
Київський національний університет  імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису  

 

МАКАРЕНКО ЛІЛІЇ ПЕТРІВНИ 

 

                                                                   

                                                                     УДК 323.21 

            

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  У 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ 

 

23.00.02 політичні інститути та процеси 

 
 

Подається на здобуття ступеня доктора політичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело 

____________  Макаренко Л.П. 

 

 

Науковий консультант Шляхтун П.П., доктор філос. наук, професор 

 

 

Київ - 2018 

 

 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Макаренко Л.П. Інституційні форми політичної комунікації у 

демократичних процесах в Україні. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». - Київський 

національний університет  імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України, Київ, 2018. 

У дисертації  виокремлюються і досліджуються  інституційні, тобто 

врегульовані нормами права форми політичної комунікації у 

демократичних процесах в Україні. Політична комунікація трактується як 

взаємодія, взаємовплив суб’єктів політики з приводу влади, зумовлені 

їхнім правовим статусом, функціями та повноваженнями, закріпленими в 

законодавстві, кінцевою метою яких є ефективне, результативне та 

легітимне управління суспільством. 

Демократичний процес в дослідженні трактується як розвиток, 

перехід від певного політичного стану до якіснішого на базі вдосконалення 

політичних інститутів і підвищення рівня політичної культури суспільства. 

Як демократичні процеси виокремлено становлення парламентсько-

президентської форми державного правління, системи місцевого 

самоврядування, багатопартійності, оптимальної виборчої системи,  

громадянського суспільства, та його політичних інститутів – політичних 

партій, громадських організацій, засобів масової інформації, формування 

та утвердження євроінтеграційного вектора зовнішньої політики України.  

Відповідно до цих процесів аналізуються зміни, що відбувалися в межах 

інституційних форм політичної комунікації між вищими органами 

державної влади, між суб’єктами місцевого самоврядування і місцевими 

органами державної виконавчої влади, з’ясовується комунікативний вплив 

політичних інститутів громадянського суспільства на державу, 

досліджуються зовнішньополітичні комунікації української держави та 
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виокремлюються європейський та євроатлантичний  її напрями як 

приорітетні. 

Дисертація є першим  дослідженням політичної комунікації, яке 

здійснене на основі конституційно-правових актів, що дало змогу 

виокремити та систематизувати інституційні форми політичної комунікації 

та визначити їх місце у демократичних процесах в Україні. У межах 

проведеного дослідження отримано наступні основні результати, що  

відзначаються науковою новизною і виносяться на захист: 

- дано авторське визначення політичної комунікації як взаємодії і 

взаємовпливу суб’єктів політики з приводу влади,  що зумовлені їх 

правовим статусом, функціями та повноваженнями, закріпленими в 

законодавстві, кінцевою метою яких є ефективне, результативне та 

легітимне управління суспільством.  

- конкретизовано зміст демократичного напряму розвитку незалежної 

України через виокремлення і систематизацію основних демократичних 

процесів (становлення парламентсько-президентської форми державного 

правління, системи  місцевого самоврядування, багатопартійності, 

трансформації виборчої системи, формування громадянського суспільства, 

утвердження євроінтеграційного та євроатлантичного векторів зовнішньої 

політики держави) та дослідження інституційних форм політичної 

комунікації суб’єктів цих процесів; 

- уперше з використанням поняття інституційних форм політичної 

комунікації як законодавчо визначених форм взаємодії суб’єктів політики 

на основі конституційно-правових актів України досліджено комунікацію: 

між вищими органами державної влади (Президентом України, Верховною 

Радою України, Кабінетом  Міністрів України);  між громадянським 

суспільством та державою; між органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами державної виконавчої влади; між територіальними 

громадами і ними сформованими органами місцевого самоврядування, 
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результатом  чого стало виокремлення проблем такої комунікації та 

окреслення шляхів їх розв’язання; 

- уперше процес становлення в Україні парламентсько-президентської 

форми державного правління досліджено як зміну інституційних форм 

взаємодії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету  

Міністрів України, зміщення конституційно визначених функцій і 

повноважень зі здійснення державної влади від глави держави до 

парламенту та уряду, в контексті чого проаналізовано конституційно 

визначений спосіб формування уряду, форми контролю його діяльності, 

умови настання політичної відповідальності уряду та парламенту, 

конституційно-правові інститути права законодавчої ініціативи, права 

законодавчого вето президента, депутатського запиту, депутатського 

звернення, імпічменту президента, на основі чого зроблено висновок, що 

інституційні форми політичної комунікації за парламентсько-

президентської форми державного правління більше відповідають вимогам 

демократизму та ефективності, ніж за попередніх форм правління в 

Україні; 

- уперше  аналіз процесу становлення системи місцевої влади в 

Україні здійснено як з’ясування особливостей інституційних форм 

політичної комунікації територіальних громад із сформованими ними 

органами місцевого самоврядування (місцевими радами, сільськими, 

селищними, міськими головами), органів місцевого самоврядування з 

місцевими органами державної виконавчої влади (районними та 

обласними державними адміністраціями). Встановлено, що територіальні 

громади не  здійснюють вагомого впливу  на органи місцевого 

самоврядування у відстоюванні своїх прав і інтересів, а  місцеві ради – на 

районні та обласні державні адміністрації. Причинами  цього є відсутність 

належного нормативного врегулювання таких процесів, зокрема у статутах 

територіальних громад, а також недостатність законодавчого регулювання 
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політичної комунікації органів місцевого самоврядування з органами 

державної виконавчої влади, зокрема в частині розмежування та 

делегування їх повноважень;  

- набула подальшого розвитку  теза про політичні партії як інститути 

громадянського суспільства і вибори як засіб політичної комунікації 

громадянського суспільства через політичні партії з державою, у зв’язку з 

чим проаналізовано процеси демократичної трансформації партійної 

системи – від атомізованої до системи поляризованого плюралізму і 

системи виборів народних депутатів України – від мажоритарної системи 

абсолютної більшості до пропорційної системи із закритими виборчими 

списками та обґрунтовано необхідність подальшого переходу до 

пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками; 

- уточнено роль громадських організацій та мас-медіа як засобів 

комунікативного впливу громадянського суспільства на державу, з’ясовано 

співвідношення між створеними законодавством України можливостями та 

реальним комунікативним впливом громадських організацій та засобів 

масової інформації як інститутів громадянського суспільства на державу та 

встановлено, що існує невідповідність між наданими законодавством 

правами та реальною діяльністю більшості громадських організацій та 

ЗМІ, яка спрямована на задоволення не загальносуспільних, а 

вузькогрупових інтересів; 

- отримала подальший розвиток теза про громадську думку як засіб 

політичної комунікації громадянського суспільства з державою  та 

обґрунтовано необхідність подальшої інституціоналізації  громадської 

думки в Україні – визначення у нормах права механізмів її дослідження та 

врахування у процесі ухвалення  державних рішень.  Наголошується, що 

ігнорування владою громадської думки призводить до підвищення 

протестної активності громадян з порушенням законодавства як 

деструктивного впливу на державу; 
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- виокремлено та систематизовано суб’єктів зовнішньополітичних 

комунікацій України, основними з яких є вищі органи державної влади 

(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет  Міністрів України), 

Міністерство Закордонних  справ України, з’ясовано встановлені 

законодавством України функції і повноваження цих органів щодо 

здійснення зовнішньополітичної діяльності та проаналізовано їх 

реалізацію в контексті євроінтеграційного та євроатлантичного векторів 

зовнішньої політики України, що визначають її демократичну 

спрямованість. Відзначено відсутність в Україні консолідованої 

громадської думки щодо цих напрямів та наголошено на необхідності 

розширення комунікацій органів державної влади з громадянським 

суспільством з метою роз’яснення зовнішньополітичних пріоритетів 

держави. 

Відзначаючи велику низку недоліків, що супроводжують політичну 

комунікацію в Україні, звертається увага на те, що комунікативні процеси 

у нашій політичній системі  не є недемократичними. Можна говорити про 

їх недосконалість, недостатню ефективність, зумовлені відсутністю 

системного  інформаційного обміну між політичною системою, її 

інститутами та суспільством. Ускладнюється ситуація відсутністю 

розвинених структур громадянського суспільства (впливових політичних 

партій, громадських організацій, незалежних ЗМІ), які були б здатні 

суттєво впливати на якість політичної комунікації через систему 

зворотного зв’язку, постійного політичного діалогу як на горизонтальному, 

так і на вертикальному рівнях суспільства. 

Що стосується ефективності комунікативної взаємодії між вищими 

органами державної влади, то наголошується, що вона    великою мірою 

залежить від балансу політичних сил у країні та їх здатності діяти за 

правовими принципами, у чітко визначених межах правового поля. Тому 
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причини частих конфліктів і проблем у владній  комунікативній взаємодії 

не завжди лежать в площині неналежного законодавчого регулювання. 

Практичне значення результатів дослідження  полягає в тому, що 

сформульовані у ньому основні положення, висновки і рекомендації 

можуть бути використані у подальшому реформуванні політичної системи 

України,  процесі розроблення Концепції державної комунікативної 

політики, практичній діяльності комунікативних підрозділів органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування,  а також у 

викладанні політологічних та політико-правових дисциплін у закладах 

вищої освіти України. 

Ключові слова: політична комунікація, демократичні процеси, 

взаємодія органів державної влади, вплив громадянського суспільства на 

державу. 

 

ANNOTATION 

Makarenko L.P. Institutional forms of political communication in 

democratic processes in Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for the Doctoral degree of Political Science in speciality 

23.00.02 "Political Institutions and Processes". - Kyiv National Taras 

Shevchenko University. - Kyiv 2018. 

The forms of political communication in democratic processes in Ukraine, 

that are regulated by the law are singled out and investigated as institutional in 

the dissertation. Political communication is treated as a dialogue, interaction, 

mutual influence of policy makers on power, due to their status, place and role 

in the political system of the society, functions and powers enshrined in the law, 

the ultimate goal of which is effective and legitimate management of the society. 

  The democratic process in the study is interpreted as development, the 

transition from a certain political state to a better one, based on the improvement 
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of political institutions and raising the level of political culture of society. There 

are signed out such democratic processes as formation of a parliamentary-

presidential form of government, local self-government, multi-party system, an 

optimal electoral system, civil society, and its political institutions - political 

parties, public organizations, mass media, the formation and establishment of 

the European integration policy vector of Ukraine's foreign policy.  

The changes that took place within the institutional forms of political 

communication between the supreme bodies of state power, between the 

subjects of local self-government and local authorities of the state executive 

power are analyzed. The communicative influence of political institutions of 

civil society on the state is being investigated. Foreign policy communications 

of Ukrainian the state and the European and Euro-Atlantic directions are 

distinguished as priorities. 

The dissertation is the first study of political communication, that was 

carried out on the basis of constitutional and legal acts, that made it possible to 

isolate and systematize the institutional forms of political communication and 

determine its place in democratic processes in Ukraine.  

Within the framework of the study are obtained the following main results, 

that are pointed out by scientific novelty are put to the defense: 

-  Рolitical communication in Ukraine is considered in the context of 

democratic processes for the first time: the formation of the parliamentary-

presidential form of government, local self-government, multi-party system, the 

transformation of the electoral system, the formation of a civil society, the 

establishment of the EU integration vector of foreign policy; 

- It was emphasized that in general the form of state governance determines 

the structure and powers of the highest bodies of state power, the nature of 

interaction between them, characterizes the degree and ways of participation of 

citizens in their formation, reveals the specifics of relations between the 

authorities and the population, confirms the forms of legitimation of state power 
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and the existing problems in this process.  Accordingly, the exclusive 

importance of a balanced distribution of powers among the highest state 

authorities, which determines the peculiarities of political communication and 

demonstrates the level of the democracy in the country, is substantiated. The 

parliamentary-presidential form of the republican government is more in line 

with this requirement than the presidential-parliamentary one. It is proved that 

the more effective the system of interaction between the higher state bodies is 

built, the more effective and efficient they perform their functions; 

- The peculiarities of political communication of local self-government 

bodies with territorial communities and local executive authorities of the state 

were determined on the basis of the analysis of the process of formation of the 

local government system in Ukraine. It has been established that territorial 

communities do not use the legislative potential in defending their rights and 

interests, do not exhibit sufficient activity to exert a real impact on local 

authorities. The process of self-realization by territorial communities as a 

subject of policy was initiated by current reforms. Local governments and local 

executive authorities of the state, on their part, are also not interested in 

involving the public in the decision-making process, which is manifested, first 

of all, in the absence of normative regulation of such processes, in particular in 

the statutes of territorial communities. Concerning the political communication 

of local self-government bodies with local state executive authorities concluded 

that the legislative regulation was inadequate, in particular in terms of 

duplication of powers that need to be corrected in the course of reforms; 

- The possibilities of political institutions of civil society (political parties, 

public organizations, mass media) for communicative influence on the state with 

the purpose of realization of interests and demands of society are analyzed, on 

the basis of which the conclusion about unsatisfactory performance of these 

functions is made. In practice, political parties in Ukraine do not perform any of 

the key functions, except to participate in the exercise of power. The same holds 
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true for the mass media, that express the interests of their owners, not society. 

Nevertheless, civic organizations began to gain weight recently; 

- The thesis is based on the fact that public opinion is a reflection of the 

communication of the society with the authorities (state authorities and local 

self-government bodies). The more qualitative communications in this system, 

the more competent and consolidated public opinion. The other side of 

dependence is next: if the state surveys public opinion and takes it into account 

in the decision-making process, the government is legitimate, compliant with 

public inquiries. If the government ignores public opinion - protest activity is 

increasing, as a destructive means of communicative influence on political 

processes; 

- It is substantiated that the main directions of foreign policy 

communications of Ukraine are European and Euro-Atlantic integration. It was 

emphasized that foreign policy is an important indicator of domestic political 

processes, an indicator of the democracy and compliance with social 

expectations. The attention is drawn to the lack of communication between 

authorities and civil society in the meaning of clarifying the foreign policy 

priorities of the state, which results in the absence of a consolidated public 

opinion on this issue. 

Noting a large number of shortcomings that accompany political 

communication in Ukraine, attention is drawn to the fact that the communicative 

processes in our political system are not undemocratic. It’s possible to talk about 

their imperfections, lack of efficiency, due to the lack of systematic information 

exchange between the political system, its institutions and society. The situation 

with the absence of developed civil society structures such as influential 

political parties, public organizations, independent media, that would be able to 

significantly influence the quality of political communication through the 

feedback system, a permanent political dialogue both on the horizontal and on 

the vertical levels of society is becoming more complicated. 
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With the regard to the effectiveness of the communicative interaction 

between the supreme bodies of state power, it is noted that it largely depends on 

the balance of political forces in the country and their ability to act on legal 

principles, within clearly defined limits of the legal field. Therefore, the causes 

of conflicts and problems in the power of communicative interaction do not 

always lie in the field of inadequate legislative regulation. 

The practical significance of the research results is that the main 

provisions, conclusions and recommendations formulated therein can be used 

for the further reform the political system of Ukraine, the process of developing 

the Concept of State Communicative Politics, the practical activities of 

communicative units of the state authorities and local self-government bodies, as 

well as teaching political science in institutions of higher education of Ukraine. 

Key words: political communication, institutions, democratic political 

process, form of the government, local government, civil society. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Політика, як і будь-яка інша сфера 

діяльності, не може існувати без комунікаційної складової. Комунікація 

необхідна аби чітко уявляти багатоманітні потреби, інтереси і запити 

суспільства, визначати альтернативи розвитку суспільства, ухвалювати 

рішення, інформувати, роз’яснювати, переконувати, отримувати реакцію 

на прийняті та реалізовані рішення, оперативно реагувати на проблеми, що 

виникають, консолідувати та мобілізувати суспільство на досягнення 

визначених цілей.  

Дослідники, які працюють у галузі політичної науки, одностайні у 

визнанні глибокого, органічного зв’язку політики, як виду людської 

діяльності і форми суспільної свідомості, з комунікацією, що 

опосередковує цю діяльність і перетворює знання саме в свідомість, а 

усвідомлене в нові знання і дії.  

Глобалізація та інформатизація всіх сторін людського життя  нині 

суттєво впливають на політичну систему суспільства, змінюють її 

структуру та ще більше підносять роль політичної комунікації. Політична 

комунікація найпомітніше і, водночас, суперечливо впливає на політичну 

сферу суспільного життя. 

Актуальність дослідження політичної комунікації в сучасній Україні 

зумовлена невідповідністю комунікації вимогам часу, очевидними 

недоліками, що існують в цій сфері: високим ступенем недовіри громадян 

до влади, розбіжністю в очікуваннях виборців під час голосування і 

реальними діями переможців,  частою відсутністю компромісу між гілками 

влади, неможливістю створення ефективно діючої парламентської коаліції 

через розбіжності між її учасниками, порушенням координації у діях між 

центральним і місцевими органами влади, невиконанням  партіями свого 

основного призначення – представництва соціальних інтересів, 

суперечливим впливом засобів масової інформації як на суспільство так і 
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на державу. Такі недоліки свідчать про порушення в системі комунікацій, 

означають відсутность зворотного зв’язку, діалогу, без якого комунікація 

перетворюється на інформування, є показником незацікавленості органів 

влади у співпраці з громадськістю, а також низького рівня активності та 

відповідальності громадянського суспільства. 

Метою дисертаційної роботи є виокремлення та систематизація 

інституційних форм політичної комунікації та визначення їх місця і ролі у 

демократичних процесах в сучасній Україні. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних задач: 

- виокремити та проаналізувати основні підходи до визначення 

поняття «комунікація», з’ясувати особливості політичної комунікації та 

сформулювати авторське визначення цього поняття; 

- простежити зміни інституційних форм політичної комунікації вищих 

органів державної влади у процесі становлення парламентсько-

президентської форми державного правління; 

- охарактеризувати особливості комунікації органів місцевого 

самоврядування з територіальними громадами та з органами державної 

виконавчої влади в процесі становлення місцевої влади в Україні; 

- дослідити особливості політичної комунікації у взаємовідносинах 

громадянського суспільства і держави, визначити комунікативний вплив 

політичних інститутів громадянського суспільства (політичних партій, 

громадських організацій, засобів масової інформації) на органи державної 

влади; 

- виокремити особливості зовнішньополітичних комунікацій України 

та дослідити їх євроінтеграційний та євроатлантичний вектори. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є політична комунікація як 

складова демократичних політичних процесів в Україні. 

Предметом дисертаційного дослідження є особливості інституційних 

(врегульованих нормами права) форм політичної комунікації у контексті 
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демократичних процесів в сучасній Україні: становлення парламентсько-

президентської форми державного правління, системи місцевого 

самоврядування, багатопартійності, трансформації виборчої системи, 

утвердження євроінтеграційного вектора зовнішньої політики. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження становлять 

конституційно-правові акти України: Конституція і закони України, 

постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України, а також наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних дослідників – політологів і правознавців, повідомлення засобів 

масової інформації. 

Основними методами дисертаційного дослідження є  системний, 

структурно-функціональний, інституціональний, порівняльно-історичний.  

Системний підхід і структурно-функціональний метод як одна з форм його 

застосування використовуються в аналізі системи вищих органів 

державної влади сучасної України, системи місцевої влади, системи 

взаємодії громадянського суспільства і держави. Інституціональний метод 

застосовується для виокремлення політичних інститутів: органів державної 

влади, місцевого самоврядування, політичних партій, громадських 

організацій, засобів масової інформації, що взаємодіючи між собою 

утворюють систему політичних комунікацій. Оскільки політична 

комунікація розглядається в контексті демократичних процесів в Україні, 

чи не найважливішим інструментом дослідження став порівняльно-

історичний метод. За його допомогою аналізуються процеси становлення 

парламентсько-президентської форми державного правління, системи 

місцевого самоврядування, багатопартійності, оптимальної виборчої 

системи, утвердження евроінтеграційного вектора зовнішньої політики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим  дослідженням політичної комунікації, яке здійснене 

на основі конституційно-правових актів, що дало змогу виокремити та 
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систематизувати інституційні форми політичної комунікації та визначити 

їх місце у демократичних процесах в Україні. У межах проведеного 

дослідження отримано наступні основні результати, що  відзначаються 

науковою новизною і виносяться на захист: 

- дано авторське визначення політичної комунікації як взаємодії і 

взаємовпливу суб’єктів політики з приводу влади,  що зумовлені їх 

правовим статусом, функціями та повноваженнями, закріпленими в 

законодавстві, кінцевою метою яких є ефективне, результативне та 

легітимне управління суспільством.  

- конкретизовано зміст демократичного напряму розвитку незалежної 

України через виокремлення і систематизацію основних демократичних 

процесів (становлення парламентсько-президентської форми державного 

правління, системи  місцевого самоврядування, багатопартійності, 

трансформації виборчої системи, формування громадянського суспільства, 

утвердження євроінтеграційного та євроатлантичного векторів зовнішньої 

політики держави) та дослідження інституційних форм політичної 

комунікації суб’єктів цих процесів; 

- уперше з використанням поняття інституційних форм політичної 

комунікації як законодавчо визначених форм взаємодії суб’єктів політики 

на основі конституційно-правових актів України досліджено комунікацію: 

між вищими органами державної влади (Президентом України, Верховною 

Радою України, Кабінетом  Міністрів України);  між громадянським 

суспільством та державою; між органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами державної виконавчої влади; між територіальними 

громадами і ними сформованими органами місцевого самоврядування, 

результатом  чого стало виокремлення проблем такої комунікації та 

окреслення шляхів їх розв’язання; 

- уперше процес становлення в Україні парламентсько-президентської 

форми державного правління досліджено як зміну інституційних форм 
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взаємодії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету  

Міністрів України, зміщення конституційно визначених функцій і 

повноважень зі здійснення державної влади від глави держави до 

парламенту та уряду, в контексті чого проаналізовано конституційно 

визначений спосіб формування уряду, форми контролю його діяльності, 

умови настання політичної відповідальності уряду та парламенту, 

конституційно-правові інститути права законодавчої ініціативи, права 

законодавчого вето президента, депутатського запиту, депутатського 

звернення, імпічменту президента, на основі чого зроблено висновок, що 

інституційні форми політичної комунікації за парламентсько-

президентської форми державного правління більше відповідають вимогам 

демократизму та ефективності, ніж за попередніх форм правління в 

Україні; 

- уперше  аналіз процесу становлення системи місцевої влади в 

Україні здійснено як з’ясування особливостей інституційних форм 

політичної комунікації територіальних громад із сформованими ними 

органами місцевого самоврядування (місцевими радами, сільськими, 

селищними, міськими головами), органів місцевого самоврядування з 

місцевими органами державної виконавчої влади (районними та 

обласними державними адміністраціями). Встановлено, що територіальні 

громади не  здійснюють вагомого впливу  на органи місцевого 

самоврядування у відстоюванні своїх прав і інтересів, а  місцеві ради – на 

районні та обласні державні адміністрації. Причинами  цього є відсутність 

належного нормативного врегулювання таких процесів, зокрема у статутах 

територіальних громад, а також недостатність законодавчого регулювання 

політичної комунікації органів місцевого самоврядування з органами 

державної виконавчої влади, зокрема в частині розмежування та 

делегування їх повноважень;  
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- набула подальшого розвитку  теза про політичні партії як інститути 

громадянського суспільства і вибори як засіб політичної комунікації 

громадянського суспільства через політичні партії з державою, у зв’язку з 

чим проаналізовано процеси демократичної трансформації партійної 

системи – від атомізованої до системи поляризованого плюралізму і 

системи виборів народних депутатів України – від мажоритарної системи 

абсолютної більшості до пропорційної системи із закритими виборчими 

списками та обґрунтовано необхідність подальшого переходу до 

пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками; 

- уточнено роль громадських організацій та мас-медіа як засобів 

комунікативного впливу громадянського суспільства на державу, з’ясовано 

співвідношення між створеними законодавством України можливостями та 

реальним комунікативним впливом громадських організацій та засобів 

масової інформації як інститутів громадянського суспільства на державу та 

встановлено, що існує невідповідність між наданими законодавством 

правами та реальною діяльністю більшості громадських організацій та 

ЗМІ, яка спрямована на задоволення не загальносуспільних, а 

вузькогрупових інтересів; 

- отримала подальший розвиток теза про громадську думку як засіб 

політичної комунікації громадянського суспільства з державою  та 

обґрунтовано необхідність подальшої інституціоналізації  громадської 

думки в Україні – визначення у нормах права механізмів її дослідження та 

врахування у процесі ухвалення  державних рішень.  Наголошується, що 

ігнорування владою громадської думки призводить до підвищення 

протестної активності громадян з порушенням законодавства як 

деструктивного впливу на державу; 

- виокремлено та систематизовано суб’єктів зовнішньополітичних 

комунікацій України, основними з яких є вищі органи державної влади 

(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет  Міністрів України), 
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Міністерство Закордонних  справ України, з’ясовано встановлені 

законодавством України функції і повноваження цих органів щодо 

здійснення зовнішньополітичної діяльності та проаналізовано їх 

реалізацію в контексті євроінтеграційного та євроатлантичного векторів 

зовнішньої політики України, що визначають її демократичну 

спрямованість. Відзначено відсутність в Україні консолідованої 

громадської думки щодо цих напрямів та наголошено на необхідності 

розширення комунікацій органів державної влади з громадянським 

суспільством з метою роз’яснення зовнішньополітичних пріоритетів 

держави. 

