.  
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Рис. 1. Схема організаційно-економічного механізму формування 

ефективного соціального партнерства [31]. 

Соціальне партнерство закладає фундамент подальшого розгалуження 

напрямків міжсекторної взаємодії, яка сьогодні проявляється у реалізації 

«змішаних» проектів. Міжсекторна співпраця загалом та соціальне 

партнерство зокрема мають стати головними завданнями громадянського 

суспільства України у сфері соціальної політики.      
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Висновки до другого розділу 

 

У розділі стверджено, що роль громадянського суспільства у практиці 

політичної модернізації суттєво зросла в контексті глобалізаційних змін. 

Розвиток інформаційних технологій створив фундамент для розкриття 

модернізаційного потенціалу громадянського суспільства, посиливши його 

комунікаційну складову. Оффлайн простір було доповнено онлайн аналогом, 

що змінило структуру комунікації суспільства загалом та можливості 

громадянського суспільства зокрема. У контексті розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій відкрилися нові інтерактивні канали спілкування 

між членами громадської організації, між різними суб’єктами громадянського 

суспільства, між третім сектором та державою й бізнесом.  

Посилення ролі громадянського суспільства у соціально-політичній 

структурі призвело до його нового статусу, паритетного партнера, що 

співпрацює з іншими суспільними секторами задля реалізації загальних 

інтересів та досягнення суспільного блага. Сьогодні громадянське суспільство 

є найбільш авторитетним та легітимним актором соціально-політичного 

життя, який викликає у громадськості найбільше довіри та поваги. Саме тому 

державні інституції та бізнесові структури змушені вдаватися до кооперації з 

громадянським суспільством, інакше перші балансуватимуть між соціальними 

кризами, а другі втратять прибутки.  

Доведено, що роль громадянського суспільства на даному етапі розвитку 

людства можна визначити як об’єднавчу. Об’єктивна вмотивованість третього 

сектору робить його найбільш активним актором, тому що реалізація потреб 

громади залежить від самої громади. Соціальний добробут, що базується на 

беззаперечному дотриманні прав та свобод громадян, фінансовій стабільності, 

екологічній атмосфері сфери труда тощо, є метаціллю громадянського 

суспільства, яке усвідомивши власний потенціал та соціальну владу, може 

називатися третім сектором умовно, а не за рівнем значущості.            
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Сучасне громадянське суспільство наділене наступними функціями: 

управління інституціями з обліку та просування прозорості та підзвітності; 

підвищення обізнаності про суспільні проблеми та виклики, а також підтримка  

позитивних змін; надання послуг для задоволення суспільних потреб, зокрема, 

у сферах освіти, здоров’я, харчування та безпеки, а також реалізація 

управління наслідками стихійних лих, швидкого реагування на надзвичайні 

ситуації; поширення унікальних знань та досвіду для формування політики та 

стратегії, а також визначення конструктивних рішень; забезпечення освіти, 

перепідготовки, стажування тощо з метою нарощування потенціалу; розробка 

довготривалих та довгоокупних рішень; надання сили голосу 

маргіналізованих або недостатньо представлених груп; заохочення активної 

участі громадян у суспільному житті та підтримка прав громадян; сприяння 

поширенню та зміцненню фундаментальних загальних цінностей; створення 

норм, які формують ринок і державну діяльність. 

Обгрунтовано, що комунікаційний потенціал громадянського 

суспільства реалізується у процесі деліберативного дискурсу, який, по суті, 

сьогодні є одним з головних модернізаційних засобів у руках громади. За 

рахунок публічного обговорення громадянське суспільство продовжує 

перманентний процес власного удосконалення, а також оновлення на більш 

якісних засадах структурних елементів політичної системи загалом.   

Публічне обговорення – спосіб прийняття оптимального соціально-

політичного рішення з урахуванням позицій меншості і більшості, думки 

кожного учасника деліберації. За рахунок таких організаційних принципів як 

інклюзивність, транспарентність та рівність деліберативний дискурс є таким 

інструментом, що дозволяє прийняти по-справжньому публічне рішення, як за 

способом вироблення, так і за значенням. 

Публічний дискурс сприяє модернізації політичної системи, працюючи 

за принципом доміно. Участь у публічних обговореннях ініціює зміну 

політичної свідомості людини, саме завдяки процесу публічного обговорення 

остання утверджується в сприйнятті своєї громадської ролі, стає більш 
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ініціативною, активною, відповідальною, поінформованою тощо. Оновлена 

політична свідомість сприяє модернізації політичної культури, яка переходить 

з пасивно-споглядальницького стану до учасницького. Політична культура 

ХХІ століття у демократичних країнах світу – це культура компромісу та 

міжсекторної співпраці. Такий формат політичної культури з необхідністю 

призводить до тотального перегляду політичних відносин, які відтепер 

орієнтуються на таку соціальну цінність як «належність», стимулюючи 

формування та зміцнення належного управління, належного політика та 

належного громадянина. Нові політичні відносини вимагають удосконалення 

нормативно-правового поля, яке б враховувало усі модернізаційні зрушення 

та максимально їм сприяло.  

Доведено, що соціальне партнерство є одним з найбільш виразних 

результатів модернізаційної діяльності громадянського суспільства, що 

конструюється на основі використання такого засобу, як публічний дискурс. 

Саме завдяки змістовому потенціалу останнього громадянське суспільство – у 

даному контексті, насамперед, професійні спілки – спроміглися організувати 

ефективну комунікацію з державою з питань організації трудової сфери, 

результуючим висновком якої став більш широкий міжсекторний консенсус 

та взаємодія. Соціальне ж партнерство в Україні потребує системних 

удосконалень, які дозволять даній системі демонструвати більш виразну 

ефективність. 

 Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [15, 16]. 
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РОЗДІЛ 3 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ПРОЦЕСАХ ПОЛІТИЧНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Громадянське суспільство є потужним і впливовим публічним актором у 

країні, що обрала демократичний шлях розвитку. Громадянське суспільство 

України,  його інтереси та цінності відповідають демократичним ідеалам та 

принципам. Це доводить, насамперед, новітня історія нашої країни, на долю 

якої випали непрості випробування у боротьбі за суверенітет, незалежність, 

плюралізм, ідеологію вільного і відкритого суспільства (Помаранчева 

революція, Революція гідності, операція об’єднаних сил на Сході України).  

Тематика громадянського суспільства України розглядається багатьма 

дослідниками, зокрема, системні історичні, методологічні, прикладні розвідки 

здійснили В. Бакуменко [1], Ю. Бальцій [2], В. Бутенко [5], О. Гаєвська [11],      

Н. Дубас [18],  М. Іванов [28], А. Кваша [30], С. Клепко [31], А. Колодій [32], 

М. Колотило [33], Л. Кравченко [37], В. Муж [40], О. Новакова [42], О. Славна 

[54], Л. Томаш [56], Л. Усаченко [59], М. Цимбалюк [60], В. Череватюк [61] та 

ін.  

Метою даного розділу є виокремити та охарактеризувати інструменти 

громадського контролю в Україні як складові політичної модернізації; а також 

– виявити специфіку політичної модернізації у ході розвитку громадянського 

суспільства України. 

Становлення громадянського суспільства в Україні має тривалу історію. 

Перші прояви громадського потенціалу можна віднайти ще у Київській Русі. 

Проявом прямого народовладдя були тоді верві та віче, місцеві громади, які 

обрали самоврядність наріжним принципом власної діяльності. Важливою 

подією, що сприяла утвердженню громадянського духу можна вважати 

прийняття християнства, адже слідом за цією подією церковні громади також 

почали будувати свою активність на засадах самоврядування. У середні віки 

українські громади стали для себе оплотом соціальних послуг, організувавши 
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так звані групи самопомочі. Значним стимулом у подальшому розвитку 

громадянського суспільства на українських територіях стало магдебурзьке 

право, що сприяло розвитку самоуправління на рівні міст. У контексті 

формування громадянського суспільства неможливо оминути роль Козацької 

держави (козацьке віче). 

«В козацькі часи попри нерівність станів і попри провідну роль козацтва 

як основного «тіла» нації, що починала формуватись, уже в той період виразно 

дали знати про себе здатність народу до самоорганізації, до життя за 

правовими (тоді — переважно традиційними) нормами, суспільство (громада!) 

почувалося незалежним не лише від чужоземних держав (Речі Посполитої чи 

Московії), але й від своїх власних «верхів», яких воно створювало і яких хотіло 

або не хотіло терпіти (у дусі концепцій суспільного договору і народного 

суверенітету)» [32].  

 Період XVII-XVIII століть – час активної завуальваної діяльності 

таємних братств, сформованих інтелектуальною елітою того часу, організацій, 

які плекали українську історію та культуру, робили все можливе, що зберегти 

рідну мову, яка зазнавала утисків з боку Російської імперії та Польської 

держави. Наприкінці ХІХ  - на початку ХХ століття громадські ініціативи 

пішли від власників виробництв, які у формі благодійності організували 

систему соціальної підтримки нужденних, переймалися питаннями культури 

та мистецтва, охорони здоров’я тощо. Варто наголосити, що український 

визвольний рух не вщухав і давав про себе знати і за часів СРСР.  

Радянський період був надзвичайно складним для розвитку громади, адже 

держава провадила тотальний контроль суспільно-політичного життя. 

Здвалося б, подібна ситуація могла стати причиною зневіри та відмови від 

громадянської позиції, але незламний дух і волелюбство проявилися 

дисидентським рухом 1960-х років. Дисиденти боролися за права та свободи 

людини, громадянську позицію та незалежність. На фундаменті даного руху 

зросла та здійснилася ідея України як демократичної незалежної держави. 

Громадські рухи та організації, які сформувалися під час Перебудови стали 
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своєрідною кузнею кадрів для більшості політичних партій та державних 

струткур, які з необхідністю постали у 1991 році. З цього моменту ми  можемо 

говорити про існування двох типів громадських організацій в Україні. До 

першого відносилися структури громадянського суспільства, які 

сформувалися ще за часів СРСР. Їхніми однозначними перевагами можна 

назвати матеріальну базу та стабільне членство, недоліком же - застарілу 

організаційну структуру, як поступалася тій, що була взята за основу у 

громадських організаціях другого типу – нових громадських об’єднань, 

утворених за допомогою міжнародних недержавних організацій. Новий стиль 

управління робив ці установи більш сучасними та відкритими, з іншого боку, 

вони не мали протекціонізму у владних органах. Саме в цей час сформувалася 

тенденція, яка визначає інституційну частину громадських організацій і 

дотепер: кількість громадських організацій зростала, а чисельність учасників 

скорочувалася.  

Економічні виклики 1990-х років вплинули на активність як старих, так і 

нових громадських організацій. Непрості політичні умови також заважали 

громадські організації реалізовувати проголошені проекти, артикуляція 

бажання захищати інтереси громадян не узгоджувалася з реальною 

відсутністю можливості надавати необхідні послуги. Органи державної влади 

не вважали одним із першочергових завдань підтримку громадських 

організацій. Відтак, хвиля активності громадянського суспільства, що 

піднялася в період відстоювання незалежності, вщухла, не перетворивши 

громаду на стабільного соціального актора.   

Початок 2000-х років характеризується двома протилежно зарядженими 

тенденціями у сфері політики та економіки, що сприяли поновленню 

громадянської активності. З одного буку, - це зловживання політичною 

владою керівництвом держави, що поступово почала набувати ознак 

авторитарної, а з іншого, - стабілізація економічної ситуації та позитивна 

динаміка економіки. Останнє допомогло громадським об’єднанням отримати 

належну фінансову базу та активізуватися щодо захисту демократичних прав 
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і свобод населення, артикуляції невдоволення діями владних представників 

тощо. У ході парламентських виборів 2002 року та президентських виборів 

2004 року громадські організації вдаються до нової форми взаємодії – коаліції, 

націленої проти використання адміністративного ресурсу. Зрештою така 

взаємодія отримала підтримку з боку широких верств громадськості і 

переросла у Помаранчеву революцію (листопад – грудень 2004 року). 

Головним результатом такого громадського опору стало призначення 

Верховним судом повторного другого туру виборів президента, у якому 

перемогу здобув В. Ющенко. Згодом було прийнято зміни до Конституції 

України, відомі як Конституційна реформа 2004 року. У результаті останньої 

повноваження президента були зменшені. 

«На даний момент в Україні спостерігається процес активного розвитку 

інституту громадянського суспільства. Першим кроком до цього можна 

назвати акцію протесту громадян України проти фальсифікації виборів 

Президента України, напередодні повторного голосування у 2004 році, що 

дістала назву «Помаранчева революція». Протест зібрав величезну кількість 

людей» [61]. 

Перемога Помаранчевої революції стала не лише черговим знаковим 

кроком до демократії, а й стала своєрідним імпульсом до політичної 

модернізації, що проявилося у зміні Основного Закону нашої країни.  Проте 

загальна динаміка реформ була мало ефективною і громадянське суспільство 

знов лишилося на одинці з проблемами соціального характеру, без підтримки 

політиків, які прийшли до влади зусиллями громади і забули про неї. У цей 

момент формується ще одна ключова ознака громадянського суспільства 

України: за кризових часів воно слугує джерелом людського ресурсу, що 

посилює лави політиків переходом активістів з громадського сектору до 

політичного, при цьому відстояти належним чином інтереси громадянського 

суспільства через чисельну обмеженість ці активісти не можуть, при цьому 

громадськість втрачає своїх лідерів, відтак, втрачає довіру. 
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Але протягом 2004–2010 років відбулися і позитивні зрушення у 

контексті нормативного обґрунтування діяльності інститутів третього 

сектору, а саме, - прийнято ряд урядових рішень щодо залучення громадських 

організацій до процесу прийняття владних рішень та контролю за їх 

виконанням. У цьому ключі варто згадати організацію консультацій з 

громадськістю, здійснену органами виконавчої влади, а також формування 

при цих органах громадських рад; позитивне ставлення органів виконавчої 

влади до виконання громадської експертизи їхньої діяльності.  

Також 21 листопада 2007 року Уряд схвалив Концепцію сприяння 

органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства. Дана 

Концепція визначила головні завдання нової державної політики, принципи і 

форми взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського 

суспільства, а також напрями вдосконалення актів законодавства з питань 

діяльності останніх. Реалізацію державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства було покладено на Кабінет Міністрів України. 