Практичне значення результатів дослідження  полягає в тому, що 

сформульовані у ньому основні положення, висновки і рекомендації 

можуть бути використані у подальшому реформуванні політичної системи 

України, у процесі розроблення Концепції державної комунікативної 

політики, практичній діяльності комунікативних підрозділів органів 

державної влади та  органів місцевого самоврядування,  а також у 

викладанні політологічних та політико-правових дисциплін у закладах 

вищої освіти України. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалася 

на наукових міжнародних конференціях: «Актуальні питання суспільних 

наук: наукові дискусії», м. Київ, 14-15 серпня 2015 р.; «Суспільні науки: 

напрями та тенденції розвитку в Україні та світі», м. Одеса, 17-18 липня 

2015 р.; «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», м. 

Дніпропетровськ,  11-12 грудня 2015 р.; «Пріоритети розвитку суспільних 

наук у ХХІ столітті», м. Одеса, 8-9 квітня 2016 р.; «Науково-теоретичні 

аспекти вирішення глобальних проблем сучасності», м. Дніпропетровськ,  

14-15 квітня 2017 р.; «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний 

та інтернаціональний аспекти», 30-31 травня 2017 р., Канада-Сербія-
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Азербайджан-Польща-Україна; методологічних семінарах викладачів 

кафедри  політології та національної безпеки Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, а також у процесі 

викладання дисертанткою навчальної дисципліни «Політологія» в 

Київському національному економічному університеті імені Вадима 

Гетьмана. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 32 

наукових публікаціях, в тому числі індивідуальній монографії та 25 

статтях, з яких – 15 у фахових виданнях України (з яких 8 включені до 

міжнародних наукометричних баз), 3 – у виданнях України, що включені в 

міжнародні наукометричні бази, 2 – в іноземних виданнях, 4 – в наукових 

виданнях України, які додатково відображають результати дисертаційного 

дослідження, 1 – розділ в колективній монографії,  та 6 тезах доповідей на 

наукових конференціях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота є завершеним 

дослідженням, що складається зі вступу, п’яти розділів, диференційованих 

на 20 підрозділів, висновків і списка використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 354 сторінки, список використаних джерел 

нараховує 373 найменування на 42 сторінках. 
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1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

1.1. Ступінь наукової розробленості проблеми 

Комунікація входила і входить до сфери інтересів багатьох 

зарубіжних вчених. Серед них варто виділити: П. Бергера [19], Н. Вінера 

[37], Ч. Кулі [348],  Т. Лукмана [19], Дж. Г. Міда [197], Ю. Хабермаса 

[307], та інших. Поняття «політична комунікація» пояснювали: Е. Катц 

[358],  Ж.-М. Котре [349], П. Лазарфельд [359],  В. Ліппманн [162, 362],  Д. 

Лілікер [161],  Ж.-Р. Шварценберг [328]. 

Якщо поглянути на вивчення проблем комунікації в часовому аспекті, 

можна  виокремити три етапи цього процесу. Перший етап називають 

періодом «безмежної віри в комунікацію та ЗМІ» (Г. Лассуелл [360], В. 

Ліппманн [162, 362], К. Шеннон [372] та ін.),  і ґрунтувався він  на 

біхевіористському підході.  

На другомуй етапі звертається увага на неоднозначний вплив 

комунікації, психологічні особливості сприйняття інформації (теоріїя 

«двохступеневої комунікації і лідерів думок», «селекційної експозиції», 

«обмежених ефектів» тощо). Цей етап відзначається також появою теорій, 

які стали поштовхом для сучасного розуміння феномену політичної 

комунікації. Такою була теорія Н.Вінера [37], який зазначав, що реальність 

(політична також) повинна пояснюватися у термінах інформації та 

комунікації. 

На третьому етапі (70-ті рр. ХХ ст. – сучасність) з’являється величезна 

кількість різноманітних концепцій комунікації, що зумовлено складністю 

та багатовимірністю явища комунікації, динамікою її функціонування, 

залежністю від різноманітних зовнішніх чинників. Однак, характерною 

рисою даного етапу є повернення до визнання якщо не безмежної, то 

визначальної ролі ЗМІ в комунікативному процесі. Центральним 

механізмом функціонування суспільства визнаються засоби масової 
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інформації у працях Дж. Бламлера [347], М. Гуревича [347], та ін. 

З’являються теорії, які підкреслюють визначальний вплив засобів масової 

інформації на політичні процеси,  теорії отримання політичної інформації 

через міжособистісне спілкування,  теорії «суспільства спектаклю» (Гі 

Дебор [57]), «відеосфери» (Р. Дебре [58]), «комунікації заради комунікації» 

(Ж. Бодрійар [26]), тощо. Відбувається розмежування понять «інформація» 

та «знання». Новітні концепції комунікації наголошують на інформаційно-

комунікативній природі людини як соціальної істоти, на суттєвих змінах 

усієї системи суспільних відносин завдяки політичній комунікації.  

На сучасному етапі розвитку політичної науки провідним стає 

комунікативний підхід до розуміння політики, який дозволяє 

проаналізувати процеси демократизації владних відносин, визначити роль 

та місце політичної комунікації у цих процесах, оскільки, за переконанням 

німецьких дослідників Х. Арендт, Ю. Хабермаса, політика – це діяльність 

за допомогою слів, «дія словами», яка відображається у системі 

комунікативних дій та включається в складну мережу соціальних відносин 

та взаємозв’язків. 

Складність аналізу дослідницької літератури щодо комунікації 

пов’язана з тим, що це явище вивчається чи не кожною суспільною 

наукою: психологією, філософією, політологією, соціологією, 

антропологією, педагогікою, культурологією. Комунікація є робочим 

інструментарієм в лінгвістиці, журналістиці, риториці, інформатиці, теорії 

мас-медіа і масової комунікації.  

Якщо за основу класифікації брати змістовне наповнення досліджень, 

можна виокремити наступні групи наукових напрацювань за темою. 

 Першу групу складають роботи теоретико-методологічного плану, в 

яких автори розкривають природу комунікації як результат суспільного 

розвитку, визначають категоріальний апарат, специфіку процесу 

комунікації в політичній сфері, аналізують принципи функціонування і 
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структуру політичної комунікації, моделюють інформаційно-

комунікаційний процес, виокремлюють його етапи, виявляють умови її 

ефективності. До них відносять праці зарубіжних вчених: Ж.-М. Коттре 

[349], Ч. Кулі [348], П. Лазарсфельда [359], Г. Лассуелла [360], М. 

Маклюена [192], Л. Пая [365], Ю. Хабермаса [307], Р. Ж. Шварценберга 

[328] та ін. Серед  українських і російських вчених, що досліджували 

подібні проблеми, слід виділити:Ю. Буданцева [29], М. Василика [176], М. 

Грачова [53], Т.Кадлубович [117, 118], В. Конецьку [133], Г. Почепцова 

[235-238], А. Соловйова [277], А. Соколова [276], А. Чумикова [318], О. 

Шиманову [331] та ін. Зв’язок теоретичних проблем комунікації з 

визначеннями понять «діалог», «діяльність» і «дія» розглядався в працях  

B. Біблера [24], М. Вебера [38], Ю. Лотмана [166], Ю. Хабермаса [307], К. 

Ясперса [346].  

Другу групу складають праці, присвячені основам аналізу політичних 

систем і визначенню місця і ролі інформаційно-комунікаційних процесів у 

їхньому розвитку. Цю проблематику вивчали в зарубіжних наукових колах      

Г. Алмонд [4], Н. Вінер [37], К. Дойч [71], Д. Істон [353], Т. Парсонс [215], 

в російських і вітчизняних М. Грачов [53], С. Денисюк [60-63], Т. 

Кадлубович [117, 118], М. Логунова [165], О. Шиманова [331]. 

Третя група – це праці, які виокремлюють в якості основного засобу 

комунікації сучасні засоби масової інформації (ЗМІ). Автори цих праць 

визначають їх місце і роль в політичному просторі в умовах перехідного 

періоду, стан і тенденції розвитку, а також характеристики конкретних 

груп ЗМІ – друковані, телебачення, Інтернет тощо: Д. Дубов [75], І. 

Засурський [112], Я. Засурский [113], О. Зернецька [114,115], Л. Кочубей 

[152], Ю. Мазурок [172], В. Недбай [201], Т. Хлівнюк [309], А. Чугунов 

[317]  та інші. 

Четверту групу складає широкий спектр праць з питань 

культурологічних, психологічних, технологічних аспектів  функціонування 
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політичної комунікації. Сучасні науковці приділяють значну увагу 

чинникам, що формують чи впливають на особливості політичної 

комунікації в сучасному суспільстві (компетентності, політичній культурі і 

свідомості громадян та ін.). Так, зазначені нами проблеми розглядають такі 

науковці, як  О. Бабкіна [12], В. Бебик [17],  С. Денисюк [60-63],  Т. 

Кадлубович [117,118], Л. Климанська [113,114], Л. Кочубей [151-152], А. 

Митко [195], В. Недбай [201], Г. Почепцов [235-238],  Ю. Шайгородський 

[321],  Д. Яковлєв [342-34] та інші. 

Значна увага науковців завжди була прикута до проблем виборчої 

комунікації, напевно, через практичний запит на дані дослідження. В 

роботі використовувалися дослідження в цій царині вітчизняних 

науковців: О. Бойко [27], М. Варій [32], С. Денисюк [60-63], В.Королько 

[149], Л. Климанська [126,127], В. Лісничий [159], О. Прасюк [240-242], Г. 

Почепцов [235-238], Ю. Шведа [329], О.Шиманова [331]. 

Комунікаційні процеси в системі органів влади досліджували: 

О.Бабінова [11], Р. Войтович [40], Ю. Ганжуров [46, 47], А. Дуда [76], Н. 

Жук [85,86],  Н. Дніпренко [70, 131],  Ю. Шайгородський [321], В. 

Яблонський [340].                                     

 

1.2.  Основні підходи до визначення поняття «комунікація» та 

особливості політичної комунікації 

Термін «комунікація» з’являється у науковій літературі в 1909 році у 

статті одного з найвідоміших представників Чиказької соціологічної 

школи Ч. Кулі «Значення комунікації» («The Significance of 

Communication»), де він назвав комунікацію засобом актуалізації світу 

людської думки [348]. До початку 1960-х рр. тільки в зарубіжній 

філософській і соціологічній літературі налічувалося близько сотні 

визначень комунікації. В 1977 р. К. Мертен нарахував 160 дефініцій 
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комунікації. Можна з упевненістю сказати, що сьогодні таких визначень 

існує на порядок більше.  

Тому, кожен, хто цікавиться результатами наукових досліджень в 

даній галузі, стикається з багатим спектром точок зору, підходів, аспектів,  

спроб загальнотеоретичного і спеціального підходу до дослідження і 

розуміння комунікації.  Розглянемо деякі з них. 

У праці «Основи теорії комунікації» за редакцією М. Василика [209] 

розглядається три підходи до розуміння поняття «комунікація», поєднані, 

однак,  її співставленням з спілкуванням.  

Перший підхід полягає в ототожненні цих понять. В праці [209] 

наводиться думка українського дослідника Ю. Прилюка, який на основі 

історико-лінгвістичного аналізу значень цих термінів приходить до 

висновку, що етимологічно і семантично терміни «комунікація» і 

«спілкування» — тотожні. На підтримку цієї думки М. Василик 

посилається також на відомих зарубіжних вчених Т. Парсонса та К. Черрі.  

Другий підхід, що розглядає М. Василик, пов’язаний з 

протиставленням понять «комунікація» і «спілкування». Наводиться думка 

відомого філософа М. Кагана, який у своїй праці «Світ спілкування: 

проблема міжсуб’єктних стосунків»  стверджує, що комунікація і 

спілкування різняться між собою в двох істотних аспектах. По-перше, 

якщо «спілкування має і практичний, матеріальний, і духовний, 

інформаційний, і практично-духовний характер», то «комунікація... є суто 

інформаційним процесом — передаванням тих або інших повідомлень» 

[цит. за 209]. Інша відмінність стосується способу зв’язку взаємодіючих 

систем. Спілкування як таке являє собою суб’єкт-суб’єктну взаємодію. 

Комунікація ж, у точному її розумінні, — це «інформаційний зв’язок 

суб’єкта з тим або іншим об’єктом — людиною, твариною, машиною». 

Одержувач повинен інформацію сприйняти, зрозуміти (правильно 

декодувати), добре засвоїти — і взяти до виконання. На відміну від цього, 
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у спілкуванні «немає відправника й одержувача повідомлень — є 

співрозмовники, співучасники спільної справи». Якщо в комунікації 

інформація рухається тільки в один бік і, отже, її кількість неухильно 

зменшується, то в спілкуванні вона циркулює між рівноправними 

активними партнерами — і, отже, не зменшується, а збільшується, 

збагачується. Мета спілкування — це «не обмін інформацією... а... пошук 

деякої спільної позиції», творення спільності людей, «залучення суб’єкта 

до суб’єкта». Комунікація, на думку М. Кагана, монологічна, а спілкування 

діалогічне [цит. за: 209].  

 Приводяться також міркування психолога Г. Андреєвої, для якої 

спілкування — поняття ширше, ніж комунікація. Вона пропонує виділяти в 

структурі спілкування три взаємопов’язані сторони: комунікативну, яка 

полягає в обміні інформацією між індивідами, які спілкуються; 

інтерактивну як організацію взаємодії між індивідами, тобто в обміні не 

тільки знаннями, ідеями, але й діями; перцептивну, яка являє собою процес 

сприйняття і пізнання партнерами по спілкуванню один одного і 

встановлення на цій основі взаєморозуміння [цит. за: 209].   

М. Василик спирається і на думку О. Соколова. Той вважає, що 

спілкування — це одна з форм комунікативної діяльності. В основі 

виділення цих форм лежать цільові установки партнерів по комунікації. 

Вчений виділяє три варіанти відносин учасників комунікації:  

— cуб’єкт-суб’єктні відносини у вигляді діалогу рівноправних 

партнерів. Така форма комунікації і є спілкуванням;  

— cуб’єкт-об’єктні відносини, які властиві комунікаційній діяльності 

у формі управління, коли комунікатор розглядає реципієнта як об’єкт 

комунікативного впливу, засіб досягнення своїх цілей;  

— об’єкт-суб’єктні відносини, властиві комунікаційній діяльності у 

формі наслідування, коли реципієнт цілеспрямовано вибирає комунікатора 

як зразок для наслідування, а останній при цьому може навіть не 
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усвідомлювати своєї участі в комунікаційному акті. Типовим способом 

реалізації комунікативного спілкування, на думку О.Соколова, є діалог 

двох співрозмовників, а управління і наслідування — монолог в усному, 

письмовому або пантомімічному (поведінковому) акті [цит. за: 209]. Тобто, 

в даному випадку, комунікація розглядається як поняття набагато ширше, 

ніж спілкування.  Такий підхід нам видається більш обґрунтованим. 

Третій підхід до проблеми співвідношення понять, що розглядає                

М. Василик, базується на понятті інформаційного обміну. На думку 

прибічників даного підходу спілкування не вичерпує всі інформаційні 

процеси в суспільстві. Ці процеси охоплюють весь соціальний організм, 

пронизують всі соціальні підсистеми, присутні в усіх фрагментах 

суспільного життя. Причому, повідомлення у вербальному вигляді 

складають лише незначну частину інформаційного обміну в суспільстві, у 

решті випадків обмін інформацією здійснюється в немовних формах, а її 

носіями є не тільки невербальні сигнали (міміка, жести, інтонація та ін.), 

але й речі, предмети, матеріальні носії культури (як яскравий приклад 

значної ролі невербальних носіїв іформації пригадується недавній 

«ленінопад», що став символом остаточного розриву з комуністичним 

минулим).  

Саме тому поняття «спілкування» позначає тільки ті процеси обміну 

інформацією, які являють собою специфічно людську діяльність, 

направлену на встановлення і підтримання взаємозв’язку і взаємодії між 

людьми, та здійснюються, в першу чергу, за допомогою мови. Всі 

інформаційні процеси в суспільстві ми можемо позначати терміном 

«соціальна комунікація». Таким чином, найзагальнішим поняттям стає 

«комунікація» (інформаційний обмін), менш широким — «соціальна 

комунікація» (інформаційний обмін в суспільстві) і найвужчим, що 

позначає різновид «соціальної комунікації», який здійснюється на 
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вербальному рівні обміну інформацією в суспільстві, — «спілкування» 

[цит. за: 209]. 

Таким чином, одна з траєкторій дослідження комунікації – це її 

співставлення з спілкуванням. 

Однак існує й багато інших способів поясненя даного поняття. Так, 

польський комуніколог Т. Гобан-Клас наводить сім типових визначень 

комунікації: 1) комунікація як трансмісія, передача інформації, ідей, 

емоцій, умінь; 2) комунікація як розуміння інших, коли ми й самі 

прагнемо, щоб нас зрозуміли (комунікація як порозуміння); 3) комунікація 

як вплив за допомогою знаків і символів на людей; 4) комунікація як 

об’єднання (творення спільноти) за допомогою мови чи знаків; 5) 

комунікація як обмін завданнями між людьми, які мають спільне в 

сприйманні, прагненнях і позиціях; 6) комунікація як взаємодія за 

допомогою символів; 7) комунікація як складова суспільного процесу, що 

виражає групові норми, здійснює громадський контроль, розподіляє ролі, 

досягає координації зусиль тощо [355, с.67]. 

Класична парадигма комунікації була розроблена американським 

політологом Г. Лассуелом у 1948 році. Вона ґрунтується на послідовних 

питаннях, що стосуються передачі інформації: хто передав, що передав, 

яким каналом, кому і з яким результатом. 

Відповідно до цього виділяють шість головних змінних процесу 

комунікації: 

1. Відправник (комунікатор, кодувальник) – це особа чи група осіб, 

котрі є ініціаторами передачі інформації. На них покладається 

відповідальність за точне формулювання повідомлення, призначеного для 

отримувача. Це вимагає від комунікатора володіння комунікативними 

навиками, які б давали йому можливість кодувати повідомлення так, щоб 

воно правильно було сприйнято реципієнтом, і досягло мети. 
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2. Повідомлення – це сукупність вербальних і невербальних символів, 

що становлять інформацію, яку бажає передати комунікатор. 

3. Канал – це спосіб (шлях), за допомогою якого інформація потрапляє 

від комунікатора до отримувача. Виділяють такі канали комунікації: 

природні (вербальний, невербальний), штучні (іконічний, символічний), 

художні (графіка, скульптура, живопис, архітектура тощо) і технічні 

(відео, телебачення, поліграфія тощо). 

4. Отримувач (реципієнт, цільова аудиторія, декодувальник) – це 

особи чи коло осіб, яким призначене інформаційне повідомлення 

комунікатора. Отримувача характеризують вміння слухати, сприймати 

отримане повідомлення і вміння забезпечити зворотний зв’язок з 

відправником. 

5. Сприйняття – це розуміння реципієнтом повідомлення. Не вірне 

сприйняття повідомлення реципієнтом можливе, коли кодування і 

декодування відбуваються в різних системах символів: під час передачі 

повідомлення комунікатор вибрав незрозумілу чи невідому для 

отримувача систему кодування. 

6. Зворотний зв’язок – реакція отримувача на повідомлення. 

Зворотний зв’язок є необхідною складовою процесу комунікації, за його 

відсутності відбувається просто інформування стосовно певних подій, 

явищ чи процесів, яке не вимагає зясування ставлення отримувача до цього 

повідомлення [360]. 

У сучасній літературі комунікація розглядаються,  здебільшого, як 

взаємодія (двосторонній процес обміну інформацією), або як процес, в 

якому комунікатори почергово і безперервно виступають у ролі джерела й 

одержувача інформації. 

Отже, поняття «комунікація» має чимало визначень, пояснень, 

теоретичних обґрунтувань, в яких годі й розгубитися. Під комунікацією в 

широкому розумінні припускається і система, в якій здійснюється 
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взаємодія її складових, і способи спілкування, що дозволяють створювати, 

передавати та отримувати інформацію. В наукових колах досі немає згоди 

щодо розмежування понять «комунікація» і «комунікації», 

«комунікаційний» і «комунікативний», тощо.  

Наприклад,  у словнику паронімів зафіксовано таку відмінність 

лексичних значень цих слів: 1) комунікативний — який стосується 

комунікації як спілкування, обміну інформацією; 2) комунікаційний — 

який стосується шляхів сполучення, транспорту, ліній зв’язку тощо [274, с. 

141]. 

 В. Різун  з цього приводу зазначає, що «під комунікаційними 

явищами, процесами, функціями слід розуміти такі, які стосуються 

комунікації, пов’язані з нею (комунікаційна система, тобто система, яка 

охоплює комунікацію, пов’язана з нею, її стосується; комунікаційний 

підхід — це підхід з точки зору комунікації або комунікаційної діяльності). 

Комунікативний означає такий, який забезпечує комунікацію, виконує 

функцію спілкування (комунікативна система, тобто система, яка здатна 

комунікувати; комунікативні засоби — це засоби, які забезпечують 

комунікацію, тобто самі комунікують)» [253, с. 199]. 

Існує й таке пояснення: «комунікаційний — це характеристика форми 

(у якому вигляді відбувається комунікація, наприклад, за допомогою 

електронної пошти або на виставці чи в процесі інтерв’ю), а 

комунікативний — це характеристика змісту (якою є сутність спілкування, 

зміст повідомлення, наприклад, зміст листа, надісланого електронною 

поштою або бесіди, що відбулася на виставці чи під час інтерв’ю)» [266, 

с.354].  

Слід зауважити, що дуже часто поняття вживаються як тотожні. 

Говорять про соціальні, культурні, технічні, політичні, економічні, 

наукові, освітні комунікації, де механізм комунікації ґрунтується на 

аналогічних принципах і вимагає наявності основних складових цього 
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процесу. Проте в різних сферах соціального життя місце і характер 

інформаційно-комунікативних процесів далеко не однакові. Наприклад, 

обіг інформації, яка виступає у якості товару, спричиняє якісно інші  

взаємовідносини акторів, аніж обіг інформації, котра є  знаряддям влади. 

Тому, політику доцільніше розглядати не як одну з багатьох форм 

інформаційно-комунікативних обмінів, а як особливий тип спілкування і 

взаємодії, що виникають в специфічній діяльності людини політичної. 

Концепція «політичної комунікації»  описує не універсальний, а 

унікальний тип комунікативного процесу, якому притаманні власні 

джерела інформаційних контактів, особливий тип організації соціальних 

взаємовідносин, специфічні функціональні навантаження в рамках 

суспільства, власна морфологія, багаторівнево опосередкований спосіб 

спілкування соціальних груп. 

Автор навчального посібника «Політичні комунікації» О. Соловйов 

пише: «На фоні інтенсивних досліджень інформаційно-комунікаційних 

процесів все рел’єфніше можна побачити обриси політичної 

комунікативістики – науки, що вивчає природу та будову інформаційно-

політичної сфери суспільного життя, характерні для неї механізми та 

тенденції розвитку публічних та непублічних контактів, форми еволюції 

спілкування правлячих кіл та громадянського суспільства» [277].  

Процес становлення цієї субдисципліни викликає неоднозначні 

відгуки у середовищі тих, хто займається дослідженням політичної 

комунікації. Дехто наполягає на необхідності створення теорії політичних 

комунікацій і на її базі – створення політичної комунікативістики. Інші 

дослідники вважають, що не варто поспішати, а слід йти поетапно, 

синтезуючи спочатку загальну комунікативістику, а вже потім – політичну. 

Третім видається, що говорити про політичну комунікативістику 

передчасно, оскільки осмислення політичних комунікацій знаходиться на 

допарадигмальному рівні, адже в науковому середовищі не існує згоди 
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навіть щодо найзагальніших понять (про що вище ми вже говорили). 

Четверті вважають, що саме практика є мірилом нової науки, яка 

формується тому, що в ній є потреба і існує запит з боку суспільства та 

політиків. В будь-якому разі слід визнати, що практика політичних 

комунікацій є набагато різноманітнішою, ніж рівень її теоретичного 

осмислення. Під впливом нових інформаційно-комунікативних технологій 

змінюються політичні інститути (з’явились медіа-партії, електронне 

голосування), політичні відносини (реальні зв’язки заміщуються 

ритуалами), форми політичного впливу на суспільство та громадську 

думку (зокрема відбувається медіатизація та театралізація політики), а 

способи осягнення реальності проходять в основному не через практику, а 

через телевізійне переконання. Саме тому політична комунікація вимагає 

глибокого теоретичного осмислення. 

Якщо розпочати дослідження з виникнення поняття «політична 

комунікація», то слід відзначити, що його поява пов’язана з розвитком 

західного суспільства після Другої світової війни, зростанням ролі нових 

інформаційних технологій, а також розвитком кібернетики.  

Розглянемо деякі підходи до визначення політичної комунікації. 

О. Карасьова, вважає, що «…політична комунікація – процес передачі, 

обміну політичною інформацією, яка структурує політичну діяльність, 

надає їй нове значення, формує громадську думку, забезпечує процес 

політичної соціалізації громадян з урахуванням їх потреб і інтересів, 

процес обміну політичною інформацією, сенсами, новинами між владою і 

суспільством, між політичними акторами з метою досягнення розуміння і 

згоди» [120, с. 8]. 

Можна певною мірою погодитись з російським вченим                        

В. Кравченком, який вважає, що політична комунікація – «…це смисловий 

аспект взаємодії суб’єктів політики шляхом обміну інформацією в процесі 

боротьби за владу або її здійснення. В цілому, політичну комунікацію 
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можна охарактеризувати як інформаційно-пропагандистську діяльність 

соціального суб’єкта з виробництва і розповсюдження соціально-

політичної інформації, спрямованої на формування (стабілізацію або 

зміну) думок і дій інших соціальних суб’єктів» [153, с. 6].  

Н. Кудрявченко, вважає, що «…політична комунікація – це сукупність 

теорій і методів, якими можуть користуватися політичні організації і 

органи влади з метою визначення своїх завдань і впливу на поведінку 

громадян. З її допомогою з’являється можливість передачі політичних 

знань і досвіду, а також формування «образу» влади, бо сьогодні, як і у всі 

часи, правителі прагнуть з’явитися перед масами з найвигіднішого боку, 

залежно від вимог, які пред’являлися до вождя, государя, президента в 

кожну історичну епоху. Отже, політична комунікація – це своєрідний вид 

політичних відносин, без якого неможливий рух сучасного політичного 

процесу» [155]. 

Таким чином, можна відзначити, що під політичною комунікацією, в 

першу чергу, розуміються процеси, пов’язані з цілеспрямованим впливом 

на громадян і суспільство з метою формування необхідного образу влади. 

У цьому контексті, процес комунікації носить суто вертикальний 

односпрямований характер, з чим автор не погоджується, адже за 

означенням комунікація – це інформаційний обмін. 

Автору хотілося б, також, наголосити на тому, що певний 

комунікативний «продукт» є результатом виконання суб’єктами політики 

своїх прямих і безпосередніх функцій та повноважень. Тобто, комунікація 

є не тільки знаряддям, ресурсом політичної боротьби, управлінської 

діяльності, але і її метою, результатом. Наприклад, створення партіями 

ідеологій, програм, або ухвалення парламентом законів, чи видання 

президентом указів – це ні що інше, як «виробництво» комунікативного 

продукту, повідомлення. Причому це повідомлення передбачає відповідь. 

Скажімо, закон, або указ як комунікативний продукт, як певне 
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повідомлення для суспільства має запустити зворотню реакцію, відповідь 

комунікаторові,  яка може виражатися у вигляді письмових звернень, 

коментарів через ЗМІ, електронну пошту, через акції громадської 

підтримки чи непокори, страйки, участь у плебісциті, референдумі та у 

виборах, врешті, просто у законослухняній поведінці. Так, законотворчість 

як комунікацію розглядає в монографії «Парламент Укаїни в політичній 

комунікації» Ю. Ганжуров [47]. Крім того, виконуючи свої функціональні 

обов’язки суб’єкти політики постійно взаємодіють між собою, утворюючи 

мережу внутрішньополітичної комунікації, яка є не менш важливою, 

складною і цікавою для вивчення. Більше того, внутрішня комунікація є 

більш ефективною і плідною, адже попри декларування прозорості, часто 

залишається за лаштунками і позбавлена елементів театральності, на 

відміну від комунікації зовнішньої, публічної, перед камерами, а значить 

перед глядачами.  

Інформаційні потоки між державною владою та громадянами мають 

певну циклічність. Громадяни вимагають від держави виконання своїх 

функцій, держава реагує на їхні вимоги та надає свої послуги. Після цього 

громадяни певним чином реагують на ці послуги своїм задоволенням чи 

обуренням, а держава по тому здійснює певну корекцію своїх  рішень та 

дій, щоб знову отримати від громадян нові вимоги та очікування.  

Політична комунікація володіє усіма характерними рисами 

комунікації вцілому, але можна сформулювати певні її особливості. О. 

Шиманова [331] виокремлює наступні: суб’єкти політичної комунікації, 

зміст, види та рівні політичної комунікації, предмет, канали, наслідки, 

умови перебігу, функції політичної комунікації. 

І. Суб’єкти політичної комунікації. Суб’єктами політичної 

комунікації є: громадяни, їх об’єднання, політичні інститути і політичні 

актори (виборці, формальні і неформальні групи, громадські організації, 

рухи, політичні партії, лобістські структури, органи державної влади і 
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місцевого самоврядування, міжнародні організації). Акцентується, що 

залежно від виду комунікації суб’єкт політичної комунікації може ставати 

її об’єктом. 

ІІ. Зміст. Політичні комунікації вирізняються змістом. 

Політична інформація є сукупністю повідомлень про явища, факти і 

події політичної сфери суспільства. За її допомогою передається 

політичний досвід, координуються зусилля людей, відбувається їх 

політична соціалізація і адаптація, структурується політичне життя. 

Взаємовідносини між політичними акторами не можуть проявлятися 

по-іншому, ніж в формі комунікації, що передбачає передачу від актора до 

актора тих чи інших смислових значень посередництвом формальних і 

неформальних каналів комунікації з використанням знакових повідомлень 

та інших символьних форм.  

У цьому контексті О. Шиманова уточнює поняття «політична 

інформація» і «політично значуща інформація». Перше поняття 

співвідноситься із змістом повідомлень про явища, факти і події, що 

відбуваються в політичній сфері суспільства. Обсяг другого поняття 

охоплює зміст усієї сукупності повідомлень, які змінюють стан політичних 

акторів в процесі їх громадсько-практичної діяльності. Залежно від 

конкретної ситуації не всяка «вхідна» політична інформація стає політично 

значущою. У той самий час елементом політично значущої інформації 

може стати повідомлення про події іншої сфери суспільного життя, що 

торкаються інтересів будь-якого політичного актора. О. Шиманова вважає, 

що це можуть бути відомості про факти з області економіки (наприклад, 

інформація про покращання чи погіршення економічної ситуації), науки, 

мистецтва, культури і навіть інформація суто технічного характеру 

(наприклад, характеристики національної системи протиракетної оборони). 

Виділяють такі види політичної інформації: 1) констатуюча або 

нейтральна; 2) спонукальна (інформація може бути спрямована на 
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активацію, «підштовхування» до дій у певному напрямку і дестабілізацію 

або руйнування політичних структур, норм і форм поведінки або 

діяльності; 3) мотивуюча, що створює певні ціннісні орієнтири.  

IІІ. Види та рівні політичної комунікації. Здійснення політичних 

комунікацій відбувається в різних напрямах. Можна виділити зовнішню і 

внутрішню політичну комунікацію. Внутрішня політична комунікація 

відбувається всередині групи, політичного інституту, між його 

структурними елементами. 

Відповідно до акторів комунікації можна виділити три рівні 

інформаційних потоків в системі політичної комунікації. Перший рівень 

забезпечує функціонування органів влади і управління (циркулює 

переважно службова інформація). Другий – утворює інформаційне 

середовище діяльності партій, профспілок, суспільних рухів (циркулюють 

програми, статути, інформація про їх діяльність). Третій – створює 

громадську думку, стимулює певні види масової поведінки. 

Крім того, різні типи акторів створюють різну політичну комунікацію: 

владну, коли однією із сторін виступає влада; власне політичну, участь в 

якій обов’язково беруть політичні інститути; громадянську, коли обмін 

інформацією відбувається між громадянами стосовно політичної 

проблематики.  

Особливий тип політичної комунікації – електоральна, яка 

актуалізується у передвиборчий період і мобілізує політичних суб’єктів, а 

особливо політичні партії чи кандидатів, які конкурують в боротьбі за 

владу. Схематично виборчу комунікацію можна зобразити так: 

суб’єкт – політична партія, кандидат;  

об’єкт – виборець; 

зміст – передвиборча агітація;  

мета – здобуття прихильності;  

результат – кількість набраних голосів;  
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канали – ЗМІ, зустрічі з виборцями, неформальні зв’язки. 

ІV. Предмет політичної комунікації. Предметом політичної 

комунікації є відносини влади, представництво і захист 

загальнонаціональних чи групових інтересів громадян. На основі цього і 

формулюються основні повідомлення. 

V. Канали політичної комунікації. Йдеться про способи передачі 

інформації. Їх найкраще описав Р.-Ж. Шварценберг. 

Він виділив три основних канали політичної комунікації, що 

ґрунтуються на використанні різноманітних засобів [328, Ч. І, с. 175]: 

1. Комунікація через засоби масової інформації: друковані засоби 

(преса, книги, плакати), електронні (радіо, телебачення). Така комунікація 

реалізується через проведення прес-конференцій, брифінгів, розсилання 

прес-релізів, розміщення політичної реклами. 

2. Комунікація через організації, коли ланкою передачі слугують 

політичні партії, групи інтересів, громадські організації і рухи. 

3. Комунікація через неформальні канали з використанням особистих 

зв’язків. 

VІ. Наслідки. Будь-яка дія в політичному просторі спричиняє певні 

наслідки. Можна говорити про прямі (безпосередні) і непрямі 

(опосередковані) результати політичної комунікації. Прямі наслідки 

безпосередньо відповідають очікуванням суб’єкта від процесу комунікації 

і проявляються у зворотній реакції об’єкта у вигляді певних дій (його 

активності-пасивності, діяльності-бездіяльності, участі-неучасті) та 

прийнятті відповідних рішень. 

Проте досить часто повідомлення потрапляє не тільки до цільової 

аудиторії. Це призводить до непрямих наслідків, які спричиняють зміну 

політичної ваги основних політичних. Наприклад, результатом 

міжпартійної комунікації може стати падіння чи підвищення рейтингу 
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певної політичної сили, або, скажімо, комунікація між вищими органами 

державної влади може вплинути на міжнародний імідж держави. 

VIІ. Умови перебігу процесу політичної комунікації. Політична 

комунікація здійснюється в певних умовах: 

а) політичні умови ( форма державного правління, партійна система, 

виборча система);  

б) історичні умови (тенденції часу, політична культура);  

в) суспільні умови (економіка, культура, церква); 

г) організаційні умови – фінанси, кадри, тощо; 

д) комунікаційний простір – організаційна структура ЗМІ, 

журналістика,  дополітичний простір (товариства). 

VІІІ. Функції. Особливості політичної комунікації виявляються 

також в її функціях. По відношенню до політичної системи та 

громадянського суспільства політична комунікація виконує такі функції: 

1) інформаційну (поширення необхідних знань про політичну систему 

та їх функціонування); 

2) регулятивну (вироблення ефективного механізму взаємодії як між 

елементами політичної системи, так і між політичною системою і 

громадянським суспільством); 

3) функцію політичної соціалізації (сприяє встановленню необхідних 

норм та правил політичної діяльності і політичної поведінки); 

4) маніпулятивну (сприяє формуванню громадської думки з найбільш 

важливих політичних проблем); 

5) інтеграційну-дезінтеграційну (може об’єднувати, або поляризувати 

громадян або їх погляди на актуальні питання); 

6) мотиваційну (інформація може спонукати до вчинення певних дій, 

наприклад, виборча комунікація мотивує громадян до участі у виборах). 

Дещо по-іншому сформульовані функції політичної комунікації у 

російського вченого Ю. Ірхіна [цит. за: 53] 
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1. Поширення ідейно-політичних цінностей, знань про політику, 

політичне інформування. 

2. Інтеграція і регулювання політичних відносин. 

3. Формування громадської (політичної) думки. 

4. Поширення політичної культури, її розвиток в індивідуумів; 

політико-культурний обмін. 

5. Підготовка громадськості до участі в політиці. 

Особливості політичної комунікації пов’язані з специфікою відносин 

у політичній сфері. Політика, як і будь-яка сфера людської діяльності, 

споконвічно містить у собі комунікативну складову, яка виявляється в 

конкретно-історичних формах взаємодії, «спілкування» різноманітних 

суб’єктів політики – індивідів, соціальних груп та інститутів, що 

виражають їх інтереси з приводу встановлення, функціонування та зміни 

влади в суспільстві. Але, на відміну від інших сфер діяльності людини, в 

політиці комунікація набуває особливого значення. 

По-перше, політика, на відміну від інших сфер діяльності людини, має 

переважно дискурсивний характер: численні політичні дії за своєю 

природою є діями мовними, або символічними, в будь-якому випадку - 

інформативними. Політика потребує комунікації для того, щоб 

повідомляти про рішення, події, давати вказівки, приймати та 

реалізовувати законодавчі акти, переконувати, пропагувати, рекламувати, 

змінювати ціннісні орієнтації, інтегрувати та мобілізувати суспільство на 

досягнення визначених цілей.  

По-друге, жоден політичний режим не може існувати без комунікації. 

Однак форми комунікації суттєво різняться. Для  тоталітарного режиму 

найхарактерніший вид комунікації – пропаганда,  для демократичного – 

зв’язки з громадськістю як складний процес погодження позицій у 

безперервному діалозі.   
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Сутнісна сторона феномену влади (відносини панування і підкорення) 

дає підстави розглядати владу та її здійснення як комунікативний процес, 

який передбачає інформаційну взаємодію «керуючих» та «керованих», а 

точніше, інформаційний обмін між ними. Політика здійснюється, перш за 

все, в інформаційному просторі.  

Мета політичної комунікації, в кінцевому рахунку, націлена на 

здобуття влади. «Під політичною комунікацією розуміємо будь-яку 

передачу повідомлень, що призначена впливати на розподіл та 

використання влади в суспільстві…» [238, c.11]. Зміст політичної 

комунікації в принципі можна звести до публічного обговорення трьох 

фундаментальних питань (питань влади): а) розподіл ресурсів; б) контроль 

за прийняттям рішень / право приймати рішення (судові, законодавчі, 

виконавчі); в) застосування санкцій (право карати або винагороджувати) 

[277]. 

Політична комунікація за своїм характером є, великою мірою, 

інституціоналізованим видом спілкування. Інституціоналізована 

комунікація, на відміну від інших видів, є статусно-орієнтованою. Дві 

сторони, що беруть участь в ній – це: представники інститутів (в даному 

випадку політичних) та клієнти. Представники інститутів  – професіонали, 

яким належить влада у своїй сфері, клієнти – люди, що потребують послуг, 

тобто непрофесіонали.  

Інформативність змісту політичної комунікації є доволі специфічною, 

тут відзначають переважання цінностей над фактами, впливу над просто 

інформуванням, емоційного компоненту над раціональним. Поява 

політичних повідомлень не є відображенням об’єктивної реальності, вони 

скоріше спонукають, впливають, стимулюють тих, до кого звернуті. 

В умовах сучасного поширення мережі Інтернет усе більшого 

значення набуває веб-присутність органів влади у віртуальному просторі 

щоб здійснювати комунікативний зв’язок із громадськістю, пересічними 
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громадянами. Причому в інтернет-просторі сьогодні вже недостатньо 

споглядальної веб-присутності владних інституцій. У наші дні є запит 

громади на інтерактивну і транзакційну присутність. Інтерактивна веб-

присутність, передбачає зокрема посилення інтенсивності взаємодії між 

громадянами та управлінськими структурами. Користувач такого веб-

порталу може отримувати доступ до спеціалізованих даних.  Відкритою є, 

наприклад, інформація про електронну пошту керівного складу того чи 

іншого органу владу, відповідно з’являється можливість надсилати свої 

коментарі щодо рішень, які приймаються тощо.  

Інший етап – транзакційна веб-присутність. Користувачі можуть через 

мережу здійснювати певні операції, наприклад, отримувати довідки, 

укладати угоди. Громадяни можуть отримувати візи, паспорти, ліцензії та 

інші послуги. Такі портали швидше орієнтовані на потреби громадян, ніж 

на владні структури. Починає визнаватись електронний підпис. При цьому 

важливим є те, що з’являється можливість звернутись і отримати відповідь 

чи послугу, у визначений термін, за встановленою процедурою та 

контролювати стан запиту [172, с.325].  

У сучасному політичному дискурсі, як правило, представлено три 

учасники комунікації, три суб’єкта дії: суб’єкт-учасник, який скеровує своє 

повідомлення до того чи іншого комуніканта, прямий адресат – 

комунікант, який реально може брати участь у спілкуванні, а може бути 

відсутній в даний момент (звернення до уявного суперника), адресат-

спостерігач («народ») – третій суб’єкт політичної дії, уваги якого 

домагаються політики, на чиї інтереси посилаються. Саме тому, політична 

комунікація у великій мірі театралізована, розрахована на адресата-

спостерігача, котрий сприймає політичні події як виставу, дійство, що 

розігрується перед ним. 

Політики, спілкуючись одне з одним та журналістами, постійно 

пам’ятають про «глядацьку аудиторію» і з наміром або навіть 
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неусвідомлено лицедіють, «працюють на публіку», намагаються справити 

враження та «зірвати аплодисменти». Театральність означає, що сам 

процес політичної комунікації можна описувати та пояснювати, 

користуючись категоріями театру.  

Змістовно у політичній комунікації можна відзначити ще одну 

особливість. Ефективність комунікації на міжособистісному рівні часто 

залежить від того, наскільки партнерам в цьому процесі вдається обійти 

численні бар’єри, які заважають їм спілкуватися. Натомість у випадку з 

політичною комунікацією йдеться про намагання законсервувати 

дистанцію у спілкуванні. «Ефективне проведення політики завжди 

здійснювалося через символічну «прірву». Політика завжди передбачала 

розведення правителя і народу; психологічна дистанція між ними була 

значимою у будь-яких суспільних системах, від шамана до президента як 

представника вищої влади» [цит.за 25]. Час від часу подібна 

«дистанційність» між політиком і народом порушується завдяки 

втручанню ЗМІ. Це відбувається тоді, коли кожен крок політика публічно 

відстежується, і всі знають, де і з ким він проводив відпустку, у якій 

кав’ярні пив каву, як він поводив себе на званому обіді. Так, образ  

політичного лідера стає більш «людяним», він немов  би стає «одним із 

нас», однак його символічна влада при цьому послаблюється. «Політичної 

влади, яка вершиться у занадто великій близькості до народу, або 

побоюються, або їй не довіряють. Знання, зменшуючи прірву між народом 

і правителем, тим самим порушують і владні стосунки між ними» [цит.за 

25].  

Як бачимо, особливості політичної комунікації, які виявляються у 

функціональному призначенні, характері та змісті цього виду комунікації 

пов’язані з особливостями політики як сфери діяльності. 

Якщо узагальнити все вище викладене, то можна зробити висновок, 

що значення політичної комунікації в політичній системі та й у суспільстві 
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вцілому важко переоцінити. Дослідниками майже одностайно визнано, що  

саме політична комунікація визначальним чином впливає на ефективність 

політичної системи, адже виконання суб’єктами політики своїх функцій 

безпосередньо пов’язане з ефективно побудованою системою комунікацій. 

Політика є багатоманітним суспільним явищем: однією зі сфер 

суспільного життя; особливим видом суспільних відносин, передусім 

великих соціальних груп, пов'язаних із реалізацією влади в суспільстві; 

засобом узгодження соціальних інтересів; боротьбою за оволодіння 

державною владою та участю у її здійсненні; організацією та 

функціонуванням держави й політичної системи в цілому тощо. У 

найзагальнішому вигляді політика є діяльністю з керівництва та 

управління суспільством на основі публічної влади [335, с.124]. 

Багатоаспектність політики, відповідно, обумовлює складність і 

багатоманітність як самого процесу так і визначень політичної комунікації. 

Останнім часом політична комунікація розглядається як 

функціональний елемент політичної системи суспільства, що забезпечує 

взаємозв’язок між іншими її компонентами. Але в той же час політична 

комунікація виступає і як процес, і як безпосередня діяльність політичних 

акторів з виробництва і розповсюдження політично значущої інформації, 

спрямованої на формування образу думок і дій інших соціальних суб’єктів. 

Універсалізація поняття комунікації в принципі неможлива, як і таких 

загальних понять як політика, інформація тощо.  

Сформулюємо авторське визначення політичної комунікації 

відповідно до того ракурсу, з якого вона розглядається в даній роботі. 

Отже, політична комунікація – це взаємодія, взаємовплив суб’єктів 

політики з приводу влади, зумовлені їхнім правовим статусом, місцем та 

роллю в політичній системі суспільства, функціями та повноваженнями, 

закріпленими в законодавстві, кінцевою метою яких є ефективне, 

результативне та легітимне управління суспільством. 
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Відповідно, потребують пояснення деякі терміни, що 

використовуються в дефініції.  

Під взаємодією ми розуміємо системне і постійне учинення дій, 

спрямованих на те, щоб викликати відповідну реакцію інших людей. Або 

таке визначення: соціальна взаємодія - це процес, який включає двох або 

більше суб’єктів (індивідів, груп, організацій), які діють один відносно 

одного. Взаємодія відбувається, якщо дії одного суб’єкта впливають на дії 

та ідеї іншого певним чином. Якщо реципієнт визнає те ж саме значення 

дії, що було закладено її ініціатором, можна сказати, що відбувається 

комунікація. 

Політичний вплив визначають як механізм відносин суб’єктів 

політичної системи, виражений через дію чи сукупність дій ініціатора 

(агента впливу), метою та наслідком яких є зміна поведінки, поглядів, 

почуттів адресата впливу в середовищі політичного буття. Взаємовплив, 

відповідно – це обопільна дія субєктів політики, щодо зміни поглядів і 

поведінки іншої сторони взаємодії. 

Під повноваженнями ми розуміємо конкретні можливості поведінки в 

публічних відносинах, права та обов’язки органу влади. 

Поняття комунікації постійно збагачується новими рисами та 

сутнісними ознаками і тому потребує постійного смислення, періодичного 

доповнення й уточнення.  

 

1.3. Роль політичної комунікації в демократизації суспільства 

Зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві 

вимагають нового характеру позиціонування влади і її органів, нових засад 

функціонування політичної системи, спрямованих на створення умов для 

самоорганізації і самовизначення громадян,  а відтак нового типу 

комунікацій. Комунікації  повинні стати тим інструментом управління, 

який забезпечить  максимально швидку адаптацію  політичної системи та 
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«навколишнього середовища»  до умов, що змінюються, засадою їх 

взаємного зближення та плідної взаємодії. Пов’язано це з тим, що саме у 

процесі комунікації відбувається передача соціально-історичного досвіду, 

з’ясовуються інтереси і потреби, актуалізуються цінності, формується 

політична свідомість і культура, змінюються соціальні норми. 

Розв’язання політичної кризи, свідками якої ми є, вимагає зважених, 

якісних, взаємоузгоджених управлінських рішень. Такі, можливі лише на 

основі докорінних змін характеру комунікативних зв’язків влади і 

суспільства. 

Політична система, як і будь-які інші системи, характеризується тим, 

що зміни в одній з її підсистем в тій, чи іншій мірі позначаються на інших. 

Всі елементи системи, як відомо, взаємопов’язані та взаємозалежні. Якщо  

відбувається перетворення інституційної підсистеми, це означає, що 

паралельно повинні відбуватися зміни в нормативній підсистемі, це своєю 

чергою потребує утвердження в свідомості соціуму нових ідей і цінностей, 

що складають стрижень політичної культури, і, нарешті, все це неможливе 

без зміни засад і форм політичної комунікації та взаємодії.  

Не дивлячись на активне формування свідомого громадянського 

суспільства, державна влада виступає сьогодні найвагомішим 

інструментом регулювання та інтеграції  доволі неоднорідного 

суспільства. Виконання цієї функції залежить від здатності владних 

органів і окремих політиків здійснювати вплив на свідомість і психологію 

мас з метою легітимізації політичних рішень. Відповідно, необхідним 

підґрунтям політичної діяльності повинно стати знання психологічних і 

соціокультурних комунікативних принципів і закономірностей. 

Врахування психологічного та соціокультурного контексту комунікації 

стає важливим саме в умовах політичних реформ, коли політична система 

є нестабільною, вразливою, а соціум – вимогливим та збудженим. Однак і 

громадянське суспільство повинно демонструвати виваженість, з повагою 
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ставитися до закону, розуміти, що швидких і, водночас, якісних змін не 

буває, що за допомогою насильства демократія не будується. Все це 

свідчить про те, що потрібно вибудовувати нові концептуальні принципи 

комунікації на рівні «суспільство – влада», підкріплювані новою 

культурою та психологією політичної взаємодії. 