При цьому функція формування такої політики не була закріплена за жодним 

міністерством чи іншим центральним органом влади.      

Усі ці якісні зрушення були незначними у порівнянні з масштабними 

політичними подіями, що відбувалися у 2008-2009 роках між главою держави 

та прем’єр-міністром України. Чергове розчарування громадськості від такого 

«перетягування канатів» переросло у загальний настрій очікування сильного 

єдиноначального управління. Що зрештою резюмувалося перемогою                  

В. Януковича на президентських виборах 2010 року. 

Нормотворча діяльність Партії регіонів виявилася доволі продуктивною 

в аспекті розширення поля функціонування громадянського суспільства: було 

прийнято Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства; нові закони та підзаконні акти, що врегулювали, як правовий 

статус ГО, так і процедури їхньої легалізації, організації звітності з 

господарської діяльності і т. д. Проекти даних документів розроблялися 

експертами третього сектору. Однак, формальне затвердження цих документів 
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не узгоджувалося з реальним небажанням влади співпрацювати з 

громадянським суспільством.  

Наступним кроком стало підписання Указу Президента України «Про 

Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» 24 березня 2012 р. Цим 

документом було визначено його спрямованість на утвердження 

громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави, 

запровадження громадського контролю за діяльністю влади, забезпечення 

незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства, посилення 

їхнього впливу на прийняття суспільно важливих рішень, створення умов для 

забезпечення широкого представництва інтересів громадян в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, проведення 

регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань життя 

суспільства і держави. Проте, робота вищезгаданих консультативних органів 

не була ефективною через неякісно підготовлені поради та відсутність 

бажання державних органів прислухатися до них (Указом Президента України 

№ 246/2015 від 28 квітня 2015 року  Координаційну раду з питань розвитку 

громадянського суспільства було ліквідовано). 

Відмова Президента України В. Януковича від євроінтеграції, що 

проявилася у  небажанні підписати Угоду про асоціацію України з ЄС, восени 

2013 року закінчилася Революцією Гідності, що стала основою боротьби проти 

режиму В. Януковича та його команди. Криваві події кінця лютого 2014 року 

продемонстрували неспроможність президента контролювати ситуацію. В 

результаті В. Янукович втік з України, тим самим відкрив шлях до влади 

опозиційним силам. 2014 рік став найскладнішим роком для України. Анексія 

Криму та агресія РФ на Донбасі, тим не менш, не завадили провести 2014 року 

і президентські, і парламентські вибори.    

«Українська революція 2014 року наочно демонструє єдність 

громадянського суспільства України задля досягнення спільної мети 

(поновлення курсу на Євроінтеграцію)» [61]. 
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Революція Гідності заклала умови здійснення багатьох проектів, які 

роками відтерміновувались через несприятливі соціально-політичні 

обставини. Під час Євромайдану громадські діячі, фахівці та журналісти 

об’єднали зусилля для прискорення реформ у країні та виступили з 

ініціативою під назвою Реанімаційний пакет реформ. Учасники  даної 

ініціативи сформували так звану «Дорожню Карту Реформ для Парламенту 

VIII скликання» і почали перманентно закликати органи законодавчої та 

виконавчої гілок влади до їхнього активного втілення. Але такі ініціативи 

непоодинокі, доречно згадати Український незалежний центр політичних 

досліджень, що переймається питаннями громадянської експертизи державної 

політики, Координаційну раду Майдану, що виступила за імплементацію 

компетенційного підходу в державній службі, FinMaidan, що ініціював ідею 

організації громадського регулятора фінансової галузі тощо.  

 2014 рік можна назвати роком самоорганізації населення та 

волонтерського руху. Значення громадянського суспільства у Революції 

Гідності є надзвичайно важливим, адже саме вимоги організованої свідомої 

громади витребували подальшого європейського вектору розвитку, що 

означає продовження демократизації усіх існуючи державних та недержавних 

інституцій, синхронізацію цінностей та прерогатив України з аналогами ЄС, 

удосконалення механізмів та моделей державного управління, що сприяє 

позитивній політичній модернізації. Революція Гідності також відкрила 

багатьом представникам ГО шлях до великої політики, адже значна кількість 

громадських активістів перейшли до лав виконавчої та законодавчої гілок 

влади.  

У даному контексті варто згадати Михайла Гаврилюка, активіста 

Євромайдану, який після побиття студентів 30 листопада 2013 року прибув на 

Майдан і став козаком Четвертої сотні Самооборони Майдану. Незламність 

людського духу, продемонстрована М. Гаврилюком під час тортур, вчинених 

над ним представниками спецпідрозділу «Ягуар» та знятих на аматорське 

відео, надихнули багатьох учасників протесту на подальшу боротьбу [29].  
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З початком воєнних дій на сході України він займався доставкою 

гуманітарних вантажів в Донецьку область. 10 вересня 2014 на з’їзді партії 

«Народний фронт» разом із командирами добровольчих батальйонів був 

включений до Військової ради — спеціального органу, що мав займатися 

розробкою пропозицій з підвищення обороноздатності України. 

На позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбулися 26 

жовтня 2014 року, М. Гаврилюка було обрано народним депутатом по 

одномандатному виборчому округу № 95 (був висунутий партією «Народний 

фронт») серед 30 кандидатів. Гаврилюк здобув 19,43 % голосів [10].  

Серед активістів Євромайдану, які поповнили владні структури, можна 

також згадати журналіста Мустафу Найєма, який одним із перших закликав 

через соціальну мережу громадян України вийти на Майдан Незалежності в 

листопаді 2013 року на знак протесту проти рішення уряду М. Азарова 

відкласти підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом [55].  

У вересні 2014 року оголосив про участь у позачергових парламентських 

виборах. Посідаючи 20 місце у виборчому списку партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність», став депутатом Верховної Ради України восьмого 

скликання.  

Окрім вище згаданих громадських активістів, які стали політиками, варто 

згадати С. Лещенка, В. Парасюка Є. Соболєва, В. Сюмар, Т. Чорновол і т. д.  

 «У 2014 р. відбулися суттєві зміни в напрямах діяльності багатьох ГО, 

що позначилося на загальній структурі, чисельності, формах і методах їх 

діяльності. Почали активно формуватися та ставати дедалі більш значущими 

громадські ініціативи та мобілізаційні стратегії в безпековій сфері, зумовлені 

ними нові механізми взаємодії між державними органами та неурядовими 

структурами. Загалом найбільш помітними формами громадської 

самоорганізації безпекового спрямування на сьогодні є добровольчий та 

волонтерський рухи» [41]. 

Від самого початку дій агресора в різних регіонах нашої держави 

розпочалася активність добровольців, які без отримання повістки йшли до 
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військових комісаріатів, адже вважали захист своєї Батьківщини не боргом, а 

честю. Масштабна мобілізація добровольців торкнулася не тільки ЗСУ, а й 

Національної гвардії України, яка була сформована у короткі строки у 

відповідності до Закону України «Про Національну гвардію України» від 13 

березня 2014 р. № 876-VII).   

Діяльність добровольчих батальйонів не отримала однозначної оцінки. 

Позитивним наслідком їхньої активності можна вважати, насамперед, 

поповнення підрозділів з охорони громадського порядку патріотично 

налаштованими, сміливими активістами, які доклали немало зусиль для 

стабілізації ситуації на території всієї Україні, але, в першу чергу, на сході 

країни.   Взаємодія добровольців та міліції мала свої конструктивні наслідки у 

вигляді оптимізації відносин та комунікації МВС із громадськістю. Більшою 

мірою добровольчі військові об’єднання структурно інтегрувалися до силових 

структур України, що дозволило обґрунтувати їхню діяльність на 

законодавчому рівні та забезпечити належну матеріально-технічну базу. 

Однак, діяльність окремих добровольчих загонів була пов’язана з 

правопорушеннями, зокрема, рейдерськими акціями, актами мародерства, 

фактами торгівлі зброєю та боєприпасами, іншим воєнним приладдям, 

викраденням громадян із подальшими вимогами викупу людини рідними чи 

знайомими, тощо. Відтак, довіра населення до відповідних утворень була 

підірвана, хоча не можна відкидати і свідомої дискредитації добровільних 

батальйонів шляхом інформаційної кампанії, яка могла бути ініційована як 

країною-агресором, так й українськими олігархічними кланами, які не 

зацікавлені у втручанні відповідних структур у бізнес-процеси, на 

підконтрольних їм територіях. 

Окремої уваги заслуговує волонтерський рух та благодійна діяльність, які 

суттєво активізувалися у 2014 році. Якщо раніше волонтерські структури 

спрямовували власну активність на допомогу нужденним, незахищеним 

верствам населення (багатодітні родини, безхатченки, безробітні тощо), то 

після Революції Гідності більша частина сконцентрувалася на допомозі 
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військовим на передовій та пораненим (70% волонтерських організацій). За 

даними дослідження, проведеного на замовлення Представництва ООН 

аналітичним агентством GfK Ukraine, населення України з повагою ставиться 

до діяльності волонтерських організацій (85 % вважають, що волонтерський 

рух сприяє зміцненню миру) та з задоволенням долучається до такої 

активності (23 % українців мали особистий волонтерський досвід) [8]. 

Принагідно загадати Волонтерський рух допомоги українським 

військовим, що діє з метою забезпечення ресурсами українських військових 

(Збройних сил, Національної гвардії тощо) від початку російської агресії на 

території України. До основних напрямків роботи даного волонтерського руху 

належать: збір і доставка в зону АТО (ООС) різноманітних ресурсів (харчі, 

ліки, одяг, амуніція, автотранспорт, військові прилади), ремонт та 

вдосконалення техніки тощо; медична допомога постраждалим від бойових 

дій, оснащення госпіталів та лікарень; допомога вимушеним переселенцям 

(юридична, психологічна та гуманітарна допомога, пошук житла та роботи, 

адаптація в новому місці та соціумі); пошук зниклих безвісти та робота з 

визволення полонених тощо [9; 33]. 

«З-поміж найпомітніших організацій необхідно виділити волонтерське 

об’єднання «Народний тил», до якого належать «Колеса народного тилу» 

(постачання машин до АТО), «Медичний народний тил» (постачання ліків до 

АТО), Help Army, Фонд оборони України, «Крила Фенікса», «Армія SOS», 

«Народний проект», Волонтерська сотня. Зауважимо, що перелік прикладів 

ефективної самоорганізації волонтерів набагато ширший і включає тисячі 

організаційних утворень і людей, які одноосібно займаються волонтерською 

діяльністю» [35, с. 98]. 

«На сьогодні ж волонтерський рух в Україні – одна з найефективніших 

форм боротьби громадян із різного роду негативними явищами. Він є 

невичерпним джерелом порозуміння та взаємодопомоги громадян, а й 

джерелом набуття громадянської освіти, дає людині можливість реалізувати 

себе у служінні суспільству» [62]. 
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Новий етап на шляху реалізації державної підтримки розвитку 

громадянського суспільства в Україні розпочався у січні 2015 року, коли 

Адміністрація Президента України звернулась до ОБСЄ та ПРООН з 

ініціативою щодо перегляду Стратегії державної політики з розвитку 

громадянського суспільства. Відповідно було розпочато проект ОБСЄ 

«Вдосконалення Національної стратегії громадянського суспільства в 

Україні», в рамках якого 6 листопада 2015 року відбулася Національна 

конференція «Громадянське суспільство та влада: Стратегія співробітництва 

та розвитку на 2016-2020рр.», що проводилася спільно Адміністрацією 

Президента України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні у партнерстві 

із Програмою Розвитку ООН.  

Проведення цього заходу дало можливість громадськості з усіх регіонів 

долучилися до обговорення та створення важливого документу - Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016-2020 роки. Під час заходу було представлено пропозиції експертів 

робочої групи проекту, створеної за підтримки Координатора проектів ОБСЄ 

в Україні. Обговорення концентрувалися навколо наступних ключових тем: 

концептуальні визначення громадянського суспільства, організації 

громадянського суспільства із зазначенням видів; структура, формат та зміст 

оновленої Стратегії; новели Стратегії щодо моніторингу, оцінки та звітування. 

Загалом у підготовці проекту Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства взяли участь понад 700 представників організацій 

громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, провідних українських аналітичних центрів. 

Результатом проведеної роботи стало  підписання 26 лютого 2016 року  

Указу Президента України «Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства» №68/2016. Указом затверджено Національну стратегію сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки та 

передбачено утворення Координаційної ради сприяння розвитку 
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громадянського суспільства як консультативно-дорадчого органу при 

Президентові України. 

 Стратегія передбачає комплексне масштабування ролі громадянського 

суспільства в різних сферах суспільної життєдіяльності, особливо в аспекті 

розробки, просування та контролю впровадження реформ. Даний документ 

закріплює партнерські основи взаємовідносин та співпраці одиниць 

громадянського сектору з органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Одним із вагомих зрушень є акцентуація необхідності  

підвищення соціально-економічного значення громадських організацій, а 

також повноважень щодо представництва інтересів та захисту прав і свобод як 

організованих мас, так і пересічних індивідів.    

Національна стратегія акцентує увагу на модернізаційній ролі 

громадянського суспільства, адже в ній стверджується, що «Активне, 

впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-

якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні 

нагальних суспільних змін і належного врядування, в управлінні державними 

справами і 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 гуманітарних проблем» [41].  

Вагомим зрушенням під впливом громадськості стало внесення змін до 

Конституції України. 6 липня 2017 року президент України П. Порошенко 

затвердив поновлення курсу на вступ України до НАТО (вперше ініційований 

за президенства В. Ющенка) та підписав відповідний Закон Про внесення змін 

до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України, раніше 

схвалений Верховною Радою. Верховна Рада включила до порядку денного 

сесії і направила до Конституційного суду президентський законопроект про 

внесення змін до Основного закону в частині закріплення стратегічного курсу 

України на членство в ЄС і НАТО. Відповідно до процедури, законопроект 

про внесення змін до Конституції України міг бути розглянутий парламентом 



150 
 

лише за наявності відповідного висновку КС. У листопаді 2018 року 

Конституційний суд України підтримав відповідні зміни. 7 лютого 2019 року 

парламент їх затвердив («за» проголосувало 334 народних депутата України). 

21 лютого зміни до Конституції України набули чинності через добу після 

опублікування в газеті «Голос України» [26]. 

На нашу думку, дуже важливим сьогодні є цілісне інституційне 

забезпечення державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в напрямі впровадження європейських практик. Результатом 

успішних дій стане подальший розвиток громадянського суспільства та 

зміцнення його інститутів, налагодження комунікації між органами 

виконавчої влади та суб’єктами громадянського суспільства; підвищення 

рівня громадянської культури суспільства, активізація участі громадян у 

діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та реалізації 

державної політики; подальший розвиток волонтерського руху, 

благодійництва і меценатства. 

Отже, дослідження генези громадянського суспільства в Україні доводить 

наявність давніх історичних коренів цього соціально-політичного феномену. 

Населення, що проживало на українських територіях, з давніх давен 

вирізнялося схильністю до комунікативних інтеракцій у вирішенні соціально 

значущих проблем. Новітня історія українського громадянського суспільства 

підтверджує позитивну динаміку розвитку інститутів третього сектору, що 

зміцнює роль останнього у взаємодії з державою та приватним сектором. 

Загальний позитивний портрет громадянського суспільства, тим не менш, не 

позбавлений окремих «огріхів» - деконструктивних тенденцій, які можуть 

негативно вплинути як на долю самого третього сектору, так і процеси 

політичної модернізації.  

Переходячи від дослідження генези українського громадянського 

суспільства до його сучасної характеристики, зазначимо, що третій сектор в 

Україні вирізняється неоднорідністю. За критерієм інституалізації його можна  

поділити на організоване (легалізовані структури, що були офіційно 
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зареєстровані) та неорганізоване (тимчасові утворення, насамперед, рухи 

спротиву та раптові громадські ініціативи). Діяльність організацій, які 

віднесені до першої категорії, пов’язана із наданням соціальних послуг, 

удосконаленням чинного законодавства, моніторингом діяльності органів 

державної влади і т. д. Друга ж категорія переважно задіяна у вирішенні 

ситуаційних актуальних проблем суспільства. Окрім цього, легалізовані 

громадські організації можуть умовно поділятися й за цілями створення та 

видом фундаторів. Відповідно, можна говорити про ГО, які захищають 

інтереси громади від її імені, та ті, що відпрацьовують інвестовані у їхню 

діяльність кошти на користь засновників – репрезентантів бізнес еліти чи 

окремих політичних акторів.  

Важливою  складовою  ефективного  функціонування  будь-якої  

громадської  організації  є  її фінансування. За даними Державної служби 

статистики, для своєї діяльності громадські організації у 2017 р. отримали з 

різних джерел 7,3 млрд грн. [17]. Основну частину становили кошти від 

благодійників – 3,8 млрд. грн. (52,3% від загальної суми фінансування). Від 

господарської діяльності товариств, підприємств (юридичних  осіб),  

створених  громадською  організацією  для  виконання  її  мети  (цілей)  та  

напрямів діяльності – 110 млн грн (15,2%), від членських внесків отримано 720 

млн грн (9,9%). Протягом 2017 року громадські організації використали 87,6% 

наявних коштів, залишок становив 666,3 млн грн. Найбільше коштів було 

використано на благодійну діяльність – 29,7% (1,8 млрд грн). Оплата послуг 

та праці становила відповідно 26,2% (1,6 млрд. грн.) та 17,5% (1,1 млрд. грн.) 

використаних коштів [20, с. 44-45]. 

Основну частину  бюджету  українських  громадських  організацій 

складає допомога  міжнародних  донорських організацій. Як свідчать дані 

комплексного соцілогічного дослідження «НДО у зовнішньому середовищі: 

організаційні проблеми та можливості розвитку», проведеного на замовлення 

Форуму НДО в Україні в грудні 2017 р. - лютому 2018  р., дві третини 

організацій (67% опитаних) отримали грантову допомогу для здійснення 
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проектів. Серед донорів, які підтримали НДО фінансово, найчастіше 

згадувались ПРООН (38% опитаних) , USAID (35%), Європейський Союз 

(31%) та Фонд «Відродження» (30%) [34, с. 17].  

Серед міжнародних організацій, які надавали гранти на українських НДО 

найчастіше учасниками опитування називалися такі: Програма  розвитку  

ООН,  Агентство  США  з міжнародного  розвитку  (USAID),  Європейський  

Союз,  Фонд  «Відродження», ЮНІСЕФ,  Німецьке товариство з міжнародного 

співробітництва (GIZ), Посольство Великобританії, Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців (UNCHR), Міжнародна організація з 

міграції, Посольство Нідерландів, Міжнародний Червоний Хрест, Агентство 

Канади з міжнародного розвитку (CIDA) [34, с. 18].  

Фінансово допомагали українським НДО у здійсненні проектів також 

National Endowment for Democracy, Данська та Норвезька Ради у справах 

біженців, Ініціатива Папи для України, Фонд сприяння демократії Посольства 

США в Україні, Фонд «Східна Європа», International Alert, NGO Forum, 

Український жіночий фонд тощо [34, с. 17].  

З іншого боку, відповідно до результатів опитування громадської  думки  

для  оцінки  змін  в  обізнаності  громадян  щодо  громадських  організацій  та  

їхньої діяльності, 3 проведеного організацією Pact спільно з Фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в травні 2018  року, переважна 

більшість українців вважають, що фінансування громадських організацій має 

відбуватися на інших засадах. Так, при відповіді на  запитання  «Хто,  на  вашу  

думку,  повинен  найбільше  фінансувати  громадські  ініціативи/неурядові  

організації?»  35%  респондентів  відповіли,  що  в  першу  чергу фінансувати  

українські  громадські  організації  має  держава,  21%  респондентів  

вважають,  що  це обов’язок бізнесу, 17% зазначили, що фінансування має 

надходити від громадян, що належать до груп, які представляють  ці  

організації,  або  їхні  друзі/сім’ї.  Лише незначний  відсоток  населення  

вважає,  що  це відповідальність іноземних громадян (3%) та урядів інших 

країн (1%) [43]. 
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Ще одним важливим питанням діяльності громадських організацій є 

членство. Згідно  результатів вже згадуваного опитування  громадської  думки  

для  оцінки  змін  в  обізнаності громадян  щодо  громадських  організацій  та  

їхньої  діяльності,  проведеного організацією Pact,  лише  5%  населення  взяли  

участь  у  діяльності  громадських  організацій [43]. 

Хоча  відсоток  членів  громадських  організацій  в  Україні  є  відносно  

низьким (у порівнянні з країнами Європейського Союзу), мотиви українців 

щодо створення громадських організацій та участі в їх діяльності є суспільно 

значущими. Це підтверджують дані опитування 2018 року, в якому 

респонденти, відповідаючи на запитання щодо причин участі в діяльності 

громадських організацій, найчастіше обирали такі варіанти відповіді: 

«небайдужість до стану справ у країні» (20% опитаних), «допомога 

нужденним» (20%), «прояв громадської позиції» (17%) та інші [20, с. 48; 43]. 

Значущими спробами системного дослідження суб’єктів  громадянського 

суспільства в Україні вважаються проекти 2001 та 2006 років, здійснені  

міжнародної організацією CIVICUS з метою визначення Індексу 

громадянського суспільства. Американське Агентство з міжнародного 

розвитку у співпраці з локальними структурами майже тридцяти країн Європи 

центрального та східного ареалу визначає Індекс сталості розвитку 

громадянського суспільства, що дозволяє оцінити динаміку (позитивну, 

негативну) розвитку третього сектору у кожній конкретній країні. Цей індекс 

передбачає оцінку на основі таких критеріїв, як  нормативно-правове поле 

діяльності ГО, функціональні можливості останніх, фінансові основи, перелік 

та якість надаваних послуг, сприйняття суспільством тощо [66].  

Відповідно до результатів даних досліджень, українське громадянське 

суспільство визнається найуспішнішим з усіх країн на пострадянському 

просторі. Третій сектор в Україні визнається таким, що дієво впливає на 

перебіг реформ у державі та сприймається органами державної влади і 

органами місцевого самоврядування.   
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Дослідження актуального стану громадянського суспільства за 

допомогою математичних підходів наражається на низку перепон, пов’язаних, 

насамперед, із обмеженням даних щодо ГО. Доступною є інформація стосовно 

офіційно зареєстрованих структур третього сектору, що фактично відмежовує 

від дослідження низку неформальних громадських організацій. Окрім того, 

складність полягає ще й в тому, що представники ГО далеко не завжди 

відкриті до діалогу. Дані державної статистики позначаються низькою 

структурованістю та обмеженістю, через що страждає валідність даних щодо 

загальної картини.  

Проведений нами аналіз дозволяє стверджувати, що в Україні широко 

представлені різноманітні суб’єкти громадянського суспільства, окремі мають 

розгалужену систему підвидів. Це, насамперед, громадські організації (жіночі 

громадські організації, дитячі громадські організації, молодіжні громадські 

організації, громадські освітні і культурно-виховні організації, громадські 

організації інвалідів, громадські організації ветеранів війни, громадські 

природоохоронні формування, громадські організації охорони пам’ятників 

історії та культури, громадські організації споживачів, громадські формування 

охорони громадського порядку і державного кордону тощо), релігійні 

організації, благодійні організації (благодійні товариства, благодійні фонди, 

благодійні установи), ОСББ,  органи самоорганізації населення, асоціації 

органів місцевого самоврядування та їхні об’єднання (Всеукраїнська асоціація 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Асоціація 

органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних 

громад», Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України»), органи 

суддівського самоврядування (Постійно діючі третейські суди; Органи 

адвокатського самоврядування), творчі спілки, професійні спілки, організації 

роботодавців та їхні об’єднання, торгово-промислові палати, недержавні 

пенсійні фонди, кредитні спілки, обслуговуючі кооперативи (обслуговуючі 

сільськогосподарські кооперативи, споживчі кооперативи) тощо. 
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 Організаційно-правова 

форма 
2013 2014 20151 2016 

1 Громадські організації 74500 77286 75828 70321 

2 Релігійні організації 24720 25475 24957 23261 

3 Благодійні організації 14055 14999 15934 15384 

4 
Об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 
15018 16213 15992 17109 

5 
Орган самоорганізації 

населення 
1426 1503 1372 1415 

6 Асоціації органів 

місцевого самоврядування 

та їх добровільні 

об’єднання 

3194 3234 3108 2260 

7 
Органи суддівського 

самоврядування 
- - - - 

8 Саморегулівна організація - - 5 5 

9 Творчі спілки 278 298 277 - 

10 
Профспілки та об’єднання 

профспілок 
28852 29724 28890 26321 

11 Організація роботодавців - - - 30 

12 Торгово-промислові палати 41 39 37 37 

13 
Інші об’єднання юридичних 

осіб 
1412 1365 1275 756 

14 
Приватні організації 

(установи, заклади) 
1000 1027 1005 955 

15 Недержавні пенсійні фонди 75 74 72 72 

16 Кредитні спілки 1154 1171 1105 1090 

17 Обслуговуючі кооперативи 33664 33806 29681 25763 

18 
Філії (інші відокремлені 

підрозділи) 
49014 49717 47507 34278 

19 
Інші організаційно-правові 

форми 
- - - 27279 

 ВСЬОГО 248403 255931 247045 246336 

 

Таблиця 1. Дані ЕДРПОУ про кількість зареєстрованих організацій  

в Україні за організаційно-правовими формами за роками [15, с. 27]. 
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У таблиці 1 представлені дані Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДРПОУ), що демонструють  кількість 

офіційно зареєстрованих громадських організацій з сегментацією за критерієм 

організаційно-правової форми. Дані за 2015 – 2016 роки не мають інформації 

з тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, а також 

Донецької та Луганської областей. Як видно із даної таблиці, 2014 рік із 

переліку років відзначився найбільшою кількістю суб’єктів громадянського 

суспільства, яка зросла, насамперед, за рахунок збільшення чисельності 

громадських організацій. Але вже станом на 2016 рік і загальна кількість 

інститутів третього сектору в Україні, і кількість громадських організацій 

стала меншою ніж у 2013 році. Все це підтверджує виявлену нами тенденцію 

функціонування вітчизняного громадянського суспільства до активізації за 

часів кризи та спаду активності після переходу кризового піку.  

Щодо напрямків діяльності ОГС у 2014 р., то «аналіз ОГС за функціями 

або видами діяльності, проведений Благодійним Фондом «Творчий центр 

ТЦК», показує, що переважна більшість активно діючих ОГС (70%) 

займається громадянським представництвом, тоді як 64% організацій надають 

послуги, а 38% - поєднують і першу, і другу діяльність. Більшість ОГС (83%) 

надають навчальні та консультаційні послуги. 67% ОГС залучені до надання 

інформаційних послуг, а 31% ОГС надають юридичні послуги та 28% 

організацій – психологічні послуги» [15, с. 28]. 

За даними Благодійного Фонду «Творчий центр ТЦК», станом на 2014 р., 

найбільша кількість ОГС була зареєстрована в м. Києві. Області, які були 

найбільш «насичені» ОГС, це: Дніпропетровська, Київська, Львівська, 

Одеська та Харківська. [15, с. 28]. Проте, вже у 2018 р. за результатами 

досліджень лідерами по кількості зареєстрованих ГО є Львівська,  Одеська,  

Закарпатська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Запорізька 

області [20, с. 43]. 

Загалом після 2016 року відзначається тенденція на суттєве зростання 

кількості ОГС в Україні. За офіційними  статистичними даними,  кількість  
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зареєстрованих громадських організацій в Україні на сьогодні наведена у 

таблиці. 

 
Організаційно-правова форма 

2017 2018 2019 

(на 1.06.) 

1. Громадські організації 80112 84199 86375 

2. Релігійні організації 24994 
26027 

26149 

3. Благодійні організації 17686 
18385 

18694 

4. 
Об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 

27838 29718 

30958 

5. Орган самоорганізації населення 

1539 1574 1593 

6. Творчі спілки 310 
314 

316 

7. 
Профспілки та об’єднання 

профспілок 

27583 27979 28131 

Таблиця 2. Дані ЕДРПОУ про кількість зареєстрованих організацій  

в Україні за організаційно-правовими формами за роками [17]. 

Дані за 2017 – 2019 роки не мають інформації з тимчасово окупованих 

територій АР Крим, м.Севастополя, а також Донецької та Луганської областей. 