Ефективність реформ великою мірою також  залежить від 

збалансованості, врівноваженості таких цінностей, як стабільність, єдність 

суспільства та розвиток. Пріоритет такої цінності як розвиток при 

ігноруванні єдності, що особливо яскраво проявляється в періоди 

соціальних і духовних зрушень, веде до розколу і хаосу. Навіть в 

однорідному суспільстві далеко не всі верстви населення однаково 

зацікавлені та залучені до процесу перетворень, тому успіх реформ 

визначається тим, наскільки вдалося створити загальний для всіх груп 

населення тип сприйняття, наскільки вдалося знайти консолідуючу ідею. 

Держава повинна забезпечувати потребу  людей в універсальному ідеалі, 

деякому ціннісному каркасі, здатному цементувати спільне соціальне 

життя, яке на цьому етапі легко може зруйнуватися. Удосконалення 

базових для політики комунікацій у сфері ухвалення рішень, проведення 

виборів, розвитку стосунків між різними інститутами політики, буде 

сприяти формуванню  нових відносин між політичною системою та 

«навколишнім середовищем». 

Дослідники вважають, що комунікація є вкрай важливим елементом 

політичної системи, адже якщо змінити її форму, її засоби, то вона тут же 

змінить природу соціальних груп і форму влади [цит.за: 53 ].  На основі 

даного твердження можемо припустити, що найпершим завданням на етапі 

реформування політичної системи, є завдання зміни принципів її 

комунікації з суспільством. 

Участь громадян в управлінні як безпосередня, так і опосередкована, є 

невід’ємним атрибутом демократичного суспільства. У демократичному 
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суспільстві держава не може односторонньо встановлювати «правила гри» 

у відносинах з громадськістю, не може бути відкритою тією мірою, якою 

вона вважає для себе потрібним, не може приймати управлінське рішення, 

не узгоджуючи його з громадянами чи їх об’єднаннями.   

Сучасна демократична держава як ніколи раніше потребує підтримки 

й участі громадян у процесах управління, в пошуку найбільш ефективних 

шляхів і методів вирішення завдань і проблем, що постають перед 

суспільством. Комунікації, у зв’язку з цим, стають важливим елементом 

формування і реалізації політики, реальним елементом її здійснення. 

Можна виділити декілька принципових моментів, які потребують 

вдосконалення в сфері взаємодії політичної системи з громадськістю, а 

саме: забезпечення відкритості та прозорості управлінських процесів, 

формування нормативно-правової бази взаємодії громадян з органами 

влади, забезпечення моніторингу і зовнішньої підзвітності. 

Ефективна система взаємодії з громадськістю, з навколишнім 

середовищем повинна стати пріоритетом політичної системи, при цьому 

взаємодія повинна будуватися на співучасті, співпраці, співтворчості, а 

основними цілями взаємодії повинні виступати: 

- підвищення якості політики, зважене, обґрунтоване ухвалення 

управлінських рішень; 

- мінімізація проблем і затримок на стадії реалізації рішень; 

- забезпечення  довіри та підтримки громадян; 

- зростання відповідальності органів влади за результати рішень; 

- викорінення корупції; 

- можливість моніторингу діяльності органів влади і впровадження 

механізмів соціального контролю. 

Все це, дасть можливість подолати вражаючий рівень недовіри 

населення до владних структур, який формувався десятиліттями, і який ми 
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сьогодні маємо.  На основі аналізу наукової літератури можна виокремити 

три  групи  причин недовіри суспільства до політичних інститутів: 

- організаційно-технічні причини, пов’язані з тим, що державні органи 

внаслідок відсутності компетентних професіоналів у сфері зв’язків з 

громадськістю не вміють роз’яснювати громадянам цілі та мотиви своєї 

діяльності, не створюють адекватного уявлення про її характер і ті умови, 

в яких вони вимушені працювати і вирішувати проблеми; 

- культурно-історичні причини, сутність яких полягає в традиційно 

високій мірі політичної і соціальної активності українських громадян, 

схильності нашого суспільства до протистояння з владою, без належного 

усвідомлення своєї відповідальності за формування представницьких 

інститутів влади; 

- ресурсні причини, пов’язані з недостатнім фінансуванням органів 

влади, відсутністю необхідної матеріальної і технічної бази, обмеженістю 

часових ресурсів, що не дозволяє здійснювати ефективні інформаційні 

кампанії. 

Щодо високої громадянської активності,  питання неоднозначне, адже 

такої традиції у нас не  було створено, історично активність не 

заохочувалася, а ментально українці найчастіше керувалися принципом 

«моя хата скраю». Лише незначна меншість громадян виявляла 

громадянську свідомість і активність, та й то не стабільну. Лише останнім 

часом громадянське суспільство дещо активізувалося, хоча не в останню 

чергу завдяки матеріальним стимулам. 

Що стосується дефіциту ресурсів, то за ефективно побудованої 

системи комунікації їх теж було б достатньо. 

До цього переліку, напевно, потрібно додати ще одну (можливо, 

визначальну) причину, що породила і підтримує високий рівень недовіри 

громадськості до влади – це небажання владних структур вести діалог. А 

комунікація – це  саме діалог. Цей діалог можливий лише на умовах 
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чесності, відкритості, толерантності, взаємоповаги, професійності, за  

наявності бажання почути іншу сторону, врахувати її думку, потреби та 

інтереси. Закритість і небажання прислуховуватись до думки 

громадськості у ході вироблення  програм розвитку суспільства 

залишились нам у спадок від радянської системи і, нажаль, не тільки не 

подолані, але й, подекуди, набули відвертого цинізму. 

Комунікативні процеси у нашій політичній системі є 

недемократичним не в силу відсутності інформації, а через відсутність 

системного  інформаційного обміну між політичною системою, її 

інститутами та суспільством. Ускладнювався цей процес також 

відсутністю розвинених структур громадянського суспільства (впливових 

партій, громадських організацій, незалежних засобів масової інформації), 

які були б здатні суттєво впливати на якість політичної комунікації через 

систему зворотного зв’язку, постійного політичного діалогу як на 

горизонтальному, так і на вертикальному рівнях суспільства. На 

сьогоднішній день, з’явилася надія на те, що в нашому суспільстві 

сформуються громадські об’єднання, структури, які зможуть взяти на себе 

функції взаємодії та контролю за інститутами влади, а пересічний 

громадянин, виборець нарешті усвідомить свою відповідальність за долю 

суспільства. Жодна «хороша» виборча система не створить надійного 

фільтра на вході до органів державної влади, якщо  позиція виборця 

залишиться безвідповідальною. 

Обов’язок органів влади - не просто інформувати населення, але 

обґрунтовувати, пояснювати, пропонувати альтернативні шляхи 

розв’язання суспільних проблем. Політичні комунікації мають бути чітко 

спрямованими на інтеграцію суспільства, пошук і донесення до населення 

таких суспільно значимих ідей, які були б зрозумілими і прийнятними для 

більшості українських громадян. Завдання структурних підрозділів органів 

влади, які відповідають за реалізацію комунікативної політики, – 
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забезпечити інформаційно-аналітичний супровід процесу прийняття 

політико-управлінських рішень та їх реалізації. На сьогоднішній день ці 

структурні підрозділи «програють популістам на всіх фронтах». 

Варто наголосити на трьох рівнях комунікацій та визначити недоліки, 

що існують на цих рівнях. 

1. Інформування. Передбачає однобічне надання інформації 

зацікавленим групам чи організаціям, що представляють інтереси тих, на 

кого відповідна політика потенційно впливає. Інформування вважається 

першим кроком на шляху налагодження взаємодії. Шляхи передачі 

інформації можуть бути як безпосередні, так і опосередковані – поштою, 

через ЗМІ, Інтернет. Серед типових методів інформування варто назвати 

роботу зі ЗМІ: публікації, прес-конференції, інтерв’ю, прес-релізи, новини; 

публікації в офіційному виданні органу влади; наповнення офіційних 

Інтернет-сайтів; публікації брошур, бюлетенів. Що стосується 

інформування, то найгостріше стоїть питання низької якості інформації, 

яка визначається неналежною  компетентністю відправника. Натомість 

кількість інформації є навіть завеликою. Деякі автори говорять про 

«інформаційний шок», який переживає українське суспільство. Зазвичай, 

це не стає проблемою для демократичних країн, але у країнах, які тільки 

вчаться демократії, може виникнути проблема, коли держава вже не 

контролює комунікативні мережі, що складаються у публічній політичній 

сфері, а громадянське суспільство ще не готове до впливу на цю сферу. 

Пересічному громадянину важко в інформаційному потоці виокремити 

варту уваги, якісну інформацію. 

2. Консультування означає рух інформації у зворотному напрямі – від 

громадськості до політичних інституцій, і є позицією, щодо визначених 

владою питань. До механізмів консультування належать такі 

комунікативні методи як опитування та дослідження громадської думки, 

письмове консультування,  публічні зустрічі, громадські слухання, круглі 
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столи, семінари, дорадчі комітети, громадські ради. Всі ці заходи, як 

правило,  носили формалізований характер і реальних наслідків не мали. 

3. Залучення громадськості. Є тим типом взаємодії, що забезпечує 

двосторонню комунікацію і передбачає активну участь громадян та їх 

об’єднань у формуванні публічної політики, її реалізації та оцінці.  Така 

взаємодія реалізується на основі ідей: свободи слова, відкритої та 

критичної комунікації, осмислення проблем з різних точок зору, рівного 

доступу до джерел інформації,  рівності всіх учасників діалогу щодо 

можливості його ініціювання та проведення. Серед  конкретних форм 

залучення громадськості варто, передусім, назвати: місцеві референдуми, 

загальні збори громадян, діяльність органів самоорганізації населення, 

публічні звіти, публічні дебати, публічні слухання з важливих проблем 

суспільного життя. З метою досягнення успішних результатів від участі 

громадськості серед зацікавлених сторін завжди слід поширювати 

необхідну інформацію, зміст якої має відповідати  вимогам  простоти, 

доступності, зрозумілості, лаконічності.  

Як раніше зазначалося, двосторонній зв’язок для нашої політичної 

системи є найбільшою  проблемою.   

У статті «Комунікативні технології моделювання політичного 

простору в демократичному суспільстві» українська дослідниця                  

Л. Климанська розрізняє процеси «конструювання» та «моделювання» 

політичного простору: «Зазвичай, політична символіка складається 

(конструюється) «природним» шляхом і поширюється спонтанно у масовій 

свідомості, відображаючи відповідне сприйняття політики населенням. 

Натомість часто, зокрема під час виборів, референдумів ми стаємо 

свідками моделювання символічного політичного простору 

(конструювання «з прицілом») різними політичними силами. Соромно 

замовчуючи той факт, що подібне моделювання обов’язково для когось з 

них є вигідним… Слід відокремити власне процес «конструювання» 
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політичної реальності від процессу моделювання політичної реальності. 

Конструювання реальності – це процес, що відбувається в суспільстві 

через безперервну комунікацію, тобто обмін інформацією у взаємодії. 

Його перебіг може відбуватися стихійно (наскільки стихійною можна 

назвати взаємодію багатьох людей, що спілкуються з приводу тих чи 

інших проблем реальності) і з наміром, тобто керовано. В разі, якщо цей 

процесс відбувається з наміром, керовано, доцільніше говорити про 

моделювання реальності, тобто «накидання» свого бачення реальності на 

масову свідомість через використання комунікативних технологій» [127]. 

Моделювання політичної реальності у авторитарних режимах може 

включати тотальний контроль за інформаційним простором з боку 

держави, обмеження доступу громадян до інформації, що дозволяє 

створити єдиний, безальтернативний центр створення та передачі 

політичної інформації і формування громадської думки. Проте, у 

демократичних країнах задіяно інші механізми – комунікативні технології, 

які можна розуміти як раціонально організований комплекс дій в 

інформаційному просторі з цілеспрямованого виробництва і поширення 

інформації задля впливу на визначену аудиторію, це «запланований вплив 

на цільові групи» [127]. 

Ми  повинні зрозуміти, що на нинішньому переламному етапі 

розвитку нашого суспільства в цілому, і політичної системи, зокрема,  

необхідно за допомогою комунікацій «конструювати» політичну 

реальність, а не «моделювати».  Зараз політична комунікація має бути 

максимально чесною і зрозумілою, аби без нових потрясінь, конструктивно 

пройти шлях реформ.    

У сучасному цивілізованому світі комунікаціям між структурами, що 

здійснюють державну владу й управління суспільством відводиться 

центральне місце в кожній політичній системі. З позиції демократії, саме 

комунікація є ключовим елементом при формуванні суспільства, в якому 
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громадяни і держава відчувають свій взаємозв’язок і взаємну 

відповідальність. 

В сучасній літературі виділяють декілька суб’єктів політико-владної 

комунікації. Це, насамперед: 

–– сама держава з усіма її інститутами. Вони по-перше, повинні 

плідно співпрацювати між собою, по-друге, повинні інформувати 

суспільство про свої дії для того, щоб останнє визнало їх  легітимними; 

–– недержавні структури: політичні, економічні, правові, культурно-

виховні, освітні, та інші інститути, окремі громадяни. Кожна з названих 

інститутів і груп передає повідомлення в зворотному напрямку, а саме в 

політичну сферу, розраховуючи спричинити на неї бажаний вплив; 

––  засоби масової інформації, в яких піднімаються і обговорюються 

питання політико-владних відносин і, які впливають як на суспільство в 

цілому, так і на політичну сферу, зокрема, державу. 

У вільному, відкритому, плюралістичному суспільстві всі три 

суб’єкти незалежно і водночас взаємозалежно здійснюють комунікацію 

між собою, знаходяться під впливом один одного, і у процесі формування 

аргументів, думок, стратегій, одна з названих груп може виявитися 

визначальною. 

Головна мета владно-управлінської комунікації полягає в тому, щоб 

досягти інформаційної спільності її учасників, забезпечити їх ідейну 

єдність. Саме це дозволяє, зокрема, розраховувати на підтримку, 

встановлювати контакти, досягати порозуміння, узгоджувати позиції, 

визначати шляхи досягнення поставлених цілей. Завдяки цьому, 

комунікації спроможні стати потужним інструментом суспільних змін, 

ефективним механізмом досягнення взаємодії між окремими індивідами, 

різними політичними групами і структурами, між громадянським 

суспільством і державною владою, а в самій владі – між основними її 
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гілками, де приймаються, узгоджуються і реалізуються державно-

управлінські рішення. 

Здатність налагоджувати стосунки у системі владно-управлінських 

відносин безпосереднім чином пов’язана з наявністю вмінь і навичок 

застосовувати прийоми спілкування, і що не менш важливо, володінням 

необхідними для цього ресурсами. В інформаційному суспільстві від рівня 

володіння засобами комунікації залежить становище в системі владних 

відносин тих чи інших її суб’єктів, конкурентоздатність на ринку 

управлінських послуг. 

Комунікативна політика в Україні тривалий час залишалася тим 

компонентом державної стратегії, що забезпечував однобічне 

інформування населення – зворотний зв’язок владу не цікавив. Розвиток 

громадянського суспільства, впровадження демократичного врядування, 

становлення публічної політики – ці фактори дали поштовх до зміни 

відносин у площині влада – суспільство. У Розпорядженні Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України 

«Про основні засади державної комунікативної політики»» від 13 січня 

2010 р. № 85-р зазначено: «…необхідно удосконалити механізм 

регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип 

партнерської взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, 

а і налагодження ефективного зворотного зв’язку, проведення відповідної 

роз’яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

У зв’язку з цим існує нагальна потреба у розробленні основних засад 

державної комунікативної політики, впровадженні стандартів 

інформаційного обміну між органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю» 

[256]. 
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Концепція має на меті визначення шляхів законодавчого 

врегулювання питання забезпечення взаємодії між органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і 

громадськістю на засадах рівноправного партнерства, що сприятиме 

зміцненню демократії, становленню громадянського та інформаційного 

суспільства. Прийняття концепції - перший крок на шляху до унормування 

комунікативної діяльності, наступним кроком повинно стати розроблення 

Закону про державну комунікативну політику. 

На сьогодні питання комунікації органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, ЗМІ регулюються законами України: «Про 

інформацію»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації»; «Про 

телебачення та радіомовлення»; «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні»; «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки»; «Про об’єднання громадян»; 

«Про звернення громадян»; «Про політичні партії в Україні»; «Про 

соціальні послуги»; указами Президента: «Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» від 1 

серпня 2002 р. № 683; «Про забезпечення умов для більш широкої участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 31 липня 

2004 р. № 854; «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 15 вересня 2005 р. № 1276. 

 Назви нормативно-правових актів свідчать про те, що державна 

комунікативна політика ще не стала базовою засадничою концепцією в 

державній політиці. Кожен з документів торкається лише окремого аспекту 

взаємодії органів державної влади із громадськістю та ЗМІ, а не всього 

комплексу інституційних, правових, організаційних, методичних та інших 

напрямів роботи. Певні положення щодо здійснення комунікацій 
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визначаються рішеннями уряду України, тому поширюються лише на 

органи виконавчої влади як постанови Кабінету Міністрів України: «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 3 листопада 2010 р. № 996, «Про затвердження Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади» від 5 листопада 2008 р. № 976; Розпорядження КМУ 

«Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади 

державної комунікативної політики» від 13 січня 2010 р. № 85-р;  «Деякі 

питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої 

влади» від 29 вересня 2010 р. № 1912-р.  

14 січня 2014 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, у 

відповідності до якої створено Міністерство інформаційної політики 

України та затверджено відповідне Положення. 

Це Положення було публічно обговорено з народними депутатами 

України, громадськими організаціями, професійними об’єднаннями. 

Зокрема, свої пропозиції надали: Комітет з питань свободи слова та 

інформаційної політики ВРУ, Національна спілка журналістів України, 

Незалежна медіа-профспілка, Незалежна асоціація телерадіомовників, 

Українська асоціація видавців періодичної преси та інші. Документ з 

урахуванням їхніх зауважень було подано на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 

Ключовими завданнями, визначеними для Міністерства, є: протидія 

інформаційній агресії з боку Росії; розробка стратегії інформаційної 

політики держави та концепції інформаційної безпеки України; 

координація органів влади в питаннях комунікації та поширення 

інформації. Ці завдання закріплено в Програмі дій уряду, а також в 

Коаліційній угоді, яку підписали п'ять парламентських фракцій ВРУ. 

 У своїй діяльності Міністерство зобов’язується базуватися виключно 

на принципах захисту свободи слова та думки, захисту прав громадян на 
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вираження своєї позиції.  Поки що, вагомих результатів діяльності 

відомства не видно. 

Отже, через розпорошеність нормативно-правових актів 

нез’ясованими залишаються чимало аспектів, зокрема щодо діяльності, 

статусу та структури комунікативних підрозділів органів державної влади, 

які мають забезпечувати умови для ведення двостороннього партнерського 

діалогу з громадськістю. Відкритими залишаються питання щодо єдиних 

механізмів встановлення та вивчення зворотного зв’язку – громадської 

думки, пропозицій, оцінок, моніторингу публікацій у ЗМІ, планування 

довгострокових комунікативних стратегій. Одним із механізмів 

підвищення ефективності державних комунікацій у діяльність органів 

влади є створення дієвих комунікативних підрозділів замість діючих 

відділів із взаємодії з громадськістю. Не можуть виконувати функції 

комунікативних підрозділів в органах державної влади і прес-служби, які 

виконують завдання поточного інформування, оперативних зв’язків із ЗМІ. 

Відсутність законодавчо визнаних стандартів щодо здійснення 

двобічних інформаційних обмінів призводить до зниження якості 

прийнятих політико-управлінських рішень та реалізації державної 

політики в цілому. 

Звісно, в умовах незавершеності демократичних перетворень в 

Україні, триває пошук нових форм взаємодії органів державної влади та 

інститутів місцевого самоврядування з громадянським суспільством, 

мають місце численні спроби налагодження системи інформування 

населення про діяльність влади, намагання забезпечити сталий зворотній 

зв’язок між інститутами влади та громадянами. Відповідно до цього, все 

активніше використовуються елементи електронної демократії на 

центральному та місцевому рівнях державного управління. 

Використовуються механізми громадської експертизи, інші сучасні 

діалогові форми політичної комунікації . 
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Слід пам’ятати, що готовність до взаємодії у суб’єктів комунікації 

базується на трьох основних компонентах: 

1. Мотиваційному – бажанні спільно працювати, творити, 

реалізовувати поставлені цілі. Отже, в перше чергу, має бути політична 

воля до діалогу та співпраці. 

2. Змістовному – розумінні, як спільно працювати, спілкуватися задля 

досягнення тієї чи іншої мети. Отже, потрібне системне, комплексне 

бачення цілей та способів їх досягнення. Негайно слід унормувати 

комунікативну діяльність та прийняти Закон про державну комунікативну 

політику. 

3. Операційному – готовності до спільної діяльності (наявності для 

цього необхідних знань, умінь, навичок). Отже, ми конче потребуємо 

фахівців в сфері комунікацій. Слід забути про практику створення команди 

з кола «братів-кумів». Професіоналізм має бути покладений в основу 

формування системи владної комунікації [53]. 

Психологічною передумовою успішної комунікаційної діяльності, на 

думку психологів, є здатність учасників владно-управлінської комунікації 

сприймати один одного як партнерів. Цьому сприяють –– спільність цілей, 

вміння слухати один одного. Нажаль такої єдності ми не спостерігаємо. 

 Крім проблеми збільшення участі громадськості у виробленні та 

прийнятті політичних рішень, важливе місце в демократичних процесах 

України належить забезпеченню ефективної комунікації всередині 

політичної системи, між різними політичними інститутами та органами 

державної влади.  Цьому питанню в науковій літературі приділяється 

значно менше уваги. Автор намагається заповнити дану прогалину. 

 

1.4. Основні методи дослідження 

Для досягнення визначених дослідницьких результатів важливо 

правильно обрати метод. 
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Метод (грец. шлях дослідження, пізнання) — спосіб пізнання, підхід 

до вивчення явищ природи і суспільного життя; сукупність прийомів, 

спрямованих на розв’язання певної теоретичної або практичної проблеми. 

Визначення місця та ролі політичної комунікації у демократичних 

процесах в сучасній Україні, що визначено нами як мета дослідження, 

зумовлює певний набір інструментарію. Основними методами 

дисертаційного дослідження є  системний, структурно-функціональний, 

інституціональний, порівняльно-історичний.   

Під кутом зору системного методу або підходу (підхід є узагальненою 

характеристикою методу) суспільство та його складові можна розглядати 

як більш чи менш постійні утворення, що функціонують у межах дещо 

ширшого середовища. Такі утворення характеризуються як цілісні 

системи, що складаються з певного комплексу взаємозв’язаних елементів, 

які можна виокремити з системи та аналізувати. Системи мають більш чи 

менш чітко окреслені межі, які виокремлюють їх з навколишнього 

середовища. Відповідно до цього підходу політична сфера суспільного 

життя вивчається як комплекс елементів, що утворюють цілісну систему в 

її зв’язку з іншими сферами суспільного життя — економічною, 

соціальною і духовною. Завдяки використанню у політології системного 

методу стало можливим саме поняття «політична система суспільства». 

Системний метод орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта й 

тих механізмів, які її забезпечують, на виявлення багатоманітних типів 

зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну конструкцію. 

Політична комунікація є одним із тих механізмів, котрі забезпечують 

едність, цілісність, відтворюваність, наступність політичної системи, чим, 

власне і зумовлюється її визначальна роль в політичній системі.   

Водночас системний метод аналізу політики, політичної системи 

вимагає детального вивчення її складових, структури та функціонування. 
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Це досягається застосуванням поряд із системним підходом структурно-

функціонального методу. 

Структурно-функціональний метод є однією з найважливіших форм 

застосування системного підходу в дослідженні політичних явищ і 

процесів. Його можна визначити як дослідницький прийом, який полягає у 

розчленуванні складного об’єкта на складові, вивченні зв’язків між ними й 

визначенні місця і ролі всіх складових у функціонуванні об’єкта як цілого. 

Застосування структурно-функціонального методу в дослідженні 

політичної системи суспільства передбачає виокремлення елементів її 

структури, основними з яких є політичні інститути, з’ясування 

особливостей їхнього функціонування та взаємодії між ними. 

Оскільки, політична комунікація – це, в першу чергу, взаємодія між 

політичними інститутами, зумовлена їхніми повноваженнями та 

функціями, структурно-функціональний метод  в даній роботі є чи не 

найзатребуванішим дослідницьким прийомом.  

Інституційний підхід орієнтує на вивчення інститутів, за допомогою 

яких здійснюється політична діяльність, тобто держав, партій, інших 

організацій і об’єднань, права. Даний метод панував у політичній науці до 

початку ХХ ст. поряд з нормативним методом, але і сьогодні він 

використовується досить плідно, дозволяючи створити цілісне уявлення 

про те, як інституціональна підсистема впливає на функціонування 

політичної системи в цілому. Інституційний метод пов’язаний з 

прагненням виявити певні юридичні норми, проаналізувати основні закони 

суспільства, починаючи із конституції, і їх зміст для існування і 

нормального розвитку суспільства. У даному підході основна увага 

приділяється політичним інститутам (парламенту і уряду, партіям та 

виборчим процедурам, механізмам поділу влади і конституційному 

устрою). Аналіз будується виходячи зі сформованих і суспільно 

укорінених політичних форм. Ці форми або інститути, з одного боку, є 
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логічним продовженням і закріпленням соціальних відносин і норм, а з 

іншого - покликані вносити в суспільство стабілізуючі засади.  