Євдокимова І. та Вітковська І. припускають, що  збільшення  кількості  

недержавних  організацій  упродовж  останніх  років  зумовлено  переважно 

поширенням в Україні мережі організацій, зорієнтованих, по-перше, на 

вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб з Донбасу й анексованого 

Криму, по-друге, на вирішення проблем постраждалих під час  проведення  

АТО  військовослужбовців  та  цивільного  населення  [20,  с.  44]. На нашу 

думку, ця тенденція також пов’язана з активізацією реформ в Україні 

(децентралізації влади, реформ правоохоронних та судових органів, створення 

антикорупційних органів тощо) та збільшенням кількості міжнародних 

організацій, що фінансують проекти в Україні через надання відповідних 

грантів. 
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Підтвердженням цьому є те, що відповідно до даних вже згадуваного 

комплексного дослідження «НДО у зовнішньому середовищі: організаційні 

проблеми та можливості розвитку»,  впродовж  2017 - 2018  рр.  відбулася зміна 

пріоритетів діяльності багатьох існуючих та новостворених громадських 

організацій.  Фактично, збільшилась  частка  тих  організацій,  діяльність яких 

спрямована на зменшення наслідків збройного конфлікту та адаптацію 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Другим важливим напрямком діяльності 

НДО стало питання створення ефективного та прозорого місцевого 

самоврядування в Україні [34, с. 6]. 

Окреслені проблеми та напрямки діяльності НДО в Україні визначають 

коло тих соціальних груп, на які спрямована їхня діяльність. На сьогодні 

переважна більшість НДО орієнтують свою діяльність на місцеві громади та 

об’єднання (64%), молодь та підлітків (57%), ВПО та постраждалих від 

конфлікту громадян (54%). Кожна друга НДО спрямовує свою діяльність на 

співпрацю з представниками органів державної та місцевої влади (51%). 

Обмежена кількість НДО опікується соціально вразливими групами населення 

– від людей похилого віку до осіб із специфічними захворюваннями або 

розумовими/фізичними обмеженнями (засвідчили від 26% до 13% опитаних) 

[34, с. 6]. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що до основних проблем, які 

вирішують громадські організації, на сьогодні належать:  

- проблеми, що є відгуком подій на сході країни, а саме - подолання 

наслідків конфлікту (48% опитаних) та адаптація переселенців (42%); 

- проблема створення ефективного та прозорого місцевого 

самоврядування (46%), що можна кваліфікувати, як відгук на запит донорів та 

процеси децентралізації, яка відбувається в Україні; 

- проблеми, що пов’язані з функціонуванням місцевих громад та життям 

їх мешканців, починаючи від проблем з інфраструктурою, комунальним 

господарством, екологією і до подолання гендерної нерівності і домашнього 

насильства (28%);  
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- проблеми дитячої безпритульності (5%); 

- проблеми медійної неписьменності і загального низького рівня 

освіченості населення (зокрема, молоді) в області медичної профілактики і 

здорового способу життя (вакцинація, наркозалежність, СНІД) (16%); 

- проблеми корупції на місцях (19%). [34, с. 11]. 

На сучасному етапі політичного розвитку України формування інститутів 

громадянського суспільства відбувається у рамках процесу модернізації, тобто 

комплексу соціальних, економічних, політичних, культурних, 

інтелектуальних трансформацій. Особливе місце у даному контексті займає 

саме політична модернізація, сутністю якої є вдосконалення політичної 

системи та адаптація її до мінливих обставин суспільного життя. Водночас, 

зміст модернізації сучасної держави полягає, передусім, у перетворенні її з 

органу примусу на провідний механізм самоорганізації суспільства. 

У нашому дослідженні обґрунтовано нові ідеї, положення і висновки, що 

характеризують можливості впливу громадянського суспільства на політичну 

модернізацію та роль громадського контролю у цьому процесі.  

У наукових колах традиційно вважається, що модернізація в політичній 

сфері пов’язана з реальною активізацією політичної участі населення, 

розвитком багатопартійності, становленням відкритих плюралістичних 

політичних систем. Відкритість держави реалізується в демократизації 

державного управління та розвитку нового типу її відносин з громадянським 

суспільством. 

Важливою складовою модернізаційного потенціалу громадянського 

суспільства є його здатність коригувати діяльність політичної влади за 

допомогою громадського контролю.   

Громадський контроль — один із видів соціального контролю, що 

здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами. Він є важливою 

формою реалізації демократії і способом залучення населення до управління 

суспільством та державою. 



160 
 

На думку українського дослідника А. С. Крупника, громадський контроль 

є інструментом громадської оцінки виконання органами влади й іншими 

підконтрольними об’єктами їхніх соціальних завдань. Такий контроль – 

невід’ємна складова системи публічного управління та незамінний чинник 

розвитку соціуму в умовах розбудови демократичної, соціальної, правової 

держави [38, с.147].  

Інший український дослідник О. Ю. Полтораков визначає громадський 

контроль як систему відносин громадянського суспільства з державою. 

Система ґрунтується на підзвітності органів державної виконавчої влади 

органам державної законодавчої влади (парламентський контроль) і 

недержавним структурам («третьому сектору» та ЗМІ) [44]. 

Громадський контроль як спосіб забезпечення законності в діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування суттєво 

відрізняється від інших видів контролю. Ця відмінність полягає, насамперед, 

у тому, що всі суб’єкти громадського контролю виступають від імені 

громадськості, а не держави. Їхні контрольні повноваження, зазвичай, не 

мають юридично-владного змісту, а рішення за результатами перевірок мають, 

як правило, рекомендаційний характер. Характерною рисою громадського 

контролю є запобігання порушенням у сфері державного управління за 

допомогою інструментів суспільного впливу.  

Інституційну базу громадського контролю складають суб’єкт, об’єкт, 

предмет та механізм його здійснення. Суб’єктами громадського контролю 

виступають громадяни та інститути громадянського суспільства - громадські 

організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і 

релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби 

масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, 

легалізовані відповідно до законодавства. Об’єктом громадського контролю 

може бути діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також поведінка 

окремих громадян. Предметом громадського контролю є діяльність вказаних 
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об’єктів із реалізації прав і свобод громадян, задоволення їхніх потреб та 

інтересів. Процедура громадського контролю містить комплекс механізмів 

його здійснення відповідно до завдань та характеру вищезгаданих складових. 

Основними нормативно-правовими актами, які визначають інструменти 

громадської участі та контролю у нашій державі є насамперед Конституція 

України від 28 червня 1996 р., Закони України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» від 21 травня 1997 р., «Про органи самоорганізації населення» від 

11 липня 2001 р., «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р., 

«Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. та ін.; Постанови Кабінету 

Міністрів України №976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 5 листопада 

2008 р., № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. та ін, а також Статути 

територіальних громад.  

На нашу думку, можна виокремити такі інструменти громадського 

контролю: 

1) звернення громадян; 

2) громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

3) громадські слухання;  

4) обговорення в засобах масової інформації, соціологічні опитування та 

моніторинги громадської думки; 

5) діяльність громадських рад; 

6) діяльність органів самоорганізації населення; 

7) діяльність інститутів громадянського суспільства; 

8) моніторинг діяльності та контрольні перевірки об’єктів громадського 

контролю. 

Популярним сьогодні є твердження, що потужним чинником посилення 

громадського впливу на діяльність влади є Інтернет, який дає можливості не 
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тільки розголосу проблем без цензури, але також є інструментом 

самоорганізації людей у випадках конфліктної взаємодії з владою.  

З-поміж виокремлених механізмів громадського контролю більш 

докладно зупинимося на питанні проведення громадської експертизи, 

громадських слухань, діяльності громадських рад, як найбільш дієвих 

інструментів громадського контролю. 

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою 

механізму демократичного управління державою, який передбачає 

проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами 

оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття та 

виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання 

суспільно значущих проблем для їхнього врахування органами виконавчої  

влади у своїй роботі.  

Порядок проведення громадської експертизи регламентовано 

Постановою Кабінету Міністрів України №976  «Про затвердження Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади» від 5 листопада 2008 р. (поточна редакція від 12.05.2015 року) [45]. 

Даний порядок є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади усіх 

рівнів, проте має рекомендаційний характер для органів місцевого 

самоврядування. Останні мають право використовувати затверджений 

Кабінетом Міністрів України Порядок, затвердити власний порядок або ж 

взагалі не давати відповідним структурам можливості проводити громадську 

експертизу [45]. 

 Відповідно до вказаної вище Постанови, громадську експертизу можуть 

проводити організації громадянського суспільства та громадська рада при 

відповідному органі виконавчої влади. Органи виконавчої влади зобов’язані 

розглядати висновки громадської експертизи за участю авторів та враховувати 

результати експертизи в своїй діяльності. Відповідно до пункту 6 

вищезгаданого Порядку, пропозиції, напрацьовані інститутом громадянського 

суспільства або громадською радою за результатами проведеної громадської 
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експертизи, враховуються органом виконавчої влади під час підготовки 

програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та 

регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення 

питань поточної діяльності. При цьому, експертні пропозиції, підготовані за 

результати громадської експертизи можуть бути подані у письмовій та 

електронній формі, а також повинні містити дані про ініціатора відповідної 

експертизи та рекомендації щодо вирішення проблеми [45]. 

Узагальнюючи вищесказане, можна стверджувати, що процедура 

громадської експертизи дає можливість інститутам громадянського 

суспільства оцінити ефективність діяльності певного органу виконавчої влади 

або посадової особи, виконання певної державної програми, законність 

витрачання бюджетних коштів, якість надання адміністративних послуг чи 

дотримання норм виконання чинного законодавства тощо. Застосування 

процедури громадської експертизи дає можливість інститутам громадянського 

суспільства впливати на діяльність органу державної влади. Проведення 

громадських експертиз діяльності владних структур сприяє пошуку різних 

варіантів вирішення існуючих проблем, оптимізації цих рішень, узгодженості 

дій сторін; дає можливість здійснити аналіз ефективності взаємодії 

суспільних, державних, муніципальних і бізнес-структур на відповідній 

території; скласти коротко- та довгостроковий прогноз розвитку ситуації; 

формує довіру між громадськими об’єднаннями та державними структурами, 

що працюють в одній сфері, а також посилює комунікацію між різними 

рівнями влади та суспільством [45]. 

За інформацією Українського незалежного центру політичних 

досліджень (далі - УНЦПД) з 2010 року до квітня 2015 р. було завершено лише 

35 експертиз органів виконавчої влади [21, с.11]. Тобто, як бачимо, практика 

використання означеного механізму громадського контролю в Україні є вкрай 

недостатньою. 

Відповідно до п. 1 ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 р. (поточна редакція від 04.11.2018 року) 
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територіальна громада має право проводити громадські слухання - 

зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть 

заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань 

місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування [23]. 

Відповідно до п. 2 ст 13. Закону, громадські слухання проводяться не рідше 

одного разу на рік. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських 

слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого 

самоврядування. Проте, законодавством не врегульовано порядок проведення 

громадських слухань. Відповідний порядок повинен бути визначений у 

Статуті територіальної громади [23]. 

Експерти УНЦПД здійснили спробу узагальнити практику регулювання 

порядку проведення громадських слухань у містах – обласних центрах 

України. Отже, право ініціювати проведення громадських слухань у більшості 

випадків надається міському голові, депутатам міських рад (постійним 

комісіям, фракціям, певній кількості депутатів), виконавчим комітетам, 

представникам територіальної громади (мінімальна кількість для подання 

ініціативи коливається від 1 до 11 тисяч осіб), органам самоорганізації 

населення, громадським організаціям політичним партіям. У громадських 

слуханнях можуть брати участь, з правом голосу, тільки члени територіальної 

громади. На слухання запрошуються посадові особи органів місцевого 

самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації 

населення, представники політичних партій, та громадських організацій, 

керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з 

питанням, що обговорюється. Рішення, ухвалені на громадських слуханнях, 

мають бути обов’язково розглянуті на засіданні ради відповідного рівня чи 

виконавчого комітету, або міським головою [21, с.18-19]. 

Аналітичні довідки УНЦПД характеризують практику застосування  

процедури проведення громадських слухань в Україні. Так, станом на квітень 

2015 р. з-поміж 24 областей України (крім Луганської, Донецької областей та 
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АР Крим) за рівнем наявності сприятливих умов для проведення громадських 

слухань в Україні 5 міст - обласних центрів мають ускладнені умови 

(Запоріжжя, Черкаси, Дніпро, Одеса, Херсон), ще у 12 (Кропивницький, 

Полтава, Чернігів, Вінниця, Суми, Рівне, Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ, 

Чернівці, Миколаїв, Харків) можливість застосування такої процедури штучно 

заблокована (переважно через вимогу зібрати понад 300 підписів громадян на 

підтримку ініціативи з проведення громадських слухань), у решти 5 міст-

обласних центрів (Київ, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Львів) взагалі не 

передбачено проведення громадських слухань. Тобто, фактично цей 

інструмент громадського контролю також не використовується повною мірою. 

До позитивних прикладів проведення громадських слухань можна 

віднести, зокрема, ті, що мали місце у місті Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області наприкінці травня 2001 року і стосувалися проекту 

забудови й реконструкції центральної вулиці міста. У результаті було 

прийнято рішення схвалити підготовлений проект забудови й реконструкції 

центральної вулиці міста та направити його на затвердження міської влади 

після врахування проектною організацією численних пропозицій та зауважень 

членів територіальної громади [14]. 

Також громадські слухання у місті Чернігів щодо Створення 

Залізничного парку на території зеленої зони між вулицями Привокзальною та 

Жабинського в м. Чернігові. Учасникам громадських слухань, яких 

зареєструвалося понад 90, лідери ініціативної групи та депутати міськради 

озвучили власне бачення розвитку території між вулицями Привокзальною та 

Жабинського. Зокрема, вони мали наміри на місці занедбаної зеленої зони 

створити музей чернігівської залізниці, відновити літній кінотеатр, фонтан і 

танцювальний майданчик. На громадських слуханнях учасники дійшли згоди, 

що проект створення парку повинен бути погоджений на засіданні виконкому 

міськради, а остаточне рішення щодо парку має ухвалити чергова сесія міської 

ради. У результаті 12 березня 2015 року під час пленарного засідання 49-ї сесії 
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Чернігівської міської ради депутати прийняли майже одноголосно рішення 

створити Парк культури і відпочинку «Залізничний» [14]. 

Важливим інструментом громадського контролю є діяльність 

громадських рад. Громадські ради при органах виконавчої влади (або органах 

місцевого самоврядування) — постійно діючий колегіальний виборний 

консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян 

в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів влади, врахування позицій громадськості при формуванні 

та реалізації державної політики. Питання, пов’язані із функціонуванням 

громадських рад регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України 

№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» від 3 листопада 2010 р. (поточна редакція від 29.05.2015 

року) [46]. Відповідно до вказаної Постанови ініціатива створення 

громадських рад у обов’язковому порядку належить міністерствам, іншим 

центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській 

державній адміністрації. Органи місцевого самоврядування на власний розсуд 

вирішують це питання.  

До складу громадської ради органу виконавчої влади (крім центральних 

органів виконавчої влади та міністерств) можуть бути обрані представники 

інститутів громадянського суспільства незалежно від напрямів діяльності. До 

складу громадських рад при центральних органах виконавчої влади та 

міністерствах можуть бути обрані представники інститутів громадянського 

суспільства, які займаються відповідною до органу влади сферою діяльності. 

Кількісний склад громадської ради затверджується установчими і зборами, 

проте не повинен перевищувати 35 осіб. Термін її повноважень становить два 

роки. Формою роботи ради є відкриті засідання, які проводяться за потребою, 

але не рідше одного разу на квартал. У засіданнях і може брати участь 

уповноважений представник органу із правом дорадчого голосу, інші ж особи 

беруть участь у засіданнях за запрошенням голови громадської ради. Її 
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рішення мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду 

відповідного органу влади [46]. 

За інформацією УНЦПД станом на 1 жовтня 2011 р. в Україні було 

сформовано 566 громадських рад із 608 необхідних, тобто 93%. Загалом 

більше 9 тис. представників інститутів громадянського суспільства  взяли 

участь в установчих зборах із формування громадських рад при органах 

виконавчої влади різного рівня. До складу громадських рад різного рівня було 

обрано більше ніж 8,2 тис. представників інститутів громадянського 

суспільства. Середня кількість членів громадських рад при центральних 

органах виконавчої влади складала 40 осіб, а при обласних державних 

адміністраціях - 79 осіб [13, с. 4]. 

У цілому, громадські ради, сформовані відповідно до вимог Постанови 

№996 та при конструктивній співпраці органу влади й інститутів 

громадянського суспільства доводять свою ефективність. 

Так, приміром, Рівненська ОДА 2017 року інформувала, що «Успішними 

прикладами співпраці обласної державної адміністрації з громадськістю стало 

проведення з ініціативи громадської ради при облдержадміністрації засідань 

круглих столів, за участю керівників окремих структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, представників окремих громадських 

рад, утворених при територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, засобів масової інформації. Так, упродовж 2017 

року проведено низку таких засідань, зокрема: «Стан автомобільних доріг 

області» (20 березня), «Перспективи впровадження інклюзивної освіти в 

Рівненській області» (15 травня), «Освітня галузь Рівненщини. Реальний стан 

та виклики, що ставить перед нами реформування освіти України» (26 

вересня), «Запобігання виникненню протистоянь між патрульною поліцією та 

громадськими активістами під час проведення розважальних заходів за участю 

популярних артистів» (09 жовтня), «Шляхи підвищення ефективної діяльності 

громадських рад» (06 листопада), «Конфліктна ситуація в РДГУ на кафедрі 
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хореографії» (28 листопада), «Проблема суспільного телерадіомовлення в 

області» (11 грудня)» [50]. 

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, 

розглянувши звернення утвореної при ній Громадської ради, Рішенням № 2 

від 10.01.2019 року вирішила: схвалити ініціативу Громадської ради при 

Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення про 

створення Незалежної експертної ради з питань діяльності електронних 

засобів масової інформації під час виборів у 2019 році; запропонувати 

Громадській раді при Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення, Центральній виборчій комісії, Незалежній медійній раді, 

галузевим об’єднанням та громадським організаціям, що діють у сфері ЗМІ, 

подавати кандидатури на входження до складу Незалежної експертної ради з 

питань діяльності електронних засобів масової інформації; рекомендувати 

завершити формування персонального складу до 25.01.2019; з метою 

забезпечення демократичності, прозорості й відкритості висвітлення ЗМІ 

виборчого процесу та участі представників громадськості в оцінці розміщення 

в електронних засобах масової інформації матеріалів передвиборної агітації 

запропонувати новоствореній Незалежній експертній раді надавати висновки 

щодо спірних та дискусійних матеріалів і ситуацій, які виникатимуть під час 

виборчих перегонів, та оприлюднювати їх для широкої громадськості; відділу 

зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного 

мовлення розмістити на офіційному веб-сайті Національної ради оголошення 

про створення при Громадській раді Незалежної експертної ради з питань 

діяльності електронних засобів масової інформації під час виборів тощо [47]. 

Означені тенденції розвитку суспільно-політичної системи країни, 

активізація громадянського суспільства, зростаючі вимоги до підвищення 

ефективності функціонування системи державного управління суттєво 

підвищили соціальний запит на масштаби і якість громадського контролю. 

Завданнями громадського контролю є налагодження змістовної взаємодії між 

інститутами громадянського суспільства, з одного боку, і структурами 
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державної влади і управління - з іншого, подолання недовіри органів влади до 

ініціатив громадянського суспільства. З-поміж основних інструментів 

громадського контролю нами проаналізовано громадські слухання, 

громадську експертизу, діяльність громадських рад. Проте, на нашу думку, 

незважаючи на пророблену за останній час роботу різними інститутами 

громадянського суспільства, у громадського контролю залишається 

величезний, ще не реалізований потенціал, який необхідно розвивати всім 

структурам.  

Варто наголосити, що у сучасній Україні Інтернет з кожним днем стає все 

більш доступним для широких верств населення. Саме тому використання веб-

ресурсів набуває особливого значення, в тому числі, і як засіб забезпечення 

ефективного громадського контролю за діяльністю органів влади та місцевого 

самоврядування. Ми вважаємо, що в умовах проведення реформ в Україні, в 

тому числі, і децентралізації влади, інформаційна діяльність місцевої влади 

має стати дієвим інструментом для забезпечення взаємодії громади та органів 

місцевого самоврядування, залучення громадян та громадських інституцій до 

вирішення місцевих питань. Проте, дослідження, проведені у різні роки  

громадськими організаціями, викрили цілий ряд недоліків інформаційної 

політики органів влади в Україні, зокрема: 

1) відсутність ефективних формалізованих механізмів інформування 

громадян про надання адміністративних послуг, відсутність технологічних 

карт, недоліки комунікативних можливостей для оприлюднення цієї 

інформації; 

2) відомча роз’єднаність при здійсненні інформаційного супроводу 

адміністративних послуг;  

3) недосконалість веб-сайтів органів влади, зумовлена їхньою 

структурою, складністю використання, несвоєчасним оновлення нормативної 

бази; 

4) відсутність реальних інструментів впливу громадськості на 

інформаційну політику органів влади [27, с. 3]. 
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Така ситуація призводить до очевидних негативних наслідків. По-перше, 

через нестачу інформації громадяни не можуть реалізувати свої права та 

законні інтереси, мають слабке уявлення про діяльність органів влади. По-

друге, низький рівень поінформованості громадськості та відсутність 

зворотнього зв’язку не дозволяє їй контролювати хід виконання рішень 

органів влади. По-третє, відсутність цілісної інформаційної політики 

потенційно сприяє корупції, зловживанням, знижує довіру громадян до 

органів влади, веде до зростання громадської пасивності та зниження 

підтримки муніципальних реформ. 

Для забезпечення ефективного доступу громадськості та, відповідно, 

здійснення нею контролю за діяльністю органів влади, останні змушені 

вдосконалити веб-сайти, докорінно модернізувати систему інформування 

громади та забезпечення прозорості у своїй роботі. В першу чергу, мова 

ведеться про доступ до інформації, що підлягає оприлюдненню на сайтах 

органів влади. Варто наголосити на тому, що Парламентська Асамблея Ради 

Європи закликала органи влади України покращити правове регулювання 

доступу до інформації, неухильно дотримуватися статті 34 Конституції 

України стосовно свободи інформації [49].  

З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 

повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний 

інтерес, 13 січня 2011 р. Верховною Радою України прийнято нову редакцію 

Закону України «Про інформацію» та Закон України «Про доступ до публічної 

інформації». Ст. 20 Закону України «Про інформацію» передбачає поділ 

інформації за режимом доступу на відкриту інформацію та інформацію з 

обмеженим доступом [24]. Увесь масив інформації, який не віднесено до 

інформації з обмеженим доступом, є відкритою інформацією і має бути 

доступним для громадян. На відповідних веб-сайтах максимально повно і 

оперативно повинна висвітлюватися відкрита інформація про їхню діяльність, 
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прийняті нормативно-правові акти та з інших питань, що цікавлять 

громадськість. 

Важливим аспектом прозорості діяльності органів державної влади у 

сучасних умовах є активне впровадження ними елементів інтерактивності, а 

саме застосування практики надання адміністративних послуг для відвідувачів 

владних сайтів як елементів електронного врядування, що включає в себе 

удосконалення системи надання адміністративних послуг за допомогою 

сучасних інформаційних технологій згідно з вимогами стандартів міжнародної 

організації ISO. Також доцільним є впровадження практики он-лайн 

трансляцій засідань окремих структурних підрозділів відповідного органу 

владу та сесій рад різного рівня, проведення веб-конференцій, он-лайн-

форумів.  

Окремим питанням контролю за діяльністю органів влади, на нашу 

думку, є вільний доступ громадян до засідань та сесій рад різного рівня. 27 

березня 2014 року Верховна Рада внесла зміни до Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», якими прямо передбачено можливість для 

громадян бути присутнім на засіданнях сесій місцевих рад. Крім того, Закон 

України «Про доступ до публічної інформації» також гарантує право громадян 

відвідувати засідання колегіальних суб’єктів владних повноважень. Тобто 

місцеві жителі можуть бути присутні на засіданнях виконавчих комітетів 

місцевих рад, постійних депутатських комісій тощо. 

Показовим є дослідження Українського незалежного центру політичних 

досліджень щодо правового регулювання порядку доступу громадян до 

засідань сесій місцевих рад у 22 містах - обласних центрах України (без 

Донецька та Луганська). Експерти УНЦПД проаналізували регламенти та 

положення про постійні депутатські комісій, та розподілили всі місцеві ради 

обласних центрів на три групи: 

1) подання повідомлення – громадяни завчасно (за 1–3 дні) до пленарного 

дня повинні подати повідомлення (запит) та поінформувати про своє бажання 

взяти участь у засіданні сесії ради; 
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2) вільний доступ – громадяни вільно та без обмежень можуть бути 

присутніми на засіданнях ради; 

3) доступ обмежено – щоб відвідати засідання міської ради громадянину 

потрібно мати особистий дозвіл від посадових осіб або депутатів. 

Висновок експертів наступний: найбільш поширеною практикою 

отримання дозволу на доступ громадян до засідань сесій місцевих рад є вимога 

подавати повідомлення. Такою практикою користуються 10 міських рад у 

містах Вінниця, Житомир, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Полтава, 

Тернопіль, Херсон, Хмельницький та Чернігів. На засідання сесій у містах 

Запоріжжя, Київ, Одеса, Суми, Харків та Чернівці  громадяни можуть прийти 

виключно за запрошенням посадових осіб та депутатів місцевих рад, тобто 

фактично їхній доступ до цих заходів обмежено. Загалом, на думку експертів 

УНЦПД, лише п’ять обласних центрів можна назвати справді 

демократичними та європейськими в питанні доступу громадян до засідань 

місцевих рад. Ними є Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Ужгород та Черкаси. 

Нормативні документи міськрад цих населених пунктів передбачають вільний 

доступ до засідань. При цьому зазначається, що наведені вище висновки 

базуються виключно на аналізі документів, що регулюють порядок доступу 

громадян до засідань міських рад [22]. 

Зважаючи на вищенаведені факти щодо практики доступу громадськості 

до інформації та заходів, що проводяться органами місцевої влади, з метою 

підвищення рівня відкритості останніх, доцільними є наступні рекомендації: 

- обов’язкове і завчасне інформування про місце і час проведення сесій, 

засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів; 

- надання можливості для попереднього ознайомлення з текстами 

проектів рішень представникам громадськості (громадських рад при 

відповідному органі) до їх розгляду на сесії чи засіданні виконавчих комітетів; 

- оголошення порядків денних органів влади, що приймають рішення;  

- забезпечення відкритості засідань з розгляду та прийняття рішень, 

збереження протоколів засідань; 
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- оприлюднення прийнятих рішень. 

Сьогодні виразним лідером із впровадження відкритих даних є місто 

Дрогобич Львівської області, що очолило рейтинг прозорості Transparency 

International Ukraine у 2018 році [65]. Найперше, у Дрогобичі створили портал, 

де оприлюднили понад 200 наборів даних. На їхній основі розробили кілька 

десятків електронних сервісів, відомі як система «Дрогобич — Smart City». 

Через «ProZorro.Продажі» Дрогобич почав продавати місця на ярмарку. Також 

через електронні аукціони можна взяти в оренду комунальне майно. З липня 

2018 року через е-аукціон відбувається і приватизація. 

«У 2017 році в Дрогобичі запровадили щоденний електронний онлайн-

моніторинг витрат енергоносіїв у комунальних закладах. Він замінив постійні 

рейди комісій на локальні перевірки енергетичних менеджерів… Восени 2017 

року міський ЦНАП почав надавати послугу виготовлення біометричних 

паспортів. Послуга екстериторіальна, тому виявилася популярною… У травні 

Дрогобич одним з перших в Україні запустив електронне оформлення 

декларацій пацієнта з лікарем. Це дозволило збільшити темпи підписання 

удвічі: 5 тис декларацій — до 18 травня і майже 12 тис — за неповний червень» 

[65]. 

У зв’язку з тим, що великий масив інформації знаходиться у прямому 

доступі (дані про землю, комунальну власність, містобудівну документацію, 

роботу закладів освіти тощо) зросла й інвестиційна привабливість міста.  