В нашому дослідженні ми звертаємося до інституційного підходу 

дуже активно, адже аналізуємо комунікацію основних інститутів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, 

громадських організацій, засобів масової інформації, аналізуємо саме 

інституційні форми політичної комунікації.  

Ускладнення політичних процесів, що відбуваються в сучасному світі, 

багатоманітність форм політичного життя на теоретичному рівні можна 

пізнати лише за умови їх порівняння й зіставлення, побудови аналітичних 

порівняльних моделей, які б групували і класифікували політичні явища за 

певними ознаками. Це досягається використанням порівняльного методу. 

Порівняльний аналіз орієнтує дослідження на розкриття спільних і 

відмінних рис політичних систем та їхніх елементів у різних країнах, 

народів та в різні епохи. При цьому акцент робиться спочатку на 

з’ясуванні спільного, оскільки відмінності між різнотипними політичними 

системами можуть бути з’ясовані лише в разі існування у них певних 

спільних, системних ознак. Головна проблема використання порівняльного 

методу пов’язана з необхідністю підбору порівнюваних явищ і процесів, 

оскільки порівняння можливе лише в межах однорідної і згуртованої 

політичної структури. На використанні, у першу чергу, порівняльного 

методу грунтується особлива галузь політологічних знань — порівняльна 

політологія. 

Історичний метод вимагає вивчення політичних явищ в їх 

послідовному тимчасовому розвитку, виявлення зв’язків минулого, 

сьогодення і майбутнього. Він вимагає хронологічної фіксації політичних 

подій і фактів, їх дослідження у часовому розвитку. Перевага підходу 

полягає насамперед у тому, що він дає можливість вивчати політичні 
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процеси в контексті тієї історичної обстановки, в якій вони виникають і 

розвиваються. 

 В нашому дослідженні ми поєднали зазначені підходи. Порівняльно-

історичний метод дає змогу вивчати політичні події  та явища, пов’язуючи 

їх з історичними умовами, а також якісними змінами на різних етапах 

розвитку. Ці методи потрібні для аналізу подій і явищ, що періодично 

повторюються в історії, для порівняння споріднених політичних процесів, 

які відбуваються в певній історичній ситуації, але за походженням прямо 

не пов’язані. Користуючись цим методом, можна узагальнювати сучасний 

та історичний досвід політики, виявляти об’єктивні закономірності 

розвитку порівнянням окремих етапів і періодів політичного процесу. 

Оскільки політичну комунікацію ми розглядали в контексті 

демократичних процесів: становлення парламентсбко-президентської 

форми державного правління, системи  місцевого самоврядування, 

багатопартійності, трансформації виборчої системи, формування 

громадянського суспільства, утвердження евроінтеграційного вектора 

зовнішньої політики, тобто, в певному часовому відрізку, — використання 

порівняльно-історичного методу є цілком логічним. 
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2. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ  ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКО-

ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Еволюція форми державного правління як демократичний 

процес. 

В першу чергу визначимо поняття «політичний процес». У сучасній 

літературі воно використовується в основному в двох аспектах, які можна 

було б умовно позначити як його макро- і мікрозначення. У макроаспекті 

політичний процес визначається як динамічна характеристика всієї 

політичної системи в цілому, послідовна зміна її станів, стадій розвитку. 

Що ж стосується мікроаспекту, то під політичним процесом розуміється 

деяка рівнодіюча сума акцій різних соціально-політичних суб'єктів, тобто 

сукупність субпроцесів чи мікропроцесів. 

Політологічний енциклопедичний словник визначає політичний 

процес як «форму функціонування політичної системи суспільства, яка 

еволюціонує в просторі і часі». І далі «…являє собою сукупність дій 

інституціоналізованих та неінституціоналізованих суб’єктів політики щодо 

реалізації своїх специфічних функцій (дисфункцій) у сфері влади і в 

кінцевому підсумку забезпечуючи розвиток (або занепад) політичної 

системи» [225, с. 271]. 

Юридична енциклопедія пропонує подібне визначення політичного 

процесу: «Політичний процес – це сукупність дій інституціоналізованих та 

неінституціоналізованих суб’єктів щодо забезпечення формування, зміни, 

перетворення та функціонування політичної системи»  [ 337].  

Визначення поняття  «демократичний процес» немає у більшості 

вітчизняних та зарубіжних довідкових видань.  



70 

 

Як певний тип політичних процесів, демократичний, в науковій 

літературі виокремлюється рідко, однак зрозуміло, що характер і 

конкретний зміст політичного процесу визначається особливостями 

політичної системи і існуючого режиму. Демократичній системі відповідає 

демократичний тип політичного процесу, що вирізняється ефективною 

взаємодією між гілками влади, широкою участю громадян в управлінні 

державою, забезпеченням прав і свобод особи тощо. Уже цими критеріями 

можемо послуговуватися, аби визначити наскільки, зміни, перетворення і 

функціонування політичної системи України були  демократичним.  

 У професора А. Чемшита  знаходимо таке визначення: 

«Демократичний процес – це відкритий політичний процес: політичні 

інтереси груп і громадян виявляються через політичні вибори; під впливом 

громадської думки корегується політичний курс, обговорюються програми 

і засоби розвитку суспільства; доступність для громадськості різних етапів 

прийняття політичних рішень; відкритий добір еліт. Демократичний 

процес – це розвиток, перехід від певного політичного стану до якіснішого 

на базі вдосконалення політичних інститутів і підвищення рівня політичної 

культури суспільства» [316, с.104]. 

Російський вчений А. Борисенков пропонує таке бачення: 

«Демократичний політичний процес - це особливий спосіб політичного 

впливу, який обумовлений демократичним правлінням. Він являє собою 

послідовність політичних дій, передбачених регламентом діяльності 

демократичних політичних інститутів, також конституцією сучасної 

демократичної держави. Найважливіша особливість демократичних 

політичних процесів (на відміну від авторитарних політичних процесів) 

полягає в тому, що вони мають складну структуру. Вони включають в 

свій склад ряд етапів, що відображають послідовність дій з ухвалення 

управлінських рішень» [28]. Йдеться про ухвалення та корегування 
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рішень з врахуванням думки всіх зацікавлених сторін, в першу чергу, 

громадськості. 

Зустрічається в літературі використання термінів «демократичний 

процес» і «демократизація» як тотожних або близьких за змістом.  

Демократизація — процес, в результаті якого відбувається перехід від 

недемократичних режимів до демократії. Даний процес відбувається 

нерівномірно — з припливами і відпливами. Така нерівномірна хвильова 

пульсація демократизації у світовій практиці дала поштовх розвиткові 

концепції «хвиль демократизації», яка була викладена в роботі 

американського політолога, директора Інституту стратегічних досліджень 

Гарвардського університету С. Хантінгтона «Третя хвиля: Демократизація 

наприкінці XX сторіччя» [308].  

 В цій праці підкреслюється хвилеподібний і глобальний характер 

демократичних змін, а хвилю демократизації визначено як сукупність 

переходів від недемократичних до демократичних режимів, що 

відбуваються протягом певного проміжку часу, за умови, що число таких 

переходів значно перевищує число здійсненних за той же час відкатів у 

протилежному напрямку. На основі аналізу історичного минулого людства 

він виділяє три хвилі демократизації і дві хвилі відкату. 

Перша хвиля демократизації (1820—1926) означала поширення 

парламентаризму, багатопартійних систем і загального виборчого права, 

насамперед у країнах Західної Європи та Північної Америки. Зворотна 

хвиля (1926—1942) принесла тоталітаризм у різних його формах: фашизм, 

сталінізм, нацизм і повернення низки країн до авторитарного правління. У 

період першої хвилі налічувалось 29 демократій, у період зворотної хвилі 

12 країн відійшли від демократії. 

Друга хвиля демократизації (1942—1962) характеризувалася 

перемогою над фашизмом, антиколоніальним рухом і розвалом 
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колоніальної системи, модернізацією країн, що звільнились від 

колоніальної залежності, включно з процесом цілковитої демократизації у 

деяких з них. У той час існувало 36 демократій. Зворотна хвиля (I960—

1976) означала встановлення авторитарних диктатур у низці країн. Від 

демократій відійшли 6 країн. 

Третя хвиля демократизації (розпочалася у 1975 р. і триває дотепер) 

ознаменувалася падінням авторитарних режимів у Греції, Португалії, 

Іспанії (відповідно 1974, 1975, 1977 рр.). Потім вона охопила Латинську 

Америку та низку країн Азії. Тут на шлях демократії стали Домініканська 

Республіка, Гондурас, Перу, Туреччина, Філіппіни, Південна Корея. 

Нарешті черга дійшла до країн радянського блоку. Комуністичні режими 

зазнали краху спочатку в Південній та Центрально-Східній Європі, а потім 

в республіках Радянського Союзу. І хоч деякі дослідники висловлюють 

думку про настання спаду третьої хвилі демократизації, у більшості країн, 

котрі покінчили з недемократичним розвитком після 1974 p., демократія 

все ж таки досягла значних успіхів. У цей період існувало приблизно 40 

демократій, а 4—5 країн відійшли від неї. 

Вчені, що аналізують трансформаційні процеси з кінця 70-х років XX 

ст. в країнах Латинської Америки, ввели в науковий обіг термін 

«демократичний перехід», звідси й назва напряму, який вивчає перехідні 

суспільства, — транзитологія. 

Беручи до уваги усі три хвилі демократизації, вчені виділяють три 

моделі переходу від недемократичних режимів до демократії. 

Класична лінійна модель (Англія, Швеція). Їй властиве поступове 

обмеження абсолютної монархії та розширення прав громадян і 

парламенту. 

Циклічна модель (країни Латинської Америки). Демократичні та 

авторитарні режими по черзі змінюють один одного. 
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Діалектична модель (Іспанія, Португалія, Греція). Вона передбачає 

стрімке падіння авторитарних режимів і встановлення життєздатної 

демократії. 

Усі ці моделі переходу до демократії передбачають певні зміни, без 

яких демократизація взагалі неможлива. Універсальними вимогами 

успішного переходу до демократії є: 

- утвердження та розширення сфери приватної власності та 

формування ринкових відносин; 

- створення середнього класу й умов для соціальної мобільності; 

- широкі інвестиції в освіту й розвиток науки; 

- формування громадянського суспільства; 

- гарантії прав людини і створення механізму їх захисту; 

- політичний плюралізм; 

- розгалужена система вільної політичної комунікації та інші вимоги. 

Більшість транзитологів, аналізуючи перехід до демократії, 

виокремлюють при цьому ряд стадій. Тривалий час популярною була 

модель демократичного переходу, запропонована американським 

політологом Д. Растоу. Порівнюючи переходи до демократії у Швеції (з 

1890 до 1920 pp.) і Туреччині (з 1940 до 1960 pp.), він виділив три фази: 

підготовчу фазу, у процесі якої загострюються конфлікти між основними 

соціальними і політичними силами; фазу прийняття рішень, коли 

досягається компроміс між політичними акторами щодо нових правил 

демократичної політичної гри; фазу звикання, за якої демократичні 

інститути набувають стійкості. 

Американські політологи Ф. Шміттер та Г. О’Доннел виділили 

наступні фази переходу: лібералізації, демократизації, ресоціалізації. Фаза 

лібералізації розпочинається кризою авторитарних чи тоталітарних 

режимів та кризою ідентичності еліт, яка закінчується їх розколом. Фаза 

демократизації відрізняється, інституціональними змінами в політичній 



74 

 

системі. На цьому етапі з’являються такі політичні інститути, як політичні 

партії, виборча система, які дають змогу формувати органи влади 

демократичним шляхом. Під час ресоціалізації відбувається освоєння 

громадянами демократичних цінностей і правил гри та поступове 

включення їх до нової політичної системи, тобто формується громадянське 

суспільство. Інші автори називають дану стадію стадією консолідації. 

Консолідація демократії — це процес перетворення випадкових 

домовленостей та умовних рішень, що виникають між політичними 

елітами у період демократичного переходу, у стійкі норми відносин 

суперництва і співробітництва між головними дійовими особами 

політичного процесу. 

Отже, перехід-демократизація має певні фази, які проходить кожна 

країна, що демократизується. Але тривалість цих фаз та їх 

результативність залежать від конкретно-історичних умов розвитку 

суспільства. 

Певним чином «демократизація» і «демократичні процеси» поняття 

суміжні, однак не тотожні, адже виникають питання: чи тільки процеси 

трансформації є демократичними; чи сталі демократії не розвиваються, 

залишаються незмінними; як класифікувати політичні процеси в 

суспільствах з давніми традиціями демократії, чи можливі певні 

демократичні процеси за  авторитаризму тощо? 

Тому, будемо послуговуватися розумінням демократичного процесу 

вище описаним, відповідно до якого демократичний тип політичного 

процесу вирізняється ефективною взаємодією між гілками влади, широкою 

участю громадян в управлінні державою, забезпеченням прав і свобод 

особи.  «Демократичний процес – це відкритий політичний процес: 

політичні інтереси груп і громадян виявляються через політичні вибори; 

під впливом громадської думки корегується політичний курс, 

обговорюються програми і засоби розвитку суспільства; існує доступність 
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для громадськості різних етапів прийняття політичних рішень; відкритий 

добір еліт. Демократичний процес – це розвиток, перехід від певного 

політичного стану до якіснішого на базі вдосконалення політичних 

інститутів і підвищення рівня політичної культури суспільства» [316, 

с.104]. 

Визначивши основні підходи до розуміння демократичних процесів, 

перейдемо до розгляду їх в Україні.  

Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена система 

органів, серед яких виокремлюють вищі - парламент, уряд і главу держави. 

Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та 

виконавчої влади, і їх діяльність має політичну значущість. До вищих 

органів також відносять вищі судові інстанції загальної і спеціальної 

компетенції - верховний суд, конституційний суд, вищий адміністративний 

суд тощо. Проте судові органи формально відсторонені від реалізації 

державних функцій політичного характеру (виняток становить лише 

діяльність конституційного суду, хоча і він вважається в цілому 

«неполітичним» органом). Дослідивши, як змінювалося правове підґрунтя 

комунікації вищих органів законодавчої і виконавчої влади в Україні, 

зможемо більш або менш точно визначити, наскільки просунулися ми в 

становленні і утвердженні демократії. 

Різні принципи та способи взаємодії між  вищими органами державної 

влади знаходять своє відображення в понятті «форма державного 

правління». Принципової різниці у визначенні даного поняття різними 

авторами не знаходимо. Так В. Шаповал вважає, що «форма державного 

правління –  відображений в основному законі спосіб організації державної 

влади, який засвідчує особливості компетенційних зв’язків між вищими 

органами держави, насамперед, тими з них, що функціонально поєднані із 

законодавчою та виконавчою владою, а також особливості побудови 

системи виконавчої влади та її функціонування» [324, с.34]. 
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П. Шляхтун визначає форму державного правління як «спосіб 

організації державної влади, зумовлений принципами формування і 

взаємовідносин вищих органів держави» [335, с.221]. 

«Форма правління» належить до базових категорій, які набувають 

змістового наповнення у процесі формування політичної системи 

суспільства. Для молодих пострадянських держав перехідного типу 

проблема осмислення цього поняття і практично-політичного явища, яке 

воно позначає, актуалізується у зв’язку з потребою демократизації держави 

й суспільства, необхідністю завершення конституційних реформ та 

подолання суперечностей застосування демократичних принципів. 

Форма правління є універсальним показником розвитку держави. 

Вона вказує на структуру і повноваження вищих органів державної влади, 

характеризує ступінь та способи участі громадян у їхньому формуванні; 

розкриває особливості відносин між владою і населенням та можливості 

впливу останнього на прийняття державних рішень; визначає форми 

легітимації влади і наявні проблеми у цьому процесі.  

Форма правління має безпосередній зв’язок з партійною і виборчою 

системами, а також із формою територіального устрою держави. Досвід 

розвинутих демократичних країн показує, що глибоке теоретичне 

осмислення характеру форми правління є запорукою ефективного 

функціонування на практиці всіх складових політичної і правової систем. 

Демократична форма правління через вибудувані у процесі розвитку 

суспільств інститути та процедури покликана забезпечувати зміни, 

спрямовані на підвищення ефективності функціонування державно-

владних механізмів. Дослідниками доведено, що трансформації форм 

правління можуть бути як позитивними, так і негативними. Надзвичайно 

складними є процеси їхньої демократизації на пострадянському просторі, 

оскільки на них впливають авторитарні методи управління, бюрократизм, 
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корупція та інші негативні чинники, отримані у спадок від Радянського 

Союзу. 

Вибір між президентською, парламентарною та змішаною формами 

правління є характерним для країн, що здійснюють перехід від 

авторитаризму до демократії. Далеко не завжди цей процес відбувається в 

напрямі впровадження демократичних цінностей. Зокрема, спотвореного 

характеру можуть набувати багатопартійність, інститут президентства, 

судочинство, виникає серйозний дисбаланс у механізмі поділу влади. 

Відсутність сталих демократичних традицій у пострадянських країнах 

провокує реалізацію ідеї сильної влади за відсутності належного 

парламентського контролю, спотворює застосування конституційних норм, 

зумовлює невиконання демократичних правил і процедур. 

Оскільки в даній роботі йдеться про політичну комунікацію як 

критерій демократичного поступу, недемократична радянська форма 

республіканського правління залишається поза межами  дослідження.  

Демократичними вважаються держави, в конституціях і політичній 

практиці яких знаходять місце такі принципи: народного суверенітету, 

безпосереднього народовладдя, народного представництва, виборності, 

поділу державної влади, рівності, свободи, плюралізму, мажоритаризму. 

Основоположним для демократії вважається принцип народного 

суверенітету, відповідно до якого єдиним джерелом і верховним носієм 

влади в державі є народ. Виходячи з цього, демократію можна визначити 

як «спосіб організації державної влади, що ґрунтується на визнанні народу 

єдиним джерелом влади та його реальній участі в її здійсненні» [334, 

с.117]. 

Форма державного правління незалежної України пройшла у своєму 

розвитку кілька етапів і почала формуватися ще в роки Радянської 

України. Саме ці етапи і визначають структуру даного розділу та логіку 

нашого аналізу. Розглянемо яким чином змінювався характер комунікації 
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між вищими органами державної влади, залежно від еволюції форм 

республіканського правління. Отже, логічними етапами нашого 

подальшого аналізу стала: 

- політична комунікація вищих органів державної влади до прийняття 

Конституції України;  

- політична комунікація вищих органів державної влади за умов 

президентсько-парламентської форми державного правління; 

- комунікативна взаємодія вищих органів державної влади у 

парламентсько-президентській республіці. 

 

2.1. Політична комунікація вищих органів державної влади до 

прийняття Конституції України  

До набуття незалежності Україна за формою правління була 

радянською республікою. «Формально влада належала радам як 

представницьким органам державної влади  на всіх рівнях 

адміністративно-територіального устрою держави. Уряд та суди не 

вважалися органами, відповідно, виконавчої та судової влади.  Тим самим 

заперечувався поділ державної влади. Уряд – Рада  Міністрів Української 

РСР – формувався Верховною Радою РСР, був підконтрольний і підзвітний 

їй і ніс перед нею політичну відповідальність, яка, однак, не передбачала 

його відставки за рішенням Верховної Ради Української РСР. 

Одноособового глави держави не існувало. Певні функції глави держави 

здійснював постійно діючий колегіальний керівний орган парламенту – 

Президія Верховної Ради Української РСР» [194 c.198]. 

Початок  демократичним процесам в Україні було покладено 

заснуванням у липні 1991 року поста Президента Української РСР. 

Законом Української РСР «Про заснування поста Президента Української 

РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) 

Української РСР» від 5 липня 1991 року [110]. Конституція Української 
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РСР була доповнена новою главою 12 «Президент Української РСР», яка 

встановлювала, що: «Президент Української Радянської Соціалістичної 

Республіки є найвищою посадовою особою Української держави і главою 

виконавчої влади» (ч.1 ст.1141); «Президент Української РСР обирається 

громадянами Української РСР на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права при таємному голосуванні строком на п’ять років» (ч.1 

ст.1143). 

У відповідності до закону Президент Української РСР:  

 - очолює систему органів державного управління, забезпечує їх 

взаємодію з Верховною Радою Української РСР  (п.4 ст.114); 

- звертається з посланнями до народу Української РСР, подає на 

розгляд Верховної Ради Української РСР щорічні доповіді про виконання 

прийнятих Верховною Радою Української РСР соціально-економічних та 

інших програм, про становище Української РСР та програми 

внутрішньополітичної і зовнішньополітичної діяльності Президента і 

Уряду Української РСР. Верховна Рада Української РСР більшістю голосів 

від загальної кількості народних депутатів Української РСР вправі 

зажадати від Президента Української РСР позачергової доповіді з 

найбільш важливих питань державного життя (п.5 ст.114); 

- представляє Верховній Раді Української РСР кандидатуру для 

призначення на посаду Прем’єр-міністра; вносить пропозицію Верховній 

Раді Української РСР про звільнення Прем’єр-міністра  (п.6 ст.114);  

- за погодженням з Верховною Радою Української РСР призначає 

Державного міністра з питань оборони, національної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Української РСР, Міністра внутрішніх справ 

Української РСР, Міністра фінансів Української РСР, Міністра юстиції 

Української РСР, Голову Комітету державної безпеки Української РСР.  
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За поданням Прем’єр-міністра призначає і звільняє інших членів 

Кабінету Міністрів Української РСР  (п.7 ст.114); 

Щоправда законом не передбачалося наділення Президента 

Української РСР правом дострокового припинення повноважень 

(розпуску) Верховної Ради Української РСР і правом внесення на її розгляд 

проектів законів (правом законодавчої ініціативи). 

«Заснування поста Президента Української РСР і визнання його 

главою виконавчої влади означали конституційне закріплення принципу 

поділу державної влади» [194, c.200] . 

 Обрання президента на загальних виборах, визнання його главою 

виконавчої влади, призначення президентом міністрів за погодженням із 

парламентом, відсутність у президента права розпуску парламенту і права 

законодавчої ініціативи є ознаками президентської республіки. Натомість, 

наявність посади прем’єр-міністра, призначення та звільнення його 

парламентом за поданням президента, призначення президентом інших 

членів уряду за поданням прем’єр-міністра є ознаками парламентарної 

республіки. Вказані ознаки свідчать, що заснуванням поста Президента 

Української РСР і внесенням відповідних змін до Конституції в Україні 

було запроваджено змішану республіканську форму правління.  Яку ж 

саме? Наявність у Верховної Ради Української РСР широких повноважень 

щодо формування уряду – Кабінету Міністрів Української РСР – свідчить, 

що це був парламентсько-президентський різновид змішаної форми 

правління. 

Паралельно із заснуванням поста Президента Української РСР було 

прийнято Закон Української РСР «Про Президента Української РСР» [111], 

який  мав  на меті конкретизувати правовий статус глави держави.  

 Заснуванням поста президента і запровадженням парламентсько-

президентської форми правління в Україні конституційно було закріплено 
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наступні принципи комунікації та, відповідно, важелі взаємовпливу в 

системі вищих органів державної влади. 

Насамперед, закон передбачав можливість усунення парламентом 

президента з поста у разі вчинення ним правопорушень (інститут 

імпічменту, хоча термін «імпічмент» при цьому не використовувався). 

Згідно з конституційними змінами «У разі порушення Президентом 

Конституції і законів Української РСР Президент може за висновком 

Конституційного Суду Української РСР бути зміщений з посади 

Верховною Радою Української РСР. Рішення про зміщення Президента в 

такому разі приймається більшістю не менш як дві третини від загальної 

кількості народних депутатів Української РСР» (ч.2 ст.1149). 

«Верховна Рада Української РСР може призначити всеукраїнський 

референдум з питання про дострокове припинення повноважень 

Президента за ініціативою громадян Української РСР. При достроковому 

припиненні повноважень Президента Української РСР за результатами 

референдуму нові вибори проводяться відповідно до Закону «Про вибори 

Президента Української РСР»(ст. 1149) 

По-друге, було передбачено застосування Президентом права вето 

щодо прийнятих Верховною Радою законів, через що вони не могли 

набрати чинності (інститут відкладального вето): «Президент Української 

РСР підписує закони Української РСР. Він має право не пізніш як у 

двотижневий строк повернути закон із своїми запереченнями до Верховної 

Ради Української РСР для повторного обговорення і голосування. Якщо 

Верховна Рада Української РСР більшістю голосів підтвердить раніше 

прийняте нею рішення, закон вважається прийнятим» (ст.1148). 

Це конституційне положення було конкретизовано в законі «Про 

Президента Української РСР»: «Президент підписує закон, прийнятий 

Верховною Радою Української РСР, не пізніш як у десятиденний строк з 

дня передачі його на підпис. У разі незгоди з законом Президент вправі не 
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пізніш як у двотижневий строк повернути його із своїми запереченнями до 

Верховної Ради Української РСР для повторного обговорення і 

голосування. Якщо Верховна Рада Української РСР білшістю голосів 

підтвердить раніше прийняте нею рішення, закон вважається прийнятим. 