Спираючись на наведені вище аргументи, можна зробити висновок, що на 

шляху формування та утвердження розвитку демократичної, соціальної, 

правової держави громадський контроль є ключовим модернізаційним 

фактором громадянського суспільства України. Наявність різних механізмів 

громадського контролю та законодавчо закріплена можливість їхнього 

використання сприяють залученню громадян до нових форм демократичної 

участі, що дозволяє їм набувати цінного досвіду та навичок артикуляції та 

реалізації власних інтересів у поєднанні з інтересами громади. Загалом варто 

зазначити, що співробітництво й партнерство громадськості із владними 
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структурами дає змогу знаходити нові ідеї, можливості та ресурси для 

розв’язання тих чи інших суспільно важливих проблем. Наявність активного 

й потужного громадянського суспільства, що діє спільно із владою, з одного 

боку, посилює його демократичні засади, зміцнює роль громадськості у 

творенні та реалізації державної політики, а з іншого, – сприяє підвищенню 

рівня легітимації влади, яка відіграє провідну роль у процесі демократичної 

модернізації держави в цілому.  

Політична модернізація України залежить від низки чинників. На її 

перебіг та якість результатів додатково впливають як внутрішні, так і зовнішні 

фактори. Зокрема, модернізація політичної системи пов’язана з політичною та 

фінансовою підтримкою західних партнерів, адже тотальне реформування в 

контексті євроінтеграції, потребує як матеріально-технічного забезпечення, 

так і ідейно-консультативних заходів. Операція Об’єднаних Сил на сході 

нашої країни суттєво впливає на пріоритети бюджетування та галузевої 

політики. Політична модернізація залежить від єдності парламентарів та 

Адміністрації Президента у системному слідуванні обраним вектором 

розвитку України. Окрім цього, від спроможності тримати оборону у жорсткій 

інформаційній війні з країною-агресором. Відтак, громадянське суспільство є 

одним із чинників, які комплексно впливають на удосконалення політичної 

системи. Але значення третього сектору у цих процесах неможна 

недооцінювати.  

Проблеми, властиві українському громадянському суспільству, що ми 

виділили на початку третього розділу, а саме – хвилеподібна тенденція 

активностей (максимізація активності лише за кризових станів), зростання 

чисельності громадських організацій за зменшення кількості їхніх членів, 

втрата лідерів громадського руху при переході останніх до органів державної 

влади тощо можуть деструктивно позначитися і на перебігу політичної 

модернізації України.  

Як демонструє попердньо проведений аналіз нормативно-правового 

забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства (насамперед, 
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дослідження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки), формально закладені належні 

умови для продуктивного функціонування громадянського суспільства як 

соціального інституту, але конструктивність його діяльності має пряму 

кореляцію з готовністю держави до співпраці не лише декларативно, а й 

буквально. Окрім цього, діяльність громадянського суспільства повинна 

відійти від хвилеподібної моделі реалізації та закріпити новий зразок 

активності – лінійний (стабільно високий) чи навіть висхідний. Підґрунтям для 

відповідних змін має стати реалізація комплексних програм та проектів з 

громадянської освіти, насамперед молоді, що дозволить підвищити рівень 

політичної культури населення загалом, та рівень громадської компетентності 

зокрема.  

 Отже, основою демократичного ладу є людина, для якої демократія є 

природним середовищем і умовою задоволення особистих та суспільних 

інтересів. Сучасна демократія вимагає від особи не лише політичної 

активності, а й усвідомлення нею власної ролі і значення в житті суспільства, 

а також дії у відповідності до власних переконань і цінностей. Сприяти цьому 

покликана громадянська освіта. 

Термін «громадянська освіта» є запозиченням з англійського «civic 

(democratic) education», що вживається для позначення поняття сучасної 

педагогічної практики формування громадянських чеснот населення, 

передусім молоді. Головна ідея громадянської освіти як гуманітарної 

технології полягає в тому, що громадянин як носій системи громадянських 

прав і обов’язків у сучасних демократичних суспільствах є неповноцінним, 

через що його слід «активізувати», зробити з нього «хорошого громадянина» 

(good citizen). 

«Громадянська освіта – система навчально-виховних заходів, спрямована 

на формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, яка 

усвідомлює свої права і обов’язки щодо суспільства і держави. Водночас це 
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інтегрована галузь гуманітарних знань, завдання якої – підготувати молодих 

громадян до життя в умовах демократії» [51]. 

Як зазначає А. Євсюкова, спираючись на результати соціологічного 

дослідження Центра незалежних соціологічних досліджень «Омега»: 

«… процес становлення та розвитку громадянського суспільства, як правило 

відбувається в революційний період «зростання» політичної свідомості та 

активності. Завдання влади в цей період – використати енергію суспільства. 

Кращий спосіб використовувати енергію суспільства – «cogovernance» - 

спільне управління, яке сприяє залученню шляхом запрошення соціальних 

суб’єктів для участі в основній діяльності держави» [19, c. 359]. 

На думку дослідниці, акцент на громадянській освіті за сучасних умов у 

нашій країні сприятиме зміцненню громадянської свідомості та культури. 

Відтак, відповіддю на «просвітницьку» діяльність держави стане патріотична 

позиція кожного окремого громадянина [19, с. 360].   

Головним завданням громадянської освіти є підвищення громадянської 

компетентності і відповідальності молоді. Громадянська компетентність 

молоді в даному аспекті передбачає знання про засоби реалізації прав, свобод 

та усвідомлення обов’язків і відповідальності за прийняті рішення і вчинені 

дії. Громадянська компетентність молоді формується на основі засвоєння нею 

норм та опанування способів соціальної взаємодії, набуття вмінь захищати 

власні інтереси, протистояти тиску і маніпуляціям, розмірковувати з приводу 

власних очікувань, мотивів та можливих дій.  

«Громадянська освіта, як елемент системи освіти в цілому, у сучасних 

умовах складає базову і системну проблему в контексті розвитку українського 

громадянського суспільства, оскільки через неї (як через інститут 

громадянського суспільства) формуються та виражаються цінності, інтереси 

та потреби індивідів та їхніх колективів» [63]. 

Найважливіші напрямки громадянської освіти молоді передбачають 

спрямування навчально-виховного процесу на формування громадянськості, 

збагачення духовної, національної, мовної культури особистості, широке 
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залучення молоді до громадянських цінностей та їх пізнання в процесі 

навчання, розвиток у молоді свідомого та відповідального ставлення до питань 

розбудови українського суспільства, реалізації власного духовного і творчого 

потенціалу, зміцнення зв’язку між особистими та суспільними інтересами.  

Варто наголосити на тому, що громадянська освіта претендує на те, щоб 

стати чинником гуманізації суспільства. У цьому аспекті сенс громадянської 

освіти полягає в тому, що вона сприяє життєвій необхідності демократії для 

особистості, робить її необоротною. Вона покликана не лише сприяти 

формуванню молоді, яка розуміє суспільні завдання, а й утверджувати її 

свідому громадянську позицію, забезпечувати її потребу бути почутою і 

потрібною суспільству.  

Важливим для України є те, що впроваджуючи цей різновид соціально-

гуманітарної освіти в нашій державі, слід враховувати міжнародний досвід 

гуманістичної педагогіки у цьому напрямі. Також необхідно здійснювати 

заходи щодо соціального захисту молоді, підвищення якості освітніх послуг, 

упровадження інноваційних освітньо-виховних технологій, інтеграції до 

світового та європейського освітнього та наукового простору. 

«Громадянська освіта – важливий компонент більш загального процесу 

соціалізації, в результаті якого відбувається залучення конкретної особистості 

до соціуму. Громадянська освіта дає людині конкретну суму знань, формує 

ціннісні пріоритети, дає змогу набути певних особистісних якостей. 

Завершальним етапом такої роботи є застосування навичок громадянського 

мислення і поведінки в житті, що свідчить про остаточне формування 

громадянських компетентностей, які дають можливість людині успішно 

виконувати соціальну роль громадянина – використовувати свої громадянські 

права і свободи, виконувати громадянський обов’язок, виявляти громадянську 

відповідальність. Громадянська освіта допомагає людині, кажучи словами 

Платона, опанувати «мистецтво жити разом» [64]. 

Ефективний розвиток громадянської освіти в Україні, на нашу думку, 

матиме своїм наслідком активне інтегрування молоді у політичну систему, 
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зміцнення громадянського суспільства на фундаментальних засадах рівності, 

взаємної відповідальності й почуття власної гідності, а отже і модернізацію та 

стабільність держави. У той же час, дієва інтеграція громадянської освіти до 

загального процесу соціалізації людини, сприятиме посиленню громадської 

складової її особистості, відповідно, стимулюватиме громадян до більш 

активної участі у соціально-політичних процесах, від яких залежить реалізація 

їхніх інтересів. У результаті чого може бути подолана ще одна з негативних 

тенденцій функціонування українського громадянського суспільства – 

невисокий рівень членства населення в інститутах громадянського суспільства 

при загальному зростанні чисельності останніх.   

Але як зазначалося раніше, громадянська освіта не може обмежуватися 

віковою групою молоді (хоча з цією категорією працювати найлегше через 

прямі канали комунікації освітніх закладів), так само як освіта загалом та 

морально-духовне виховання, вона має бути перманентною упродовж усього 

життя людини. Категорія громадян середнього віку має бути, по суті, цільовою 

аудиторією громадянської освіти, тому ще вона формує психологічно 

стабільний та фізично міцний, активний кістяк громадськості, від якого 

залежить існування/відсутність середнього класу як суспільного прошарку, що 

може узгоджено просувати свої інтереси та вимоги. Культурно-виховні та 

освітні організації громадянського суспільства мають системно поширювати 

достовірні знання у формі брошур, проспектів, газет, організовувати круглі 

столи з актуальних соціальних питань, проводити лекторії тощо. Інші суб’єкти 

громадянського суспільства також можуть брати участь в освітніх процесах в 

ролі медіаторів, поширюючи інформаційні матеріали колег на власних 

зібраннях, запрошуючи представників освітніх організацій на власні заходи. 

ЗМІ також мають стати партнером громадських організацій з просування 

громадянської освіти. Телебачення лишається в Україні найбільш 

використовуваним населенням джерелом інформації. І не лише шляхом 

проведення політичних ток-шоу (які переважно заплутують широкі маси, 

особливо літніх людей, в масивах різноспрямованих позицій) за участі 
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експертів третього сектору, а й через проведення спеціальних освітніх програм 

громадянського змісту, в яких системно б подавалася як загальна інформація 

щодо громадянського суспільства, його ролі та завдань, функцій та форм 

організації тощо, так і розглядалися б актуальні соціально-політичні 

проблеми, які потребують не лише уваги, а й залучення громадськості до 

їхнього вирішення.  

Ще однією тенденцією українського громадянського суспільства, яка 

може негативно позначитися на політичній модернізації, це - лідер-

орієнтована модель організацій третього сектору. Ініціативи ідуть переважно 

від очільників організацій, з ними асоціюються провідні ідеї громадських 

об’єднань. Якщо лідер певної організації лишає обійману ним посаду, перестає 

бути рупором, стимулом та обличчям структури, її діяльність може поступово 

зійти нанівець, що пояснюється, насамперед, хибно обраним підходом до 

внутрішнього управління. Організацію громадянського суспільства має 

визначати команда, що дозволить змінити стиль внутрішньої комунікації з 

вертикального на горизонтальний, поліпшити іманентну культуру та 

ставлення суспільства загалом.  

Окремої уваги потребує аспект керування діяльністю громадської 

організації, а саме – популяризація проектного менеджменту як методики 

управління. Даний підхід дозволяє економити переважну більшість ресурсів 

(людський, часовий, фінансовий, інформаційний тощо). Залежно від місії 

громадської організації, її учасниками розробляються ідеї, що потребують 

власної реалізації. Ідея може вважитися вдало реалізованою, коли знаходить 

своє оформлення у проекті. А це означає чітку ідентифікацію проблеми, 

визначення мети та завдань, планування етапів проекту, розрахунки бюджету, 

встановлення критеріїв вимірювання досягнутих результатів.    

Варто зазначити, що проектний менеджмент як управлінська методика 

почала використовуватися з середини 50-х років ХХ століття у приватному 

секторі. Згодом ідея управління проектами була запозичена державними 
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структурами (1980-ті роки), а на межі століть перейшла до арсеналу суб’єктів 

громадянського суспільства [57].   

Проекти громадських організацій вирізняються добором головних 

акторів. Безпосередньо громадська організація, зазвичай, виступає 

ініціатором. Органи державної влади та місцевого самоврядування, 

прибуткові структури приватного сектору постають у ролі замовника, який 

фіксує вимоги стосовно наміченого результату. Фінансування відповідних 

проектів, переважно, здійснюється за рахунок спонсорських надходжень. У 

якості фінансових донорів можуть бути як окремі індивіди, так і благодійні 

фундації тощо. Менеджер проекту налагоджує взаємодію усіх учасників та 

персоналу. 

Початок проекту пов’язаний з оцінкою спільних інтересів локальної 

громади, а також точкового визначення проблем, які будуть вирішуватися у 

ході проекту. При цьому, враховуються не тільки потреби локального соціуму, 

але й потенціал конкретної громадської організації. За окресленням проблеми, 

слідує визначення загальної стратегії проекту, на основі якої вже  

ідентифікуються його завдання та інструменти, а також чітко визначається 

фінальний результат, якого слід досягти у процесі здійснення проекту. Загалом 

проектний підхід, використовуваний громадською організацією, передбачає 

чотири фази:  

1) визначення кола питань, які потребують кореляції з чинним 

законодавством, до початку проекту;  

2) планування;  

3) практична реалізація проекту;  

4) запровадження досягнутих результатів проекту.  

Управління проектом здійснюється проектним менеджером, який по 

факту може бути як керівником проекту, так і просто координатором. 

Менеджер проекту може обирати різні стратегії добору учасників до проектної 

групи: формувати автономну групу, залучати існуючий персонал, 

використовувати прийоми аутсорсингу для реалізації окремих завдань. При 
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цьому, сьогодні все більшої популярності у світі набирає фасилітативна 

модель поведінки проектного менеджера, яка передбачає, що він не 

створюватиме жорстких ієрархічних структур, з одного боку, а з іншого – 

сприятиме полегшенню процесу досягнення запланованого результату через 

обмін досвідом серед учасників, сприяння їхньому персональному розвитку та 

забезпечення загального сприятливого для ефективного результату клімату. 

Отже, використання проектного менеджменту як методики управління 

діяльністю громадської організації нестиме ряд конструктивних змін, як то: 

економію ресурсів; оптимізацію комунікації; зміцнення рівня довіри між 

виконавцем проекту та замовником; реалізацію соціально значущих завдань 

тощо.      

На наше переконання, можна ідентифікувати низку перепон, які 

заважають конструктивному розвитку організацій громадянського суспільства 

в Україні на даному етапі. Це проблеми організаційного характеру, 

громадянського представництва, соціально-економічного змісту, 

міжсекторної співпраці. Розглянемо їх більш предметно. 

Уповільнені темпи організаційного розвитку ГО, на нашу думку, можна 

пояснити впливом таких чинників, як: 1) невисока демократичність 

внутрішніх практик; 2) складні процедури реєстрації ГО, а також набуття 

статусу неприбуткової організації; 3) відсутність централізованої допомоги 

інституалізації ГО з боку держави; 4) відсутність державного фінансування 

для переважної більшості суб’єктів громадянського сектору; 5) відсутність 

належної системи обліку та моніторингу діяльності ГО; 6) відсутність єдиних 

стандартів звітності ГО, враховуючи публічний рівень.  

Вважаємо, що складнощі громадянського представництва також 

спричинюються низкою факторів: 1) на законодавчому рівні неврегульовані 

правила організації деліберацій; 2) немає державного заохочення суб’єктів 

громадянського суспільства до організації освітніх та інформаційних програм 

з актуальних для населення проблем; 3) незадовільний рівень участі 

громадських організацій у процесі прийняття публічних рішень. 
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Невисокий показник соціально-економічної значущості громадських 

організацій пов’язаний з: 1) нестачею фінансування та браком чинників, 

мотивуючих до соціального підприємництва організацій; 2) незначним 

досвідом ГО у забезпеченні соціальними послугами; відсутністю пільг з ПДВ 

на соціальні послуги, що надаються інститутами третього сектору.  

Перешкодою для участі ГО у міжсекторній співпраці є: незадовільний 

рівень співпраці з державними органами; не достатній рівень громадянської 

освіти як молодого, так і старшого поколінь; відсутність єдиного підходу до 

дослідження динаміки розвитку українського громадянського суспільства.  

На основі знань щодо провідних перешкод у діяльності інститутів 

громадянського суспільства можна запропонувати комплекс порад, а саме: 

- створити уніфіковані державні реєстри з систематизації діяльності 

суб’єктів громадянського суспільства, які були у широкому публічному 

доступі; 

- запровадити універсальний підхід до організації процесу звітування 

організаціями третього сектору;  

- розробити та запровадити єдині стандарти щодо забезпечення ГО 

державною цільовою підтримкою в процесі їхньої інституалізації; 

- створити єдиний для усіх органів виконавчої гілки влади порядок 

розподілу державних коштів для фінансування проектів ГО на конкурсних 

засадах; 

- систематизувати на законодавчому рівні усі форми прямої демократії, 

зокрема, публічні обговорення;  

- створити рівні можливості участі ГО у конкурсах виконавців цільових 

програм на різних рівнях, а також у державних закупівлях; 

- заохочувати волонтерські ініціативи;  

- стимулювати поширення громадянської освіти, насамперед, серед 

молоді, починаючи з закладів загальної освіти, закінчуючи закладами вищої 

освіти, а також сприяти громадянській освіті серед категорій середнього та 

літнього віку; 
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- сприяти проведенню науково-дослідної роботи, присвяченої вивченню  

громадянського суспільства; 

- адаптувати та сприяти поширенню проектного підходу в управлінні 

діяльністю громадських організацій, запроваджувати фасилітативну модель 

управлінської поведінки проектного менеджера. 

Зміцнення позицій громадянського суспільства в Україні автоматично 

сприятиме позитивним модернізаційним перетворенням у політичній системі. 

Ослаблення стану цього публічного гравця матиме результатом уповільнення 

темпів оновлення політичного інструментарію та методик. Окрім цього, 

негативна динаміка його розвитку може резюмуватися зміною загального 

вектору руху держави, що матиме своїм наслідком деструкцію соціально-

політичного укладу. Саме тому, незважаючи на наявність інших вагомих 

чинників впливу на політичну модернізацію, потенціал громадянського 

суспільства має бути використано максимально. Учасницька позиція 

громадянина, об’єднавча роль громадянського суспільства, публічний діалог 

як запорука конструктивної співпраці різних соціально-політичних є ідейними 

орієнтирами для кожного українця окремо та українського народу в цілому. 

Тим не менш, існують об’єктивні факти, що свідчать про пряму 

кореляцію між діяльністю інститутів громадянського суспільства та 

політичною модернізацією в Україні. Насамперед, мова ведеться про протидію 

корупції, правову підтримку населення, розвиток відкритих даних та 

електронної участі, співпрацю з ОМС (бюджет участі) тощо. 

Так, у контексті протидії корупції значною подією у 2017 році стало 

затримання та обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної 

служби України Р. Насірову, що відбулися не без потужного тиску 

громадськості та четвертої влади. Активісти ГС проводили різні заходи, 

зокрема, блокували будівлю суду, організовували мітинги, вимагаючи 

посилити боротьбу з корупцією в Україні. 

Окрім цього, за сприяння Transparency International Ukraine, а також 

багатьох міжнародних та європейських НУО було сформовано «Рамкову 
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програму управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання 

корупції для міста Києва», що була затверджена Київською міською радою 

взимку 2016 р.  

«Громадські антикорупційні організації м. Києва сфокусували свою увагу 

на реалізації проекту «Приховані інтереси», який спрямований на виявлення 

незаконних статків і конфліктів інтересів у депутатів Київради, посадовців 

міськдержадміністрації та райдержадміністрацій міста. У ході наповнення 

бази веб-сайту «Приховані інтереси» (http://interes.shtab.net/) було знайдено 

близько 600 структур, які належать 120 депутатам Київради та 45 найвищим 

посадовцям міської та районних держадміністрацій» [48, с. 32]. 

Навесні 2017 р. представники владних органів різного рівня стали 

учасниками Стратегічної сесії Студентського антикорупційного агентства, 

відділення якого функціонують у багатьох містах України. Стимулом 

до створення цього громадського органу стала стаття Н. Стодолі 

«Студентський антикорупційний комітет», яка була розміщена на веб-сайті 

ВГО «Народна люстрація». 

З 1 листопада 2016 року запрацював проект контролю публічних 

закупівель DoZorro, що покликаний за участі всіх заінтересованих сторін 

забезпечити його реалізацію через формування бази даних учасників 

(закупівельників та постачальників) й окремих тендерів. Цей портал створено 

за підтримки таких міжнародних НУО, як Omidyar Network, Open Contracting 

Partnership, Міжнародного фонду «Відродження» тощо [7]. У лютому 2017 

року на DoZorro була доступна інформація про 429 сумнівних тендери з 

початковою вартістю близько 4 млрд. грн. 

Оновленню судової системи покликаний сприяти проект «Громадський 

моніторинг суддів Івано-Франківської області як механізм протидії корупції 

в судах та сприяння судовій реформі в Україні». У ході втілення даного 

проекту громадські активісти створили електронний ресурс, на якому 

оприлюднили біографії та декларації 200 прикарпатських суддів. Окрім того, 

кожен житель області може направити на спеціальну електронну адресу 
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скаргу на суддів чи надати документи, які свідчать про порушення останніми 

присяги. 

«Намагаючись вплинути на кадрові призначення в місцевих органах 

влади, ОГС сьогодні періодично вдаються до суспільного розголосу у ЗМІ 

та соціальних мережах, що здебільшого допомагає усунути чиновника 

із займаної посади та призначенню на державну посаду представників 

громадського сектору. Наприклад, у Мережі викликало обурення відео 

конкурсу на посаду директора Національного природного парку «Тузловські 

лимани», коли його переможець не зміг відповісти на запитання щодо 

особливостей цього заповідника 90. Також ЗМІ повідомляли, що в м. Одесі 

виник скандал, коли за результатом конкурсу на посаду начальника 

регіонального управління пройшов фігурант кримінальної справи. Після 

втручання міської громадськості претендентові довелося відмовитися від 

посади» [48, с. 34]. 

З приводу взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства з питань правової 

допомоги варто згадати формування сітки бюро правової допомоги в районах 

і містах обласного значення. З вересня до грудня 2016 року було сформовано 

426 відповідних структур місцевих центрів із надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. У квітні 2017 року ця система об’єднала біля 500 юнітів, 

до складу яких увійшли 2600 незалежних адвокатів, які надають правову 

допомогу за державні кошти, а також 1600 штатних юристів, які перманентно 

надають первинну та вторинну правову допомогу усім хто, до них звертається 

[3].  

Посиленню прозорості діяльності владних органів сприяють такі проекти, 

як: єдиний державний веб-портал відкритих даних data.gov.ua; система 

державних закупівель ProZorro; офіційний веб-портал публічних фінансів 

України Є-data тощо; портал відкритих даних Верховної Ради України тощо. 

«У січні 2016 р. в Україні був запущений некомерційний інкубатор ІТ-

проектів на основі відкритих державних даних «1991 Open Data Incubator». 
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Цей проект, управління яким здійснює громадська організація SocialBoost 

за підтримки Western NIS Fund, покликаний «оцифрувати» такі сектори 

економіки: агробізнес, енергетику, інфраструктурні проекти, державні 

послуги для громадян і створити внутрішні аналітичні системи в державі, 

налагодивши взаємодію ІТ-розробників, громадських організацій 

та аналітичних центрів з органами державної влади» [48, с. 34]. 

Конструктивність взаємодії інститутів громадянського суспільства 

та органів місцевого самоврядування досягається й у процесі впровадження 

партиципаторного бюджету (бюджету участі) – механізм взаємодії органів 

місцевого самоврядування з громадськістю, спрямований на залучення 

громадян до участі в бюджетному процесі, зокрема шляхом прямої демократії, 

через визначення пріоритетів бюджетних витрат чи подання проектів, 

об’єднання в проектні команди, голосування за такі проекти, здійснення 

контролю за їх реалізацією [53]. 

Україні вперше бюджет участі було впроваджено в 2015 році в трьох 

містах: Чернігові, Черкасах та Полтаві.  В цілому  на сьогодні 

партиципаторний бюджет активно впроваджується в більш ніж 45 містах, 23 з 

яких – обласні центри. Новостворені об’єднані територіальні громади також 

протягом 2018-2019 років почали впроваджувати цю практику. 

Мінімальна сума бюджету участі становить не менш як 1% від доходів 

бюджету міста в поточному році. В Києві та Дніпрі допускається можливість 

співфінансування проекту, якщо його вартість виходить за граничні межі 

визначеної положенням про «Бюджет участі» [6]. 

У 19 обласних центрах відповідно до положень міських рад про бюджет 

участі мешканці міст мають можливість проголосувати як через електрону 

систему, так і в пунктах голосування заповнивши відповідний бланк.  

За даними, проаналізованими Одеською обласною організацією ГО 

«Комітет виборців України», перші результати впровадження бюджету участі 

в містах України виглядають наступним чином. За 2017 рік в Дніпрі подано 

564 проектів, більш ніж 70 тисяч жителів взяли участь у голосуванні. У 2016 
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році в голосуванні за проекти до громадського бюджету взяли участь понад 23 

тис жителів Львова. У Києві в 2017 році за проекти віддали голоси понад 50 

тисяч киян. З-поміж 497 проектів було обрано 62. У 2018  р. до участі було 

подано понад 800 проектів, з них 564 пройшли експертизу і були допущені до 

голосування. Всього проголосувало понад 130 тис. жителів Києва. 

В Одесі в 2017 році в рамках громадського бюджету були подані 256 

проектів. Переможцями за результатами голосування одеситів визнано 40 

проектів на загальну суму 99 млн 518 тис. 891 грн.   

В цілому ж у 23 обласних центрах за 2017-2018 рр. було подано 2479 

проектів, з яких обрано 401 завдяки понад 512 тисячам голосів [6].  

Фактично, партиципаторний бюджет є вдалим інструментом для 

активізації громадянського суспільства, залучення великої кількості людей до 

прийняття рішень, зокрема і щодо розподілу бюджету громади, а з іншого боку 

– дієвий інструмент діалогу органів влади та громадськості, налагодження 

комунікації та довіри. Одним з головних переваг партиципаторного бюджету 

є те, що посилюється активність мешканців населених пунктів. Практика 

впровадження партиципаторного бюджету покращує знання людей про те, як 

працюють органи влади, а також сприяє підвищенню рівня прозорості 

публічних фінансів, проектів планів. Це також допомагає краще розподіляти 

публічні ресурси і поліпшити зв'язок між органами влади , мешканцями та 

громадським сектором. За умови ефективного його впровадження, 

партиципаторний бюджет може перетворитися на потужний інструмент, який 

допомагає задовольнити потреби мешканців і має позитивний вплив на оцінку 

дій місцевої влади. 
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Висновки до третього розділу 

 

У розділі доведено, що особливості політичної модернізації України 

продиктовані євроінтеграційними завданнями, які відстояло громадянське 

суспільство нашої країни під час Революції Гідності. Синхронізація 

політичної, економічної, соціальної площини зі стандартами ЄС вимагає 

активного та ефективного оновлення інструментів державного управління, 

заразом із удосконаленням соціально-політичної комунікації, політичної 

культури, нормативно-правового фундаменту функціонування всієї 

політичної системи.  

Обґрунтовано, що третій сектор незалежної України має ряд тенденцій 

власного розвитку, які не завжди сприяють позитивній динаміці його 

функціонування, а відтак, - і послідовній та динамічній політичній 

модернізації. До цих провідних тенденцій можна віднести:  

1) активізацію громадянського суспільства за кризових часів та спадання 

активності після виплеску соціального невдоволення масштабними акціями 

протесту (Помаранчева революція, Революція Гідності);  

2) лідер-орієнтовану модель функціонування організацій громадянського 

суспільства, яка негативно впливає на діяльність інституту третього сектору 

за умови переходу його очільника до владних структур;  

3) збільшення чисельності суб’єктів громадянського суспільства при 

одночасному зменшенні їхнього членства. 