Президент зобов’язаний підписати його у десятиденний строк з дня 

повторної передачі його на підпис» (ч.2,3 ст.5). 

Відкладальне вето Президента Української РСР було слабким – воно 

долалося більшістю голосів від складу Верховної Ради Української РСР. 

Закони не передбачали можливості розпуску Президентом Верховної 

Ради. У подальшому повноваження глави держави щодо реалізації 

політичної відповідальності парламенту неухильно розширювались. 

Суттєво вплинув на особливості комунікації між вищими органами 

влади, принцип політичної відповідальності Прем’єр-міністра та інших 

членів Кабінету Міністрів Української РСР перед Верховною Радою 

Української РСР і Президентом Української РСР, який передбачав, що 

Президент Української РСР «вносить пропозицію Верховній Раді 

Української РСР про звільнення з посади Прем’єр-міністра» (п.6 ст.1145); 

«За поданням Прем’єр-міністра призначає і звільняє інших членів Кабінету 

Міністрів Української РСР» (ч.2 п.7 ст.1145). Право Президента вносити 

Верховній Раді пропозицію про звільнення з посади Прем’єр-міністра і 

право Верховної Ради звільняти Прем’єр-міністра з посади означають, що 

він, а отже, й уряд, несуть політичну відповідальність і перед главою 

держави, і перед парламентом. А право Президента за поданням Прем’єр-

міністра звільняти інших членів Кабінету Міністрів означає, що члени 

уряду несуть персональну політичну відповідальність перед главою 

держави. 

І, нарешті, принциповим для визначення особливостей взаємодії між 

владними інститутами стало право глави держави скасовувати акти уряду: 

«Президент Української РСР має право скасовувати постанови і 



83 

 

розпорядження Кабінету Міністрів Української РСР, Уряду Кримської 

АРСР, акти міністерств Української РСР, інших підвідомчих йому 

органів…, якщо вони суперечать Конституції Української РСР і законам 

Української РСР» (ст.1147). Скасування Президентом актів Кабінету 

Міністрів та підпорядкованих йому органів означає комунікативну 

перевагу глави держави, можливість тиску з його боку на уряд. 

Після заснування поста Президента Української РСР і перших же 

виборів розпочалося  нескінченне політичне суперництво між ним і 

Верховною Радою Української РСР, яке триває й донині. Основний зміст 

цого суперництва становить боротьба за вплив на виконавчу владу, 

передусім на формування і діяльність Кабінету Міністрів. Її головною  

причиною є бажання «поділити» уряд між главою держави і парламентом, 

тоді як він має підпорядковуватися одному із інститутів.  

Зазначимо, що  результатом даного суперництва стало підписання 8 

червня 1995 року Конституційного Договору між Верховною Радою 

України та Президентом України «Про основні засади організації та 

функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на 

період до прийняття нової Конституції України» [135]. Законодавство 

України визнавалося чинним у тій частині, що не суперечить нормам 

Договору. По суті, Договір став новою (тимчасовою) Конституцією 

України. 

Договором було впроваджено президентсько-парламентський 

різновид змішаної республіканської форми правління зі значним 

розширенням повноважень Президента України, зокрема щодо 

формування і діяльності Кабінету Міністрів України. 

 У відповідності з Договором Президент України не тільки залишився 

главою виконавчої влади, а й очолив Кабінет Міністрів України, 

одноособово формуючи його без участі Верховної Ради України: 

«Президент України є главою держави і главою державної виконавчої 



84 

 

влади України… Президент України як глава державної виконавчої влади 

здійснює цю владу через очолюваний ним Уряд – Кабінет Міністрів 

України – та систему центральних і місцевих органів державної виконавчої 

влади» (ч.1, 2 ст.19); «Президент України у місячний строк після вступу на 

посаду або з дня відставки попереднього складу Уряду призначає Прем’єр-

міністра України, формує новий склад Уряду України – Кабінет Міністрів 

України» (ч.1 ст.22). 

Відтак, Договором було визначено нові правила комунікації у системі 

вищих органів державної влади. Інститут імпічменту Президента України, 

запроваджений законом «Про заснування поста Президента Української 

РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) 

Української РСР», змін не зазнав. Однак було посилено відкладальне вето 

Президента України щодо прийнятих Верховною Радою України законів. 

Згідно з Договором вето могло бути подолано вже тільки двома третинами 

голосів народних депутатів: «Президент України за своїм підписом 

обнародує закони України, які були прийняті Верховною Радою України. 

Обнародування законів має бути здійснено у двотижневий строк з часу, 

коли тексти законів надійшли від Верховної Ради України до Президента 

України. У цей же строк Президент України в разі незгоди із змістом 

закону, прийнятого Верховною Радою України, може використати щодо 

цього закону право вето і повернути його із своїми зауваженнями для 

повторного розгляду Верховною Радою України. Якщо під час повторного 

розгляду Верховна Рада України більшістю у 2/3 голосів від фактичного її 

складу знову схвалить цей закон, Президент України в 10-денний строк 

має його підписати і обнародувати» (ст.23). 

На противагу посиленню відкладального вето Президента України 

Договір закріпив за Верховною Радою України право застосовувати вето 

щодо актів Президента України: «Верховна Рада України застосовує вето 

щодо указів Президента України у разі невідповідності їх Конституції і 
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законам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду 

України» (п.27 ч.1 ст.17). 

Найбільше Договором було послаблено позиції Кабінету Міністрів 

України – уряд ніс подвійну відповідальність і перед главою держави, і 

перед парламентом. Комунікація Кабінету Міністрів України з 

Президентом України була окреслена так:  

«Уряд України - Кабінет Міністрів України є центральним 

колегіальним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим 

Президентові України і відповідальним перед ним» (ч.1 ст.29);  

«Міністри, керівники інших центральних органів державної 

виконавчої влади, керівники органів державної виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя 

здійснюють керівництво дорученими їм сферами і несуть відповідальність 

перед Президентом України за стан справ у цих сферах» (ч.2 ст.35). 

 «Президент України скасовує акти центральних і місцевих органів 

державної виконавчої влади України, а також акти органів виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим у разі їх невідповідності Конституції 

та законам України, а також указам і розпорядженням Президента 

України» (п.6 ч.1 ст.24). 

Важливим є те, що Договір запроваджував інститут політичної 

відповідальності Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою 

України, наслідком настання якої могла бути вже не відставка Прем’єр-

міністра України чи іншого члена уряду, а Кабінету Міністрів України 

загалом. Така відставка наставала у разі оголошення Верховною Радою 

України вотуму недовіри Кабінетові Міністрів України: Верховна Рада 

України «може оголосити вотум недовіри усьому складові Уряду України 

чи окремим його членам, що тягне за собою їх відставку» (п.23 ч.1 ст.17). 

Підставою оголошення вотуму недовіри могла бути незгода парламенту з 

Програмою діяльності уряду: «У двомісячний  строк від дня сформування 
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Кабінет Міністрів України представляє Програму своєї діяльності на 

розгляд Верховної Ради  України.  У  разі  незгоди з оданою Програмою 

Верховна Рада України може виразити Кабінету Міністрів України  

недовіру» (ч.3 ст.22). Іншою підставою оголошення вотуму недовіри могло 

бути несвоєчасне подання урядом до парламенту проекту Державного 

бюджету. «У разі несвоєчасного  подання  проекту  Державного бюджету 

України Верховна Рада України може  прийняти  рішення  про вотум 

недовіри Кабінету Міністрів  України  в  цілому  чи  окремим  

його членам» (ст.33). 

 Такий вплив парламенту на уряд є однією з найважливіших ознак 

парламентарної республіки. 

 

2.2. Політична комунікація вищих органів державної влади за умов 

президентсько-парламентської форми державного правління 

28 червня 1996 року Верховною Радою України було прийнято нову 

Конституцію України [137]. Конституція по суті зберегла президентсько-

парламентарний різновид змішаної республіканської форми правління, 

заснований Конституційним Договором, з розширенням повноважень 

Верховної Ради України щодо формування Кабінету Міністрів України.  

Згідно з Конституцією, Президент України вже не визнавався ні 

главою виконавчої влади, ні главою уряду. Проте за ним зберігався 

вирішальний вплив на формування Кабінету Міністрів України і водночас 

посилювалась політична відповідальність останнього перед Президентом. 

В тексті Конституції України це виглядає так: «Президент України 

призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України; 

припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення 

про його відставку» (п.9 ч.1 ст.106), а «Відставка Прем’єр-міністра 

України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України» (ч.3 ст.115). 
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Президент України також «призначає за поданням Прем’єр-міністра 

України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних 

органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 

та припиняє їхні повноваження на цих посадах» (п.10 ч.1 ст.106); 

«скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим» (п.16 ч.1 ст.106). 

Як видно, Президент має абсолютні повноваження щодо органів 

державної виконавчої влади. Особливо це стосується призначення і 

звільнення ключових посадових осіб державної влади, що є, безперечно 

авторитарним положенням. В. Журавський наголошує, що «такий спосіб 

формування виконавчої гілки влади перетворює її на адміністративно-

бюрократичну структуру, яка тримається на страху посадовців бути 

звільненими у будь-який час, з будь-яких мотивів і без них» [87, с.75], що 

не може не позначатися на особливостях політичного режиму загалом. 

Конституція України визначила Кабінет Міністрів вищим органом в 

системі органів виконавчої влади (ч. І ст. 113), що насамперед відображає 

наявність системи формалізованих органів виконавчої влади, найвищою 

ланкою якої є саме Кабінет Міністрів України. Він відповідальний перед 

Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 

України (ст. 113–114) у межах статей 85 та 87 Конституції. Різниця між 

твердженнями «відповідальний перед Президентом» та «підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді» полягає в тому, що Верховна Рада має право 

контролювати уряд, вимагати звіти від нього лише в питаннях, які вказані 

в статтях 85 та 87, а перед Президентом уряд відповідальний у всіх 

аспектах і напрямах своєї діяльності. Тобто і тих, за які Кабінет Міністрів 

підконтрольний парламенту. 

Як вищий орган виконавчої влади Кабінет Міністрів очолює єдину 

систему виконавчої влади в Україні; забезпечує здійснення функцій і 

повноважень виконавчої влади на території України; спрямовує діяльність 
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міністерств та інших органів виконавчої влади; самостійно вирішує 

питання, які віднесені до його відома Конституцією України, законами 

Верховної Ради та указами Президента України. У межах власної 

компетенції Кабінет Міністрів організовує виконання нормативних актів, 

міжнародних договорів, конвенцій та угод, здійснює контроль за їх 

виконанням органами виконавчої влади і приймає відповідні заходи щодо 

усунення їх порушень. 

Однак нормативне визначення Основним законом Кабінету Міністрів 

є значно ширшим у порівнянні з обсягом і значенням тих повноважень і 

можливостей, які прямо або опосередковано закріплюються за ним 

розділами VI та V Конституції України 1996 р. Тобто конституційне 

визначення Кабінету Міністрів України не збігається з його фактичним 

статусом. Його реальне місце  в системі органів виконавчої влади є значно 

нижчим, ніж зафіксоване в Конституції, а роль – незрівнянно слабшою. 

Фактично український уряд за Конституцією 1996 р. не володіє статусом 

вищого органу в системі виконавчої влади, оскільки доволі вагомі важелі 

впливу на виконавчу владу прямо чи опосередковано Конституцією 

закріплені за главою держави. А саме установчі, у тому числі й кадрові, 

повноваження Президента України щодо Кабінету Міністрів України та 

всієї системи органів виконавчої влади, які він реалізує на власний розсуд. 

Даної точки зору дотримується В.Шаповал, який наголошує на тому, що 

саме «з огляду на відповідну роль Президента України, Кабінет Міністрів 

України все ж некоректно іменувати найвищим (вищим) органом 

виконавчої влади. Припустиме його визначення як центрального 

колегіального органу виконавчої влади» [325, с. 74].  

Право Президента скасовувати акти Кабінету Міністрів України, акти 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення голів місцевих 

державних адміністрацій, фактично позбавляють уряд статусу вищого 

органу в системі виконавчої влади України. У такий спосіб Президент 
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виступає на практиці як вищий за субординацією стосовно уряду орган 

влади, «за яким резервуються повноваження щодо участі («негативної», 

анулюючої) у процесі прийняття рішень Кабінету Міністрів України» [196, 

с. 27]. 

Верховна Рада України також стала суб’єктом відчутного впливу на 

Кабінет Міністрів України – до її повноважень належало  «надання згоди 

на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України» (п.12 ч.1 

ст.85). Водночас було посилено політичну відповідальність Кабінету 

Міністрів України перед Президентом України і Верховною Радою 

України: «Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом 

України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 

передбачених у статтях 85, 87 Конституції України» (ч.2 ст.113).  

У статті 85 Конституції України визначаються повноваження 

Верховної Ради України, у тому числі «здійснення контролю за діяльністю 

Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції» (п.13 ч.1). У 

статті 87 йдеться про вплив Верховної Ради України на Кабінет Міністрів 

України: «Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї 

третини народних депутатів України від її конституційного складу може 

розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та 

прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України. Питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися 

Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової 

сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України». 

Конституція України також встановила, що «Прийняття Верховною 

Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має 

наслідком відставку Кабінету Міністрів України» (ч.4 ст.115): «Прем’єр-

міністр України зобов’язаний подати Президентові України заяву про 
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відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи 

у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри» (ч.6 

ст.115). Звертаємо увагу, що прийняття Верховною Радою України 

резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України і, як наслідок, його 

відставка, вже не пов’язувалися із незгодою парламенту з Програмою 

діяльності уряду чи несвоєчасним поданням ним проекту Державного 

бюджету. 

Особливості процедури подання та схвалення Програми діяльності 

уряду конкретизовані в Законах України «Про Кабінет Міністрів України  

від 7 жовтня 2010 року та «Про Регламент Верховної Ради України» [106] 

від 10 лютого 2010 року. У них зокрема зазначається, що Програма 

діяльності Кабінету Міністрів України на строк його повноважень 

подається на розгляд Верховної Ради у місячний термін після формування 

Кабінету Міністрів України. Питання про схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні у 15-

денний строк після її надходження до Верховної Ради України. За 

результатами розгляду Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

Верховна Рада може: 

1. Схвалити Програму діяльності Кабінету Міністрів України. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, 

якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної 

Ради України. 

2. Надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням зауважень 

і пропозицій, висловлених при її обговоренні. 

Рішення про надання Кабінету Міністрів України можливості 

доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України може бути 

прийняте Верховною Радою лише один раз. У разі, якщо Верховною 

Радою за результатами розгляду Програми діяльності Кабінету Міністрів 
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України не прийнято жодного з рішень, Програма діяльності Кабінету 

Міністрів України вважається несхваленою і протягом року цим Кабінетом 

Міністрів України не подається до Верховної Ради. Програма діяльності 

Кабінету Міністрів України може бути повторно внесена на розгляд 

Верховної Ради не раніш як через рік після дня її несхвалення. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів не є обов’язковою вимогою 

призначення уряду. А отже, з проаналізованої законодавчої бази випливає, 

що несхвалення Програми не означає висловлення недовіри уряду і не має 

ніяких юридичних наслідків. Проте це суперечить ст. 114 Конституції 

України, у якій чітко зазначається, що Прем’єр-міністр України керує 

роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою 

України. Таким чином, виконання урядом Програми діяльності є 

основоположною функцією Кабінету Міністрів. Несхвалення такої 

програми є неможливим з огляду на дану статтю, тому що незрозуміло, яку 

саме політику, у такому випадку, буде реалізовувати уряд. 

На думку Д. Ковриженка, ситуація, за якої схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів не є обов’язковим, більше того, її 

несхвалення парламентом не означає відмову в довірі уряду і не веде до 

припинення повноважень Кабінету Міністрів України, з одного боку, 

дозволяє уряду працювати без будь-якої стратегії та чіткого бачення 

пріоритетів політики та засобів їх реалізації, а з іншого – дозволяє уникати 

відповідальності за результати власної діяльності [129, с. 2].  

Важливим засобом контролю за діями виконавчої влади, за 

одностайним визнанням учених, є право парламенту на проведення 

розслідувань. Останнє здійснюється за допомогою діяльності спеціальних і 

тимчасових слідчих комісій. Спектр причин застосування парламентом 

своїх так званих слідчих повноважень, як, втім, і їх мета, є досить 
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широким, чому сприяє, насамперед, наявність у таких комісій вагомих 

владних повноважень.  

По-перше, слідчі повноваження парламенту дозволяють йому 

захистити свої конституційні прерогативи і припинити тиск на народних 

депутатів з боку інших гілок влади, що в умовах поділу влади є 

неприпустимим. 

По-друге, в ході проведення парламентом розслідувань можуть бути 

виявлені факти корупції або інших правопорушень, учинених посадовими 

особами органів виконавчої влади. 

Значущість інституту слідчих повноважень парламенту в механізмі 

стримувань і противаг між гілками влади пояснює, чому прийнятий 

Верховною Радою України 21 грудня 2000 року Закон «Про тимчасові 

слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України» не підписувався 

Президентом України впродовж декількох років. 

Конституція України зберегла за Президентом України сильне 

відкладальне вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів: 

«Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє 

його Президентові України. Президент України протягом п’ятнадцяти днів 

після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно 

оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і 

сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для 

повторного розгляду. Якщо під час повторного розгляду закон знову буде 

прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її 

конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати 

та офіційно оприлюднити протягом десяти днів» (ч.4 ст.94). 

Фахівці з конституційного права висловлювали зауваження щодо 

певних прогалин закону. Так, академік В.В. Копєйчиков обґрунтовано 

звертав увагу на те, що Конституція України не конкретизує можливі 

мотиви повернення Президентом закону до парламенту [145, c.28]. Це 
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означає можливість відмови Президентом у підписі закону не лише через 

його неконституційність, але і з політичних міркувань. Останнє, у свою 

чергу, суперечить чітко визначеному конституційному статусу 

Президента, як «гаранта Конституції».  

Н.Жук звертає увагу на недостатню конкретизацію положень 

Основного Закону. «Йдеться, зокрема, про наслідки відсутності в статті 94 

Конституції вказівки на те, що слід робити, якщо Президент, не 

скориставшись правом вето у встановлені у статті строки, але й не 

підписавши закон, не поверне його до парламенту.  

Право парламенту подолати вето за таких умов зовсім не є 

противагою можливості вторгнення Президента у сферу законодавства у 

вигляді права вето. Адже за таких обставин ніщо (окрім, звісно, моралі) не 

заважає Президенту не підписувати необмежений час закони, з якими він 

принципово не згоден. В цьому «на руку» Президенту й неможливість 

застосування до нього яких-небудь юридичних санкцій за невиконання 

ним свого конституційного обов’язку підписати закон у встановлений 

термін, а так само – відсутність альтернативного порядку введення законів 

у дію».  І далі: «Приклади цього ми знаходимо, у тому числі, в долі так і не 

підписаних Президентом України Законів «Про тимчасові слідчі та 

спеціальні комісії Верховної Ради України», прийнятий парламентом 21 

грудня 2000 року, «Про виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини», прийнятий парламентом 11 липня 2001 року тощо.  

Особливо цікаво простежити хід налагодження «порозуміння» між 

парламентом і главою держави стосовно цих Законів України. Щодо 

останнього, то він 4 серпня того ж року був повернутий Президентом 

України до парламенту. В результаті повторного розгляду 29 листопаду 

2001 року цей Закон, із урахуванням усіх пропозицій Президента, був 

прийнятий парламентом 341 голосами. Але і це не перешкодило 

Президенту не підписати його і 28 грудня 2001 року знов повернути до 
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парламенту з приголомшливою пропозицією відхилити Закон. Примітно, 

що у наступні роки, незважаючи на неодноразові звернення Верховної 

Ради України до Президента України з закликами підписати цей Закон, він 

підписаний так і не був» [85, с.111 ]. 

Наступним дискусійним питанням є юридична форма 

президентського вето щодо законів, прийнятих парламентом. Конституція 

України не містить чіткого визначення, у вигляді якого акту необхідно 

оформлювати рішення глави держави про повернення закону на повторний 

розгляд. Як зазначила С. Серьогіна, «така невизначеність Конституції 

містить реальну загрозу перетворення акту повернення закону на 

повторний розгляд у певного роду «лист з найкращими побажаннями», а 

не правовий документ» [270, c.91] 

Серед українських вчених панує думка, що вето Президента України 

необхідно оформлювати указом глави української держави, оскільки воно 

є актом державної влади та тягне суттєві юридичні наслідки. Більш того, 

такий указ повинен публікуватися в офіційних виданнях, що дало б змогу 

широкій громадськості ознайомитись з його змістом та сприяло більшій 

відкритості влади і демократизації українського суспільства. 

Конституцією за Верховною Радою України було збережено право  на 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту: «До 

повноважень Верховної Ради України належить  усунення Президента 

України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), 

встановленому статтею 111 цієї Конституції (п.10 ч.1 ст.85). 

У статті 111 процедура імпічменту визначена таким чином: 

«Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою 

України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або 

іншого злочину. Питання про усунення Президента України з поста в 

порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України. Для проведення розслідування Верховна Рада 
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України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої 

включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і 

пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні 

Верховної Ради України. За наявності підстав Верховна Рада України не 

менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення 

про звинувачення Президента України. Рішення про усунення Президента 

України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою 

України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після 

перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його 

висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду 

України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, 

містять ознаки державної зради або іншого злочину». 

Г.Малкіна вважає, що «нова Конституція України значно ускладнила 

процедуру імпічменту порівняно з тим, як вона визначалася в Конституції 

Української РСР із заснуванням поста Президента Української РСР» [194, 

с.209].  

По-перше, Конституція Української РСР підставою для усунення 

Президента з поста в порядку імпічменту визнавала порушення ним 

Конституції і законів Української РСР, а нова Конституція України – 

вчинення державної зради або іншого злочину. Малоімовірно, щоб глава 

держави, обраний народом, учинив державну зраду або інший злочин. А от 

порушень Конституції і законів, які не визнаються злочинами, він може 

припускатися досить часто, проте такі порушення за новою Конституцією 

України не можуть бути підставою для імпічменту. 

По-друге, Конституція Української РСР не визначала кількості 

народних депутатів, які можуть ініціювати процедуру імпічменту, але за 

новою Конституцією України це може зробити лише більшість від 



96 

 

конституційного складу Верховної Ради України, тобто не менш як 226 

народних депутатів України. 

По-третє, якщо Конституція Української РСР не передбачала 

прийняття Верховною Радою України окремого рішення про звинувачення 

Президента, то за новою Конституцією України потрібно, щоб за таке 

рішення проголосували не менш як дві третини від конституційного 

складу Верховної Ради України, тобто не менш як 300 народних депутатів. 

По-четверте, за Конституцією Української РСР для прийняття 

рішення про усунення Президента з поста в порядку імпічменту потрібні 

були голоси не менш як двох третин від загальної кількості народних 

депутатів, тобто не менш як 300 депутатів, проте за новою Конституцією 

України - не менш як трьох четвертих, тобто не менш як  338 народних 

депутатів.  

По-п’яте, якщо за Конституцією Української РСР умовою усунення 

Президента з поста був лише висновок Конституційного Суду, то за новою 

Конституцією України у процедурі імпічменту крім Конституційного Суду 

мають бути задіяні також спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу 

якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі, а також 

Верховний Суд України. Цікаво, що статус такої комісії був визначений 

лише у 2009 році – Законом України «Про тимчасові слідчі комісії, 

спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України» від 15 січня 2009 року (ст.23-30), а уже у вересні 

2009 року Конституційний Суд України визнав цей закон 

неконституційним. 

Отже, процедура імпічменту Президента України є настільки 

складною, що усунути його з поста за нею практично неможливо. 

Зазначене ускладнення процедури імпічменту в новій Конституції України 

означало послаблення впливу Верховної Ради України на Президента 

України.  



97 

 

Послаблення виявилося також і в тому, що нова Конституція України 

вже не передбачала права Верховної Ради України застосовувати вето 

щодо указів Президента України у разі невідповідності їх Конституції і 

законам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду 

України, закріпленого за нею Конституційним Договором. 

Номенклатура конституційних форм парламентського контролю за 

главою української держави включає депутатський запит до Президента 

(пункт 34 статті 85 Конституції України «прийняття рішення про 

направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата 

України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, 

попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного 

складу Верховної Ради України») – унікальний засіб контролю, який, за 

висновками вітчизняних учених, є невідомим світовому 

конституціоналізму. Напевно, саме з цієї причини цей елемент вітчизняної 

системи самообмеження державної влади викликає у правників найбільші 

сумніви стосовно його доцільності. Так, на думку В. Шаповала, право 

запиту «ставить членів парламенту над президентом і вже тому є 

абсурдним» [323, с. 25].  

Вітчизняна практика свідчить про широке використання Верховної 

Ради України права депутатського запиту до Президента України. Отже, 

цей інститут не є завмерлим та невитребуваним системою поділу влади 

елементом. Так, наприклад, з листопада 1996 року по квітень 2005 року 

Президентові України було направлено 376 депутатських запита. І це при 

тому, що кількість депутатів, які голосували на підтримку таких рішень, 

нерідко перевищувала 300 осіб. Питання ж, поставлені у запитах, 

відрізнялися різноманітністю і суспільною значущістю.  

Але найважливішим, на нашу думку, є те, що депутатський запит до 

Президента України є єдино доступним Верховній Раді України засобом 

реагування на дії посадовців президентського апарату. І хоча парламент не 
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вправі застосувати до посадовців апарату Президента більш радикальні 

засоби впливу, можливість народних обранців звернутися до глави 

держави з депутатським запитом дозволяє привернути увагу громадськості 

до тих або інших аспектів діяльності Президента та його найближчого 

оточення. 

Депутатський запит до Президента, окрім цього, є дієвим засобом 

офіційного спілкування між законодавчою та президентською владами. А 

розширення можливостей обопільної поінформованості різних гілок влади 

про стан справ у підвладних їм відомствах ще ніколи не ставало на заваді 

порозуміння між різними суб’єктами політичної системи на благо 

суспільства, що є вкрай необхідним в Україні. Усе вищевикладене 

свідчить, що інститут депутатського запиту до Президента України є 

конструктивним елементом в системі стримувань і противаг між гілками 

влади в Україні. 

В той же час, новою Конституцією України було посилено вплив 

Президента України на Верховну Раду України – він наділявся правом 

розпуску Верховної Ради України у разі непроведення нею пленарних 

засідань: «Президент України може достроково припинити повноваження 

Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії 

пленарні засідання не можуть розпочатися» (ч.4 ст.90). Щоправда, така 

можливість обмежувалося двома застереженнями: «Повноваження 

Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених 

після дострокового припинення Президентом України повноважень 

Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути 

припинені протягом одного року з дня її обрання. Повноваження 

Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні 

шість місяців строку повноважень Президента України» (ч.4 ст.90). 

Важливою формою співпраці, ккомунікації на нашу думку, є 

звернення Президента України до Верховної Ради про зовнішнє та 
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внутрішнє становище України. Відповідно до Конституції України ці 

послання, що проголошуються Президентом, можуть бути черговими та 

позачерговими. Як свідчить практика, Президент у своїх посланнях 

зазвичай змальовує ситуацію, що склалася в країні в політичній, 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах та пропонує можливі 

варіанти виходу з певного положення. У випадку виняткових ситуацій 

загальнодержавного характеру проголошуються позачергові послання до 

Верховної Ради з метою закликати парламент до ефективної співпраці з 

подолання цих явищ. 

Президент також має гарантоване право на виступ на пленарному 

засіданні. 

Після прийняття нової Конституції України найслабкішою, з огляду 

на обсяг і зміст повноважень, і водночас найбільш відповідальною ланкою 

в системі вищих органів державної влади виявився Кабінет Міністрів 

України. Він був відповідальний перед главою держави і парламентом, 

однак сам був позбавлений правових чи політичних засобів впливу на них. 

Такими засобами мали б бути інститут контрасигнатури, інститут 

постановки урядом у парламенті питання про довіру йому та проурядова 

постійно діюча парламентська більшість. 

Почнемо з останнього. Кабінет Міністрів України не міг спиратися у 

своїй діяльності на постійно діючу більшість у Верховній Раді України, 

оскільки встановлений новою Конституцією України порядок його 

формування не передбачав утворення такої більшості. Крім того, 

утворенню постійно діючої більшості у Верховній Раді України не сприяла 

виборча система, за якою вона формувалася, - спершу мажоритарна, а 

потім - змішана мажоритарно-пропорційна. 

Суть інституту контрасигнатури полягає у скріпленні прем’єр-

міністром та іншими членами уряду актів глави держави, без чого вони не 

набирають чинності. З формального боку інститут контрасигнатури є 
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засобом зняття юридичної відповідальності з глави держави за видані ним 

акти і покладення її на прем’єр-міністра та міністрів, а реально він 

виступає засобом фактичного підпорядкування глави держави урядові. 

Однак встановлений Конституцією України інститут контрасигнатури: 

«Акти Президента України… скріплюються підписами Прем'єр-міністра 

України і міністра, відповідального за акт та його виконання» (ч.5 ст.106), 

не міг бути засобом впливу уряду на главу держави через цілковиту 

залежність Прем’єр-міністра і міністрів України від Президента України. 

Вони змушені були автоматично контрасигнувати акти Президента 

України, інакше неминуче були б відправлені ним у відставку. 

У багатьох країнах з парламентарною формою правління в разі 

непідтримання парламентом політики уряду останній має право поставити 

у парламенті питання про довіру йому, наслідком розгляду якого може 

стати розпуск парламенту главою держави. Тим самим, право ставити 

питання про довіру виступає засобом впливу уряду на парламент. Однак 

нова Конституція України нічого подібного щодо відносин між Кабінетом 

Міністрів України і Верховною Радою України не передбачала. 

Заслуговує на увагу спосіб демонстрації гіпертрофії ролі президента  у 

порівнянні з можливостями уряду, запропонований у статті «Взаємодія 

кабінету міністрів України та президента України: конституційно-правові 

аспекти» О. Совгирі [275]. Авторка виділяє декілька напрямків взаємодії 

глави держави і уряду і демонструє за кожним перевагу президента. 

Вважаємо доцільним привести міркування автора дослівно та в повному 

обсязі: 

«І Організаційно-інформаційний напрямок, в рамках якого слід 

виділити такі положення Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України», які визначають, що у засіданнях Кабінету Міністрів України 

може брати участь Президент України або уповноважений ним 

представник; керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідає 
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на звернення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 

служб, що утворюються Президентом України, надає їм інформацію, 

необхідну для виконання покладених на них завдань; члени Кабінету 

Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади можуть 

включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення 

своїх повноважень, та брати участь у роботі таких органів і служб на 

громадських засадах (статті 25, 26 Закону). 

Аналіз підзаконних актів (Регламенту Кабінету Міністрів України, 

Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, свідчить про те, 

що регулювання взаємодії між Урядом та главою держави у частині 

інформаційно-організаційного напрямку побудоване виходячи із принципу 

зобов'язання Уряду надавати інформацію та співпрацювати із Президентом 

України та утворюваними ним органами. Водночас, забезпечення прав 

Уряду у такій взаємодії, не знайшло свого належного законодавчого 

врегулювання. 

ІІ Напрямок відносин відповідальності. У першу чергу, слід відмітити, 

що відповідальність Кабінету Міністрів перед Президентом полягає у 

тому, що саме Президент України наділений за Конституцією правом 

призначати Прем’єр-міністра України, а також має право припиняти його 

повноваження та приймати рішення про його відставку, наслідком чого є 

відставка всього складу уряду. Водночас слушною є думка щодо 

відсутності за Конституцією механізмів відповідальності Президента за 

політику, яку проводить Кабінет Міністрів. 

ІІІ Напрямок взаємодії у сфері нормотворчої діяльності полягає у 

таких аспектах: 

Кабінет Міністрів України з власної ініціативи чи на виконання указів 

Президента України вносить пропозиції та здійснює підготовку проектів 

відповідних законів, а також актів Президента України з питань, що 
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належать до повноважень Президента України. Відповідно до пункту 5 

Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента 

України, затвердженого Указом Президента України від 15.11.2006 р., зі 

змінами, проекти актів Президента України можуть вноситися, зокрема, 

Кабінетом Міністрів України. Міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади України вносять проекти актів Президента України через 

Кабінет Міністрів України, крім випадків, передбачених законами України, 

актами і дорученнями Президента України. Слід відмітити, що відповідно 

до пункту 10 цього ж Положення проект акта Президента України, 

внесений Кабінетом Міністрів України, може бути відкликаний до його 

підписання Президентом України за письмовим зверненням Прем'єр-

міністра України (у разі його відсутності – Першого віце-прем'єр-міністра 

України чи відповідного Віце-прем'єр-міністра України) із зазначенням 

причин відкликання. Проект акта Президента України, внесений Кабінетом 

Міністрів України на виконання акта Президента України, може бути 

відкликаний лише за згодою Президента України. 

Слід звернути увагу на те, що відповідно до пункту 13 зазначеного 

Положення, внесені Кабінетом Міністрів України проекти актів 

Президента України, що у процесі опрацювання в Адміністрації 

Президента України зазнали змін концептуального характеру, за рішенням 

Глави Адміністрації Президента України (у разі його відсутності – 

Першого заступника, заступника Глави Адміністрації Президента України) 

можуть бути  надіслані Кабінету Міністрів України для погодження в 

установленому порядку. Внесені іншими суб'єктами проекти актів 

Президента України, якими пропонується вирішити питання, що пов'язані 

з компетенцією Кабінету Міністрів України, також можуть бути  надіслані 

за рішенням Глави Адміністрації Президента України (у разі його 

відсутності – Першого заступника, заступника Глави Адміністрації 

Президента України) для погодження до Кабінету Міністрів України. 
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Тобто, після того, як Уряд виступив суб'єктом нормотворчої 

ініціативи щодо акта Президента України, він фактично втрачає вплив на 

запропонований акт, який може бути змінений без погодження із вищим 

органом виконавчої влади. 

За Регламентом Кабінет Міністрів України може звернутися до 

Президента України з клопотанням про визначення проекту закону, що 

вноситься до Верховної Ради України, як невідкладного.  

ІV Напрямок взаємодії у сфері суміжних повноважень (національної 

безпеки і оборони, зовнішньополітичних відносин). 

У першу чергу, реалізація цього напрямку проявляється через участь 

членів Уряду в діяльності Ради національної безпеки і оборони України, 

що координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони. Крім того, Кабінет Міністрів України 

забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони 

України, введених у дію указами Президента України. 

Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України члени Кабінету 

Міністрів беруть в установленому порядку участь у підготовці та 

прийнятті рішень Ради. За зверненням посадових осіб Апарату Ради 

національної безпеки і оборони, консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів і служб, утворюваних Президентом України, Прем'єр-

міністр погоджують їх участь у засіданні Кабінету Міністрів під час 

розгляду питань, що стосуються компетенції таких органів і служб. 

Секретаріат Кабінету Міністрів інформує в установленому порядку Апарат 

Ради національної безпеки і оборони про стан виконання рішень Ради з 

питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів. 

У літературі висловлена думка про те, що поєднання Президента 

України зі сферою виконавчої влади забезпечується, зокрема, існуванням 

Ради національної безпеки і оборони. Висловлена позиція і про те, що 

очолювання Президентом Ради національної безпеки і оборони України, 
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яка уповноважена здійснювати координацію і контроль діяльності органів 

виконавчої влади, включаючи Кабінет Міністрів у сфері національної 

безпеки й оборони (ст. 107 Конституції України), свідчить про фактичну 

наявність стану «підконтрольності» чи «підзвітності» Кабінету Міністрів 

України Президенту України.  

Що стосується взаємодії Уряду та глави держави у сфері зовнішньої 

політки, то Кабінет Міністрів за рішенням Президента України подає на 

його затвердження проект директив делегації чи представникові України 

на переговори, які проводяться від імені України. Проект директив готує та 

вносить в установленому порядку для попереднього розгляду на засіданні 

Кабінету Міністрів МЗС разом з іншими зацікавленими органами 

виконавчої влади. Схвалений на засіданні Кабінету Міністрів проект 

директив подається Президентові України разом із супровідним листом за 

підписом Прем'єр-міністра».  

 

2.4. Особливості політичної комунікації вищих органів державної 

влади у парламентсько-президентській республіці 

 

8 грудня 2004 року Верховна Рада України ухвалила рішення про 

внесення змін до Конституції України (Закон  України «Про внесення змін 

до Конституції України» [92]). Конституційними змінами в Україні 

запроваджувалася парламентсько-президентська форма республіканського 

правління, за якої визначальну роль у формуванні і функціонуванні уряду 

відіграє не президент, а парламент. 

Якщо раніше роль Верховної Ради України у формуванні Кабінету 

Міністрів України обмежувалася тим, що вона лише надавала згоду на 

призначення Президентом України Прем’єр-міністра України, то згідно з 

конституційними змінами Верховна Рада України стала призначати не 

тільки Прем’єр-міністра, а й інших міністрів України. Як за 
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парламентарної форми правління Кабінет Міністрів України має 

формуватися коаліцією фракцій політичних партій чи однією фракцією, 

яким належить більшість мандатів у Верховній Раді України: «Прем’єр-

міністр України призначається Верховною Радою України за поданням 

Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-

міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованою відповідно 

до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої 

входить більшість народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України. Міністр оборони України, Міністр закордонних 

справ України призначаються Верховною Радою України за поданням 

Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України 

призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра 

України» (ч.6 ст.114). 

В Законі України Про Кабінет Міністрів [97] України так визначається 

процедура призначення на посаду Прем’єр-міністра України: 

«1. Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною 

Радою України за поданням Президента України. 

2. Подання про призначення Верховною Радою України на посаду 

Прем’єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої 

входить більшість народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України, в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після 

надходження такої пропозиції. 

3. Пропозиція коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить 

більшість народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України, подається Президенту України за підписом 

народного депутата України - уповноваженого на подання пропозиції 

відповідно до угоди про формування коаліції. 
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4. У разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо 

внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем’єр-міністра 

України, невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена 

Кабінету Міністрів України, передбаченим цим Законом, Президент 

України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення 

подання щодо запропонованої кандидатури» (Р. ІІ, ст. 8). 

Конституційні зміни стосуються не тільки порядку формування 

Кабінету Міністрів України, а й його політичної відповідальності. Якщо 

раніше уряд визнавався відповідальним перед главою держави, а перед 

парламентом – підконтрольним і підзвітним, то тепер він визнається 

відповідальним також і перед парламентом: «Кабінет Міністрів України 

відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 

передбачених цією Конституцією» (ч.6 ст.113). 

Однак ще більш важливим є те, що якщо раніше Президент України 

міг відправити Прем’єр-міністра України, а значить, й увесь склад 

Кабінету Міністрів України, у відставку, то тепер він може лише 

запропонувати Верховній Раді України розглянути питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України: «Верховна Рада України за 

пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України 

може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 

та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю 

від конституційного складу Верховної Ради України» (ч.1 ст.87). 

Прийняття такої резолюції, як і раніше, має наслідком відставку всього 

складу Кабінету Міністрів України (ч.3 ст.115) . 

Закон України Про Кабінет Міністрів України конкретизує дані 

положення: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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«1. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не 

менш як третини від її конституційного складу може розглянути питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію 

недовіри Кабінету Міністрів України. 

2. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не 

пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції розглядається на 

пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі 

члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента 

України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь 

Президент України. 

3. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається 

прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного 

складу Верховної Ради України. 

4. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету 

Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. 

5. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 

розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом 

чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради 

України» ( Р. ІІІ, ст. 14). 

Про відповідальність членів Кабінету Міністрів України йдеться і в 

Статті 45: 

«1. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну 

відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як 

колегіального органу виконавчої влади. 

2. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність 

за стан справ у доручених їм сферах державного управління. 
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3. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень 

несуть відповідальність відповідно до закону. 

4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних 

правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави (заборона використання службового 

становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), 

можуть бути звільнені Верховною Радою України в порядку, визначеному 

частиною першою статті 18  цього Закону» . 

В свою чергу, схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України також є важливим елементом  його комунікації з Верховною 

Радою України, демонструє характер залежності від останньої. 

«1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на 

узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до 

Верховної Ради України Прем’єр-міністром України у строк до одного 

місяця з дня формування Кабінету Міністрів України. 

3. Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму 

діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної 

Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України. 

4. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається 

схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного 

складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови 

Верховної Ради України. 

5. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України 

можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України. Повторний розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України Верховною Радою України проводиться не пізніше ніж на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18/paran124#n124
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п’ятнадцятий день після прийняття такого рішення» (Закон України Про 

Кабінет Міністрів України Р. ІІ, ст. 11). 

Ще однією важливою формою комунікації Кабінету Міністрів 

України з Верховною Радою України є реалізація першим права 

законодавчої ініціативи, що визначається  статтею 27 Закону України Про 

Кабінет Міністрів України: 

 «1. Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України 

належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. 

2. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд 

Верховної Ради України відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради 

України. 

3. Для представлення у Верховній Раді України проекту закону, 

внесеного Кабінетом Міністрів України, Прем’єр-міністр України визначає 

члена Кабінету Міністрів України. У разі неможливості визначеним 

членом Кабінету Міністрів України представляти проект закону у 

Верховній Раді України за згодою Прем’єр-міністра України його може 

представляти заступник міністра, керівник центрального органу 

виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, 

про що Верховна Рада України повідомляється письмово. 

4. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на 

розгляд Верховної Ради України проект закону в порядку, визначеному 

Регламентом Верховної Ради України. 

5. Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати 

до прийняття у першому читанні проекти законів, внесені на розгляд 

Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження 

якого припинені». 

Важливі комунікативні акти Кабінету Міністрів України з Верховною 

Радою України відбуваються у зв’язку з розробкою, затвердженням та 

реалізацією Державного бюджету України: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran22#n22
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«1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує 

плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної 

політики на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до 

Верховної Ради України, яка його розглядає за спеціальною процедурою, 

визначеною Регламентом Верховної Ради України. 

2. Кабінет Міністрів України відповідно до Основних напрямів 

бюджетної політики на наступний бюджетний період складає проект 

закону про Державний бюджет України та подає його Верховній Раді 

України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує 

плановому. Розгляд та затвердження Державного бюджету України 

відбувається у Верховній Раді України за спеціальною процедурою, 

визначеною Регламентом Верховної Ради України. 

3. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного 

бюджету України. Річний звіт про виконання закону про Державний 

бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді 

України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 квітня 

року, наступного за звітним. Розгляд у Верховній Раді України річного 

звіту про виконання закону про Державний бюджет України здійснюється 

за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради 

України» (Закон України Про Кабінет Міністрів України Р. VІІ, ст. 29. 

Однак, незгода парламенту з Програмою діяльності уряду чи 

несвоєчасне поданням ним проекту Державного бюджету не передбачають 

відставки уряду як це передбачалося Конституційним договором. 

У зв’язку з переходом до Верховної Ради України повноваження з 

формування Кабінету Міністрів України Конституцією встановлено 

підстави настання її політичної відповідальності перед Президентом 

України, пов’язані з формуванням уряду: «Президент України має право 

достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: 1) 

протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran22#n22
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депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом 

шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не 

сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; 3) протягом 

тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть 

розпочатися» (ч.2 ст.90). 

Для прийняття Президентом України рішення про розпуск Верховної 

Ради України він повинен провести консультації з керівництвом 

парламенту: «Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної 

Ради України приймається Президентом України після консультацій з 

Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами 

депутатських фракцій у Верховній Раді України» (ч.3 ст.90). Однак статус 

самих консультацій не визначається. У зарубіжних країнах проведення 

таких консультацій має на меті з’ясування можливостей продовження 

роботи наявного складу парламенту. В Україні подібні консультації не 

відіграють ролі стримувального чинника щодо розпуску главою держави 

парламенту, про що свідчить дострокове припинення Президентом 

України В. Ющенком у квітні 2007 року повноважень Верховної Ради 

України п’ятого скликання всупереч волі її керівників. За таких умов 

розпуск Президентом України Верховної Ради України може бути не 

результатом  її неефективності, а покаранням  з боку глави держави. 

 А в ідеалі це має слугувати благим цілям, які О. Олькіна визначає так: 

«інститут дострокового припинення повноважень є невід’ємним 

елементом механізму взаємного контролю, засобом реагування на 

порушення конституційного законодавства, вирішення конституційних 

конфліктів, спонукання учасників конституційно-правових відносин до 

консолідації та єдності, забезпечення безперервності функціонування 

державних органів [206, c. 12].  

Щоправда, конституційні зміни розширили застереження щодо 

розпуску Верховної Ради України – вона не може бути розпущена в 
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останні шість місяців строку її повноважень: «Повноваження Верховної 

Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після 

дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної 

Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені 

протягом одного року з дня її обрання. Повноваження Верховної Ради 

України не можуть бути достроково припинені Президентом України в 

останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або 

Президента України» (ч.4,5 ст.90). 

Конституційні зміни не торкнулися таких інститутів політичної 

відповідальності, як імпічмент Президента України та його відкладальне 

вето щодо законів, прийнятих Верховною Радою України.  

Водночас на заміну права скасовувати акти Кабінету Міністрів 

України вони закріпили за Президентом України право зупиняти їх дію: 

Президент України «зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з 

мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності» (п.15 ч.1 

ст.106), що дещо послаблює вплив глави держави на уряд. 

Стаття 49 Закону України Про Кабінет Міністрів України дещо 

конкретизує дане положення:  

«6. Зупинення дії акта Кабінету Міністрів України Президентом 

України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції 

України має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами 

дій, спрямованих на виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів 

України, здійснення повноважень, визначених цим актом. 

7. Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у 

відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента 

України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів 

України, ухвали про припинення конституційного провадження у справі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4642#n4642
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4642#n4642
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або визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає 

Конституції України, відновлює дію цього акта. 

Дія такого акта Кабінету Міністрів України не може бути повторно 

зупинена Президентом України на підставі пункту 15 частини першої 

статті 106 Конституції України, крім випадків, якщо: 

1) акт Кабінету Міністрів України, визнаний Конституційним Судом 

України таким, що відповідає Конституції України, внаслідок внесення 

змін до Конституції України стає неконституційним; 

2) до відповідного акта Кабінету Міністрів України, щодо якого 

Конституційним Судом України було винесено ухвалу про відмову у 

відкритті конституційного провадження у справі або прийнято рішення 

про визнання його таким, що відповідає Конституції України, внесені 

зміни, що суперечать Конституції України. 

8. Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в 

порядку та у випадках, установлених законом». 

Однак загалом таке право глави держави не є характерним для 

демократичних країн, оскільки ставить главу держави над урядом, а його 

застосування може бути суттєвою перешкодою в діяльності останнього, 

наочним підтвердженням чого стали подальші відносини між президентом 

та урядом в Україні. 

П. Рудик вважає, що розширилися повноваження Президента України 

ще й за таким напрямком йог взаємодії з урядом: «Відповідно до Закону № 

742VII від 21 лютого 2014 року розширюються повноваження Президента 

України у зв’язку із значним звуженням сфери контрасигнування актів 

глави держави, що мають скріплюватися підписами Прем’єр-міністра 

України і міністра, відповідального за акт і його виконання. Якщо 

відповідно до Конституції України в редакції 1996 року акти Президента, 

видані в межах його повноважень, скріплювалися підписами Прем’єр-

міністра і міністра, відповідального за акт та його виконання, за 13 
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пунктами статті 106 Конституції (п. 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 

24), то згідно з її новою редакцією їх кількість зменшилася до 4 (п. 5, 18, 

21, 23 ст. 106). Зокрема, це акти з питань призначення та звільнення глав 

дипломатичних представництв України в інших державах і при 

міжнародних організаціях, прийняття вірчих і відкличних грамот 

дипломатичних представників іноземних держав (п. 5), акти Ради 

національної безпеки і оборони України (п. 18), рішення про 

запровадження в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану 

та зон надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих 

рішень Верховною Радою України (п. 21), акти про утворення судів у 

визначеному законом порядку (п. 23)» [261].  

У новій редакції Основного Закону передбачені зміни, що стосуються 

виконання обов’язків Президента України в разі дострокового припинення 

його повноважень. У Конституції України зафіксовані такі підстави 

дострокового припинення повноважень глави держави: 1) відставка; 2) 

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 3) 

усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерть (ст. 108). Якщо за 

Основним Законом у редакції 1996 року в разі дострокового припинення 

повноважень Президента України на основі зазначених вище підстав 

виконання його обов’язків на період до обрання і вступу на пост нового 

глави держави покладалося на Прем’єрміністра України, то за 

Конституцією в редакції 2014 року за таких же умов і на тих же підставах 

виконання обов’язків Президента покладається вже на Голову Верховної 

Ради, бо тепер парламент формує та призначає Кабінет Міністрів (п. 12 ст. 

85), який відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою 

України, підконтрольний і підзвітний парламенту в межах, передбачених 

Основним Законом держави (ч. 1 ст. 113). 

О. Романюк  доволі скептично характеризує нинішню форму 

державного правління та розподіл повноважень між гілками влади: 
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«Однією з оман, що поширені сьогодні не тільки в свідомості пересічних 

українців, але й в науковому співтоваристві є те, що після конституційної 

реформи 2004 р. (а потім після її відновлення в 2014 р.) в Україні прем’єр-

міністр має більше владних повноважень, ніж президент. Проте просте 

співставлення повноважень цих державних посадовців на грунті аналізу 

тексту Конституції України свідчить про протилежне. 