Аналіз чинного законодавства (Постанова Кабінету Міністрів України 

№976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади, Постанова Кабінету 

Міністрів України № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», Національна стратегія 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки 

тощо), що обґрунтовує діяльність суб’єктів громадянського суспільства в 

Україні, доводить наявність сприятливих нормативно-правових засад для 
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взаємодії третього сектору з органами державної влади та місцевого 

самоврядування.  

Стверджується, що сьогодні існує комплекс інструментів з контролю та 

поліпшення діяльності владних структур громадянським суспільством:  

звернення громадян; громадська експертиза діяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; громадські слухання; обговорення в 

засобах масової інформації, соціологічні опитування та моніторинги 

громадської думки; діяльність громадських рад; діяльність органів 

самоорганізації населення; діяльність інститутів громадянського суспільства; 

моніторинг діяльності та контрольні перевірки об’єктів громадського 

контролю тощо. Однак, на даний момент фіксується не достатня ефективність 

цих механізмів, що частково пов’язано з неусталеністю у громадській 

свідомості учасницької позиції.  

Конструктивному розвитку громадянського суспільства в Україні 

заважає низка проблем різної етіології, які умовно можна згрупувати у чотири 

категорії: 1) проблеми організаційного характеру; 2) проблеми 

громадянського представництва; 3) проблеми соціально-економічного змісту; 

4) проблеми міжсекторної співпраці. 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [16]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено комплексний аналіз теоретичних засад 

та практичних виявів громадянського суспільства у процесах політичної 

модернізації, що дозволило розкрити його роль та завдання як чинника 

осучаснення та удосконалення політичної системи загалом та України 

зокрема. Отримані у процесі дослідження результати дають змогу 

сформулювати наступні висновки: 

1. Обґрунтовано, що дослідження громадянського суспільства як 

чинника політичної модернізації базується на належному теоретичному 

фундаменті у вигляді систематизованих теоретичних положень як щодо 

першого феномену соціально-політичної дійсності, так і стосовно другого 

процесу оновлення політичної системи. Автором розроблено власні дефініції 

громадянського суспільства та політичної модернізації. Громадянське 

суспільство – це впливовий соціальний актор, що усвідомив значущість 

власної соціальної влади і діє на перетині різних сфер (економічної, 

культурної, публічної тощо) та на різних рівнях (локальному, національному, 

наднаціональному) з метою узгодження та реалізації суспільних інтересів у 

паритетній співпраці з державними та приватними структурами. Політична 

модернізація - це оновлення політичного інструментарію та методик, завдань 

та функцій, організаційних структур, що визначають діяльність різних 

політичних акторів, відповідно до найбільш сучасних ефективних зразків. 

У процесі дослідження висвітлено традиційні завдання громадянського 

суспільства, що сприяють політичній модернізації, а саме: генерування та 

артикуляція суспільних та групових інтересів; взаємодія з державними 

органами з метою легалізації цих інтересів; контроль над розробкою та 

виконанням державних програм із реалізації цих інтересів; систематизація 

власної діяльності шляхом організаційного оформлення; інтеракція між 

різними громадськими структурами, що мають суперечливі інтереси з метою 

винайдення компромісу; отримання соціальних послуг за рахунок державного 
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або місцевого бюджету; громадянська освіта, доведено їхню результативність 

та ефективність. 

Проаналізовано наукове підґрунтя дослідження змісту політичної 

модернізації. Політична модернізація визначається крізь дослідницьку 

паралель «політична зміна» - «політичний розвиток», де політична зміна – 

одиничний акт трансформації певного елементу політичної системи, а 

політичний розвиток – сума політичних змін. Політична модернізація – один 

із різновидів політичного розвитку, що має ряд закономірностей, і водночас 

характеризується різними історичними, географічними, культурологічними 

особливостями. 

З’ясовано, що основні вектори політичної модернізації знаходять свій 

вияв у: централізації державної влади на національному рівні та одночасній 

глибокій територіальній децентралізації локальних політичних інтересів для 

забезпечення широкої політичної участі громадян у вирішенні місцевих 

проблем; формуванні диференційованої політичної структури з високим 

рівнем спеціалізації окремих елементів системи; забезпеченні участі широкого 

кола соціальних груп у політичних процесах для задоволення різноманітних 

інтересів шляхом розвитку інститутів громадянського суспільства; швидкому 

збільшенні кількості представників раціональної політичної еліти, формуванні 

на тих же принципах модерної бюрократії, постійному послабленні ролі 

кланових груп у політичних процесах; розвитку політичної культури на 

засадах ціннісного плюралізму та активізму, зростанні рівня політичної 

відповідальності громадян; підвищенні рівня соціальної автономності та 

мобільності політичних акторів тощо. 

2. Доведено, що громадянське суспільство та політична модернізація 

перебувають у тісній взаємодії та характеризуються системою перманентних 

взаємовпливів. Політична модернізація розширює функціональність 

громадянського суспільства, робить його повноцінним актором публічної 

політики; диверсифікує його структуру; сприяє соціальній мобільності та 

мобілізації; підвищує політичну культуру та компетентність громадян; 
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полегшує внутрішню та зовнішню комунікацію і т. д. Громадянське 

суспільство як чинник політичної модернізації впливає на її інтенсивність, 

предметність, масштабність, ефективність, оперативність, оптимальність, 

системність, правове регулювання тощо. 

Під впливом громадянського суспільства відбувається удосконалення 

політичних відносин, транспарентність та паритетність стають основними 

пріоритетами взаємодій між різними соціально-політичними акторами, у тому 

числі між громадськими організаціями, державними інститутами, приватним 

сектором. Залежно від зрілості громадянського суспільства, його вплив на 

політичну систему може бути ситуаційним або системним, малоефективним 

або ефективним, нормативно непідкріпленим або підкріпленим, 

опосередкованим або прямим. 

3. Аргументовано, що роль громадянського суспільства у практиці 

політичної модернізації суттєво зросла в контексті глобалізаційних змін. 

Розвиток інформаційних технологій створив фундамент для розкриття 

модернізаційного потенціалу громадянського суспільства, посиливши його 

комунікаційну складову. Офлайн простір було доповнено онлайн аналогом, 

що змінило структуру комунікації суспільства загалом та можливості 

громадянського суспільства, зокрема. У контексті розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій відкрилися нові інтерактивні канали спілкування 

між членами громадської організації, між різними інститутами 

громадянського суспільства, між громадянським суспільством та державою й 

бізнесом. 

Внаслідок глобальних перетворень відбулося оновлення завдань 

громадянського суспільства. До його інноваційних завдань віднесено: 

реалізацію «громадянського» начала кожного представника суспільства;  

взаємодію з приватним сектором з метою отримання прозорої фінансової 

підтримки власної діяльності; участь у формуванні та реалізації державної 

політики (публічне управління); інтенсифікацію громадських ініціатив; 

популяризацію «відповідального» громадянського суспільства; формування 
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толерантної моделі внутрішніх взаємодій; стимулювання звітності державних 

органів щодо ефективності їхньої діяльності; алгоритмізацію реакцій на 

кризові виклики; стратегічне планування активностей; діджиталізацію 

процесів внутрішньої та зовнішньої комунікації.   

Виявлено і визначено основні функції сучасного громадянського 

суспільства: управління інституціями з обліку та просування прозорості та 

підзвітності; підвищення обізнаності про суспільні проблеми та виклики, а 

також підтримка позитивних змін; надання послуг для задоволення суспільних 

потреб, зокрема, у сферах освіти, здоров’я, харчування та безпеки, а також 

реалізація управління наслідками стихійних лих, швидкого реагування на 

надзвичайні ситуації; поширення унікальних знань та досвіду для формування 

політики та стратегії, а також визначення конструктивних рішень; 

забезпечення освіти, перепідготовки, стажування тощо з метою нарощування 

потенціалу; розробка довготривалих та довгоокупних рішень; надання сили 

голосу маргіналізованих або недостатньо представлених груп; заохочення 

активної участі громадян у суспільному житті та підтримка прав громадян; 

сприяння поширенню та зміцненню фундаментальних загальних цінностей; 

створення норм, що формують ринок і державну політику. 

4. Доведено, що комунікаційний потенціал громадянського 

суспільства знайшов вихід власної енергії у процесі публічного дискурсу, який 

сьогодні є одним з головних модернізаційних засобів у руках громади. За 

результатами публічного обговорення громадянське суспільство продовжує 

перманентний процес власного удосконалення, а також оновлення на більш 

якісних засадах структурних елементів політичної системи загалом.   

Публічне обговорення – спосіб прийняття раціонального соціально-

політичного рішення з урахуванням позицій як меншості, так і більшості, а 

також думки кожного учасника. Завдяки таким організаційним принципам як 

інклюзивність, транспарентність та рівність публічний дискурс є таким 

засобом, що дозволяє прийняти по-справжньому ефективне рішення, як за 

способом вироблення, так і за змістом. 
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Публічний дискурс сприяє модернізації політичної системи, працюючи за 

«принципом доміно». Участь у публічних обговореннях ініціює зміну 

політичної свідомості людини, саме завдяки процесу обговорення остання 

утверджується у сприйнятті своєї громадської ролі, стає більш ініціативною, 

активною, відповідальною, поінформованою тощо. Оновлена політична 

свідомість сприяє модернізації політичної культури, яка переходить з пасивно-

споглядальницького стану до учасницького. Політична культура ХХІ століття 

у демократичних країнах світу – це культура компромісу та міжсекторної 

співпраці. Такий формат політичної культури з необхідністю призводить до 

тотального перегляду політичних відносин, які відтепер орієнтуються на таку 

соціальну цінність як «належність», стимулюючи формування та зміцнення 

належного управління, належного політика та належного громадянина. Нові 

політичні відносини вимагають удосконалення нормативно-правового поля, 

яке б враховувало усі модернізаційні зрушення та максимально їм сприяло.  

5. З’ясовано, що соціальне партнерство є одним з найбільш виразних 

наслідків модернізаційної діяльності громадянського суспільства, що 

конструюється на основі використання такого засобу як публічний дискурс. 

Саме завдяки змістовому потенціалу останнього громадянське суспільство – у 

даному контексті, насамперед, професійні спілки – спромоглося організувати 

ефективну комунікацію з державою з питань організації трудової сфери, 

результуючим висновком якої став консенсус та закладання основ для 

подальшої більш широкої міжсекторної співпраці.  

Обґрунтовано ідею про те, що в основі продуктивного соціального 

партнерства знаходиться синергія організованої громади, яка усвідомлює 

власні потреби, може їх артикулювати і донести до представників державного 

та приватного сектору (у випадку коли роботодавець є його представником), 

держави, що розкрила свій клієнт-орієнтований потенціал (функцію служіння, 

а не керування) та власників приватних підприємств, які розуміють вигоду не 

лише як економічний зиск, а й перманентну стабільність.  
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Значення профспілкових організацій у системі соціального партнерства  

знаходить обґрунтування у ході реконструкції історії становлення ринкових 

відносин. І хоча на сучасному етапі суспільного розвитку відбувається зміна 

розстановки сил у трудових відносинах, що проявляється у послабленні 

профспілкового руху та зміцненні позиції роботодавців через поширення 

транснаціональних виробництв, а також ролі держави, яка перебирає на себе 

функцію арбітра, не можна заперечувати значущість профспілок у 

популяризації соціального партнерства. 

Встановлено, що стан соціального партнерства в Україні може бути 

визначений як недостатній. Основними причинами недостатньої ефективності 

системи соціального партнерства є недосконалість окремих елементів системи 

(організаційних, законодавчих (насамперед, корпоративне законодавство), 

соціально-економічних тощо); недостатня результативність профспілкової 

діяльності; незначні важелі впливу працівника на роботодавця через 

відсутність учасницької практики; домінування у соціальному діалозі сторони 

роботодавців; патерналістське сприйняття держави громадянами  тощо. 

6. Виявлено, що інструменти громадського контролю в Україні 

мають належне нормативно-правове підґрунтя (Конституція України; Закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи 

самоорганізації населення», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

звернення громадян»; Постанови Кабінету Міністрів України №976 «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади», № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації»; 

Указ  Президента України «Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні»; Національна стратегія сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки та ін.). 
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Ідентифіковано та досліджено комплекс інструментів контролю 

громадянського суспільства за діяльністю владних структур:  звернення 

громадян; громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування; громадські слухання; обговорення в 

засобах масової інформації, соціологічні опитування та моніторинги 

громадської думки; діяльність громадських рад; діяльність органів 

самоорганізації населення; діяльність інститутів громадянського суспільства; 

моніторинг діяльності та контрольні перевірки об’єктів громадського 

контролю тощо. Однак, на даний момент фіксується недостатній рівень 

ефективності цих механізмів, що частково пов’язано з неусталеністю у 

громадській свідомості учасницької позиції. 

7. Доведено, що специфіка політичної модернізації України 

продиктована євроінтеграційними завданнями, за які боролося громадянське 

суспільство під час Революції Гідності. Синхронізація політичної, 

економічної, соціальної площини зі стандартами Європейського Союзу 

вимагає активного та ефективного оновлення інструментів державного 

управління, у поєднанні з удосконаленням соціально-політичної комунікації, 

політичної культури, нормативно-правового фундаменту функціонування 

всієї політичної системи. 

Доведено також, що конструктивному розвитку громадянського 

суспільства (відтак, і політичної модернізації) в Україні заважає низка 

проблем різного походження, які умовно можна згрупувати у чотири категорії: 

1) проблеми організаційного характеру; 2) проблеми громадянського 

представництва; 3) проблеми соціально-економічного змісту; 4) проблеми 

міжсекторної співпраці.  

Виокремлено такі результати політичної модернізації України під 

впливом діяльності інститутів громадянського суспільства, як протидія 

корупції, правова підтримка населення, розвиток відкритих даних та 

електронної участі, співпраця з органами місцевого самоврядування (бюджет 
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участі, проведення публічних обговорень та формування стратегій місцевого 

розвитку) тощо. 

Подальше поглиблення наукових пошуків модернізаційного потенціалу 

громадянського суспільства може бути пов’язане з компаративними 

дослідженнями результатів політичної модернізації під впливом 

громадянського суспільства в окремих країнах-членах Європейського Союзу 

та Україні, а також із деталізацією ролі у політичній модернізації інститутів 

українського громадянського суспільства, що мають різні соціальні місії.     
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