За Конституцією Президент має право на одноосібне видання своїми 

указами підзаконних норм. Прем’єр-міністр такого прав не має. Підзаконні 

норми має право своїми постановами впроваджувати Кабінет Міністрів як 

колективний орган. Президент має право відкладального вето на прийняті 

Верховною Радою закони. Ані прем’єр-міністр, ані Кабінет Міністрів 

такого права не мають. Президент має право призначати всеукраїнський 

референдум щодо змін Конституції України. У Прем’єр-міністра таке 

право відсутнє. Президент має дві квоти в призначенні складу Кабінету 

Міністрів, оскільки міністри оборони та закордонних справ призначаються 

Верховною Радою лише за поданням Президента. Прем’єр-міністр жодних 

легальних квот при формуванні уряду не має. Президент призначає на 

посади та звільняє з посад Генерального прокурора (за згодою Верховної 

Ради); половину складу Ради Національного банку; половину складу 

Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; а також вносить 

до Верховної Ради подання про призначення на посаду та звільнення з 

посади Голови Служби безпеки України. Прем’єр-міністру та й в цілому 

Кабінету Міністрів про такі повноваження можна тільки мріяти. Кабінету 

Міністрів належать тільки право призначати на посади та звільняти з посад 

за поданням Прем’єр-міністра керівників центральних органів виконавчої 

влади, які не входять до його складу, та робити подання президенту на 

призначення та звільнення голів місцевих державних адміністрацій (втім 

Президент не зобов’язаний реалізувати таке подання)». І у висновках автор 

пише: «Що стосується України, то, не дивлячись на конституційні зміни 
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2004 та 2014 рр., її державне правління… сьогодні більш тяжіє визначатися 

президентсько-парламентським, ніж парламентсько-президентським». 

[257]. 

Також О.Романюк пише: «Внаслідок того, що Президент України 

обирається на загальнонаціональних виборах, його стан у системі влади є 

більш стабільним, ніж стан Прем’єр-міністра, який призначається на 

посаду Президентом за поданням коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді. За Конституцією, Президента може достроково відправити 

у відставку Верховна Рада, але лише через імпічмент. Проте для 

імпічменту треба щоб особа, що посідає пост Президента, скоїла державну 

зраду або інший злочин і це було б підтверджене Верховним Судом 

України. Імпічмент являє собою тривалу та досить складну процедуру, що 

містить у собі кілька етапів і на кінцевий рахунок потребує, щоб за 

усунення Президента з поста проголосувало не менше, ніж три четверті 

(338 депутатів) від конституційного складу Верховної Ради, що є досить 

проблематичним. Прем’єр-міністра відправити у відставку значно 

простіше. Для цього треба щоб резолюцію недовіри Кабінету Міністрів 

підтримало не менше половини (226 депутатів) від конституційного складу 

Верховної Ради. Президент може вплинути на відставку Прем’єр-міністра 

у разі, коли розпадеться коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді, а 

нову протягом місяця не можуть утворити. У такому разі Президент має 

право достроково припинити повноваження Верховної Ради і оголосити 

дочасні парламентські вибори. Після формування нового складу 

парламенту повноваження Кабінету міністрів та, відповідно, Прем’єр-

міністра припиняються автоматично» [257]. 

У автора знаходимо й такі аргументи на користь президентського 

домінування: «Те, що Президент має більшу вагу в системі влади в 

Україні, ніж Прем’єр-міністр унаочнили останні парламентські вибори, що 

відбулися 26 жовтня 2014 р., та процес формування внаслідок них 
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парламентської коаліції й складу уряду. За результатами голосування за 

партійні списки, яке найбільш адекватно відбиває політичні преференції 

електорату, партія «Народний Фронт» (НФ), очолювана Прем’єр-міністром 

Арсенієм Яценюком, одержала невелику перевагу над президентською 

партією «Блоком Петра Порошенка» (БПП) (64 мандати НФ проти 63 

мандатів БПП), але в мажоритарних округах, де значно ефективніше діє 

адміністративний ресурс, з великою перевагою перемогли висуванці БПП 

(69 мандатів БПП проти 18 НФ). Після виборів була утворена 

п’ятипартійна коаліція «Європейський вибір», де депутати БПП становили 

45,8 %, а депутати НФ – 28,5 % від загального її складу. Після формування 

коаліцією уряду, ситуація ще більше змінилася на користь Президента, бо з 

20 членів уряду 9 були призначені за квотою БПП та ще 2 за 

конституційною квотою Президента, 5 за квотою НФ, 4 за квотами інших 

трьох партій. Таким чином, висуванці президентської партії та 

безпосередньо Президента на загал посіли абсолютну більшість місць (11, 

або 55 %). За такого розкладу вплив Президента на прийняття рішень 

Кабінетом Міністрів став не меншим, ніж вплив Прем’єр-міністра. Проте 

через півтора року в усіх недоліках урядової політики був звинувачений 

саме Прем’єр-міністр, причому значну частину звинувачень висунули 

депутати БПП. Це привело до відставки уряду Яценюка. Унаслідок 

урядової кризи коаліція «Європейський вибір» зменшилася до двох 

фракцій (БПП та НФ), які зараз на загал нараховують 237 депутатів (146 

від БПП та 81 від НФ). Показово, що фракція БПП за відчутного падіння 

рейтингів Президента і його політичної сили та виходу з її лав ряду 

депутатів не тільки не зменшила свій склад, але збільшила його на 14 осіб 

за рахунок входження до неї позафракційних депутатів. На основі цієї 

коаліції був сформований уряд, очолюваний представником БПП 

Володимиром Гройсманом (котрий має давні ділові стосунки з Петром 

Порошенком). До складу нового уряду входять 24 члени, з яких 13 
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висунуті БПП, 7 – НФ, 2 – за конституційною квотою Президента та 1 

(позапартійний) – за пропозицією прем’єр-міністра. Таким чином, особи, 

що опосередковано (через партію) або прямо (через конституційну квоту) 

пов’язані з Президентом посіли в уряді 15 місць (майже 2/3)» [257]. 

Цікавим, однак суперечливим є висновок вченого щодо того, що 

різновид змішаної форми республіканської форми правління визначати 

взагалі не варто. «З точки зору політологічного аналізу вирізнення 

парламентсько-президентського правління в окремий від президентсько-

парламентського системний тип є некоректним, оскільки, по-перше, 

відсутні чіткі конституційні критерії їх розрізнення; по-друге, ступінь 

впливу президента та парламенту на формування й функціонування 

урядової влади великою мірою зумовлений розвитком політичного 

процесу, розстановкою політичних сил та їх представництвом у інститутах 

президента та парламенту. Тому президентсько-парламентське та 

парламентське правління слід трактувати не як два системні типи, а як два 

цикли функціонування одного» [257].   

Заслуговує на увагу позиція  доктора юридичних наук, професора         

В. Лемака, щодо обсягу повноважень президента та доцільності визначати 

форму правління як парламентсько-президентську: «Після 1 січня 2006 

року конституційні повноваження Президента України можуть бути 

умовно поділені на дві складові: повноваження, якими традиційно наділені 

президенти, і повноваження, які належать лише українському главі 

держави. 

Насамперед, назвемо такі повноваження, якими Президент України 

володіє подібно до своїх колег – президентів європейських держав. Він є 

главою держави і виступає від її імені, звертається з посланнями до народу 

та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України, приймає рішення про 

визнання іноземних держав, призначає та звільняє глав дипломатичних 
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представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, 

приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників 

іноземних держав, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил 

України, нагороджує державними нагородами, приймає рішення про 

прийняття до громадянства України, про надання притулку в Україні, 

здійснює помилування тощо. 

Однак є ще й друга група конституційних повноважень. Вони не 

мають аналогів у конституційному статусі президента в інших державах, і 

саме вони роблять інститут президента в Україні надзвичайно сильним» 

[158, с. 52].   

Автор наводить ряд аргументів. 

«Аргумент перший. Почнемо з того, що згідно з частиною другою 

статті 102 Конституції України Президент є гарантом не лише державного 

суверенітету, територіальної цілісності (як у Франції), а й «додержання 

Конституції України». У європейських державах таким гарантом є 

виключно судова влада (як правило, Конституційний суд). 

Що означає бути «гарантом додержання Конституції» стає зрозуміло, 

коли врахувати перелік суб’єктів, які гіпотетично можуть порушити 

Конституцію України, це – Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Конституційний Суд України (своєю бездіяльністю, наприклад). 

Настільки розширене формулювання позицій Президента як «гаранта» 

дозволяє йому вживати самостійних заходів щодо забезпечення 

«додержання Конституції України», самостійно при цьому визначати 

ознаки ситуації, в якій порушено (реально чи ілюзорно) нормальне 

функціонування інститутів конституційної системи. Якщо у Франції для 

подібних дій, хоч і у вужчому діапазоні, президенту необхідні «офіційна 

консультація з Прем’єр-міністром, з головами палат, а також із 

Конституційною Радою» (стаття 16 Конституції Французької Республіки), 

то для Президента України вони конституційно не передбачені. Реально 
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здійснюючи свій статус «гаранта додержання Конституції України», глава 

держави обирає засоби, спрямовані на досягнення (припинення) 

неконституційної ситуації, повернення політичного процесу в 

конституційні рамки» [158, с. 52]. 

В. Лемак наводить більше десяти аргументів на підтвердження 

унікально великого обсягу повноважень глави держави, серед яких багато 

таких про які  вже йшлося. Тому далі цитуємо вибірково: 

«Аргумент п’ятий. Слід звернути увагу на правові акти, які видаються 

Президентом України. Згідно з частиною третьою статті 106, «Президент 

України на основі та на виконання Конституції і законів України видає 

укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на 

території України». Привертає увагу те, що акти глави держави є 

обов’язковими до виконання на території України без зазначення суб’єктів, 

кому вони адресовані. Це означає їх обов’язковість для всіх учасників 

суспільних відносин, у тому числі для Уряду. Щоб саме в Уряду не 

виникало з цього приводу сумнівів, частина третя статті 113 Конституції 

чітко встановила: «Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується 

цією Конституцією та законами України, а також указами Президента 

України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 

до Конституції та законів України». Отже, Кабінет Міністрів України 

керується у своїй діяльності указами Президента, які є обов’язковими для 

Уряду, тож природно, глава держави має право через укази спрямовувати 

діяльність Кабінету Міністрів України. Для України це стало вже 

традиційним, але в зарубіжних європейських державах (незалежно від 

форми правління) такої моделі стосунків президента і уряду не 

спостерігається» [158, с. 55]. 

«Аргумент сьомий. У країнах Європейського Союзу уряди ведуть 

активну законопроектну роботу, бо серйозну суспільну проблему 

неможливо розв’язати на підзаконному рівні за допомогою підзаконних 
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актів. З цією метою уряд, як основний укладач проектів законів, 

користується привілеєм визначати законопроекти позачерговими для їх 

своєчасного розгляду і прийняття парламентом. В Україні згідно з 

Конституцією лише «законопроекти, визначені Президентом України як 

невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово» 

(частина друга статті 93)» [158, с.55]. 

Оскільки ми не ставили собі за завдання з’ясування недоліків 

парламентсько-президентської форми правління в її українському варіанті, 

не будемо більш докладно зупинятися на міркуваннях вченого з цього 

приводу. Його висновок такий: «…конституційна реформа встановила 

форму правління, в якій Президент і надалі наділений обширними 

конституційними повноваженнями, а Уряд, який уже опирається на 

парламентську більшість, не володіє достатніми конституційними 

важелями, котрі притаманні  урядам європейських держав зі змішаною 

формою республіки» [158, с. 57]. 

Таким чином, більшість українських науковців вважають, що 

Президент  в Україні наділений невиправдано великими повноваженнями. 

Однак, є дослідники, що дотримуються протилежної думки щодо 

співвідношення повноважень вищих органів державної влади. Наприклад, 

Н. Сидоренко пише: «Становище Президента України суттєво 

послаблюється у випадку програшу його партії на виборах до парламенту. 

У такій ситуації він перестає бути координатором діяльності парламенту і 

уряду і ніби постає «опозиціонером» сформованій коаліційною більшістю 

центральній виконавчій владі» [271, с.46]. Тобто, авторка вказує на те, що 

позиція Президента України є залежною від складу парламентської 

коаліції і, якщо вона не на боці Президента, його дії стають вкрай 

обмеженими. З цією думкою важко не погодитися. Крім того, дослідниця 

звертає увагу на «штучну розірваність» вертикалі виконавчої влади за 
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рахунок того, що на центральному рівні Президент усунутий від 

формування уряду, а на місцевому – призначає голів держадміністрацій. 

Сформулюємо наші висновки. На нашу думку, порівняння правових 

засад взаємодії між вищими органами державної влади в процесі 

демократичних перетворень, здійснене в даному розділі, все ж таки 

демонструє суттєві зрушення в системі стримувань і противаг, засвідчує 

пошуки більш демократичної форми співпраці між центрами прийняття 

владних рішень і дає можливість зафіксувати чітку різницю між 

президентсько-парламентською та парламентсько-президентською 

республіками. 

Конституцією та окремими законами встановлено ряд значущих 

повноважень для кожної з гілок державної влади, які протягом розбудови 

незалежності України динамічно переходили від однієї гілки влади до 

іншої, змінюючи при цьому форму правління. На перший погляд це може 

бути логічним для відносно молодої держави, проте, історія показує, що 

надто часте перетягування на себе таких повноважень так званим 

трикутником «президент-парламент-уряд» призводить до неспокою у 

суспільстві та гальмує розвиток держави. 

Взаємодія вищих органів державної влади є вкрай важливим 

елементом в системі державного управління. Протягом розбудови нашої 

незалежної держави чітко простежується прагнення державотворців 

законодавчого врегулювання даних взаємовідносин.  

За період незалежності в Україні були апробовані різні моделі 

організації державної влади й розподілу повноважень у владному 

трикутнику України. 

1991–1995 рр. – визначалася успадкованою Конституцією УРСР 1978 

р. із внесеними до неї протягом 1991-1993 рр. змінами. Ця модель 

характеризувалася збереженням значного впливу Верховної Ради України, 

зокрема у кадрових питаннях. Президент України очолював систему 
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органів державної виконавчої влади. Так, Верховна Рада України за 

поданням Президента України затверджувала кандидатуру Прем’єр-

міністра, міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, 

внутрішніх справ та голів Державного комітету у справах охорони 

державного кордону і Державного митного комітету. Парламент 

призначав: суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду 

України, суддів обласних і Київського міського судів, арбітрів Вищого 

арбітражного суду України, арбітражних судів областей, міста Києва, 

Генерального прокурора України, Голову Служби національної безпеки 

України, Голову правління Національного банку України, Голову і 

заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного 

комітету України, президію Вищого арбітражного суду України, колегію 

Генеральної прокуратури України. Верховна Рада України могла 

висловити недовіру Прем’єр-міністру України, окремим членам Кабінету 

Міністрів України або Кабінету Міністрів України в цілому, що 

призводило до їх відставки. 

1995 – 1996 рр. – президентська модель, закріплена  конституційним 

договором між Президентом України та Верховною Радою України про 

основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України (від 8 червня 1995 р.). Президент відповідно до цього акту був 

проголошений главою держави і главою державної виконавчої влади, яку 

він здійснював через сформований ним, підпорядкований йому та 

відповідальний перед ним Кабінет Міністрів України та інші центральні 

органи виконавчої влади, а також систему місцевих державних 

адміністрацій. Верховна Рада України хоча й могла висловити вотум 

недовіри у разі несвоєчасного подання проекту Державного бюджету 

України Кабінетові в цілому, або окремим його членам, однак відставка в 

якості прямого наслідку такого вотуму Договором не була передбачена. 
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1996-2006 рр. та 2010-2014 рр. – система управління, сформована 

Конституцією 1996 р., яку експерти характеризують як змішану 

президентсько-парламентську модель. Відповідно до положень 

Конституції 1996 р. Президент України призначав Прем’єр-міністра 

України (за згодою парламенту) та весь склад Уряду, керівників інших 

центральних органів виконавчої влади і голів місцевих державних 

адміністрацій (за поданням Прем’єр-міністра). Глава держави за власним 

рішенням припиняв повноваження всіх зазначених посадових осіб. Саме 

Президент, за поданням глави Уряду, приймав рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади. Він же має право скасовувати акти Кабінету Міністрів 

України. Перед новообраним Главою держави Кабінет Міністрів складав 

свої повноваження. За цієї моделі Кабінет Міністрів України був 

відповідальний перед Президентом України, проте підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді України. Парламент міг прийняти резолюцію 

про висловлення недовіри Уряду, що мало б наслідком його відставку 

Президентом. Проте, Верховна Рада не могла відправити у відставку 

конкретних міністрів. 

2006-2010 рр. та з 2014 р. – по теперішній час – парламентсько-

президентська модель здійснила перерозподіл повноважень щодо 

формування виконавчої гілки влади на користь Верховної Ради України. За 

Президентом залишається повноваження подання до парламенту 

кандидатури Прем’єр-міністра (яка, тим не менш, визначається все одно 

коаліцією депутатських фракцій), Міністра оборони та Міністра 

закордонних справ. Всі інші члени Уряду, як і Голова Антимонопольного 

комітету України, Голова Державного комітету телебачення та 

радіомовлення України та Голова Фонду державного майна України 

призначаються Верховною Радою України за поданням керівника Уряду. 

Парламент отримує право самостійно відправляти у відставку всіх 
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зазначених посадових осіб. Саме перед новообраною Верховною Радою 

України складає свої повноваження Кабінет Міністрів України. Було 

обмежено і вплив Глави держави на діяльність Уряду. Президент має 

право зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України лише з мотивів їх 

невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного 

Суду України. Щоправда, Президент зберігає за собою право призначати 

та звільняти Голів місцевих державних адміністрацій (за поданням 

Кабінету Міністрів України). Окрім того, Президент України призначає на 

посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України 

Генерального прокурора України, а також вносить до Верховної Ради 

України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Служби безпеки України. 

Той факт, що в Україні, в тій чи іншій формі, крім короткого 

перехідного періоду 1995-1996 рр., застосовувалася так звана змішана 

конституційна модель організації державної влади, більшість експертів 

оцінює позитивно. Змішана форма республіканського правління  є 

найбільш прийнятною для країн, які знаходяться у стадії переходу від 

авторитарного режиму до демократії. Президентська форма державного 

правління (не зважаючи на свою більшу дієвість у кризових ситуаціях та 

при вирішенні складних завдань політичної і соціально-економічної 

перебудови) вважається схильною до перетворення в авторитаризм. 

Натомість парламентська модель (попри демократичність та 

плюралістичність) несе в собі ризики нестабільності, а її застосування 

передбачає наявність розвинутих структур громадянського суспільтва, 

високої політичної культури та сталих демократичних традицій, чого в 

Україні немає. 

У державі, яка не має сталих політичних традицій і знаходиться у 

стадії перманентних внутрішньосистемних перетворень, змішану модель 

можна охарактеризувати як компромісну. 
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Оскільки в Україні всі реалізовані проекти конституційних змін були 

фактично заручниками політичних обставин, за яких вони приймалися, та 

компромісів, яких вдавалося досягти суб’єктам політичного процесу – всім 

моделям організації державної влади були притаманні деякі спільні 

недоліки. 

Такими недоліками є: 

- недостатня збалансованість повноважень та неефективність системи 

стримувань і противаг між суб’єктами владних повноважень; 

- дуалізм виконавчої влади; 

- недосконалість механізмів формування, відповідальності та 

відставки Кабінету Міністрів України; 

- надмірна централізація управлінських функцій; 

- проблеми із організацією законодавчого процесу та роботи 

парламенту в цілому; 

- недосконала регламентація статусу народного депутата України, 

зокрема в частині його імунітету (зумовлює фактичну недоторканність 

парламентаря – відсутність дієвого механізму притягнення його до 

відповідальності у разі скоєння злочину). 

Попри зазначені недоліки, слід визнати, що  парламентсько-

президентська модель правління, теоретично, сприяє розвитку демократії у 

країні, створює умови для формування потужних політичних партій, 

стимулює зростання громадянської участі та посилення суспільного 

контролю за діяльністю органів влади та еліт (чого, нажаль, не 

спостерігаємов Україні). Ефективність та результативність комунікативної 

взаємодії  між вищими органами державної влади не в останню чергу 

залежить  від балансу політичних сил у країні та їх здатності діяти за 

правовими принципами, у чітко визначених межах правового поля. Тож  

причини конфліктів і проблем у владній взаємодії не завжди лежать в 

площині  неналежного законодавчого регулювання. 
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3. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОЇ 

ВЛАДИ 

 

3.1. Становлення демократичної системи місцевої влади 

Як пише А. де Токвіль, «центральна влада, хоч якою освіченою та 

досвідченою вона представлялася, не може одна охопити всі сфери життя 

великого народу. Вона не може цього зробити тому, що подібне завдання 

перевершує всі межі людських можливостей. Коли така влада прагне 

тільки власними силами створити і привести в дію незліченну безліч 

різних суспільних механізмів, вона повинна або задовольнятися вельми 

неповними результатами, або її зусилля будуть просто марними» [293, с. 

86]. 

 І далі продовжує думку: «Дійсно, в умовах централізації легко 

вдається досягти якоїсь одноманітності зовнішніх проявів людської 

активності, що приводить людей до задоволення цією однаковістю як 

такою, незалежно від того, чого вона стосується. Це нагадує прочан, які 

поклоняються зображенню Божому, забуваючи про Нього самого. 

Централізація надає видимість упорядкованості в повсякденних справах, за 

неї можна вміло і докладно керувати діяльністю поліції, що охороняє 

суспільство, припиняти невеликі заворушення і незначні правопорушення, 

підтримувати суспільство в якомусь статус-кво, що, по суті, не є ні 

занепадом, ні прогресом, підтримувати в суспільному організмі свого роду 

адміністративну дрімоту, яку правителі зазвичай люблять називати 

«належним порядком» і «громадським спокоєм». Одне слово, 

централізація є чудовим гальмом у будь-яких починаннях, а не стимулом 

для їх здійснення. Коли ж виникає необхідність привести в рух глибинні 

сили суспільства або ж різко прискорити його розвиток, централізована 

влада негайно втрачає всяку силу. Як тільки їй для проведення будь-яких 

заходів стає необхідна підтримка громадян, усе, на диво, виявляє слабість 
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цього гігантського механізму, який водночас стає абсолютно 

неспроможним» [293, с. 86].  

Стосовно проблеми децентралізації влади Дж. Стігліц зазначає, що 

«характерні риси сильної держави – той факт, що її діяльність охоплює 

всіх громадян, а також обов’язковий характер її рішень – одночасно є і 

його головним недоліком, оскільки помилки, які були допущені в умовах 

централізованої влади, призводять до більш катастрофічних наслідків, ніж 

ті помилки у суспільстві, де процес прийняття рішень є 

децентралізованим» [281, с.76].  

Саме реальне та сильне місцеве самоврядування є одним з основних 

засобів децентралізації влади та тим необхідним механізмом, який своєю 

легітимною діяльністю здатний обмежити сваволю з боку центральної 

влади. Ось чому цей інститут публічної влади називають необхідним 

елементом демократичної держави. Дійсно приклади демократичних країн 

із сильним самоврядуванням свідчать, що саме місцеві органи влади 

найбільш ефективно «забезпечують такі суспільні блага, як шкільна освіта, 

охорона здоров’я та місцева інфраструктура (дороги та водопостачання, 

каналізація та інші системи)» [243, с. 305].  

Розглянемо  ще думки науковців щодо місцевого самоврядування. 

Сучасні тенденції розвитку демократичних країн характеризуються 

процесами широкої децентралізації та деконцентрації публічної влади. 

Тобто саме передача широкого кола повноважень щодо вирішення 

місцевих питань від центральної влади до місцевого самоврядування 

дозволяє демократичним країнам уникнути надмірної концентрації влади 

та перевантаження центрального уряду проблемами територіальних 

громад. Завдяки деконцентрації механізм управління сучасною державою 

набуває «людського обличчя», що сприяє подоланню відчуження особи від 

держави, зближенню останньої з громадянським суспільством [243, с. 273].  
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Крім того, місцеве самоврядування дає можливість інтегрувати в 

процес управління локальні еліти, вводить діяльність останніх у 

конструктивне, конституційне русло, залучаючи їх до реалізації 

загальнонаціонального політичного курсу на місцях. Партійний склад 

місцевих рад може значно відрізнятися від складу парламенту і уряду, і це, 

розширюючи загальний спектр політичних сил у країні, дає своєрідну 

компенсацію тим партіям, соціальним та етнічним групам, які не 

представлені на центральному рівні [243, с. 274].  

І ще одна мудра думка, котру висловив В. Остром: «доброю основою 

для розуміння суперечливого характеру політичних взаємин, а також 

оволодіння мистецтвом врегулювати свої відносини з іншими людьми в 

конфліктній ситуації може стати досвід участі в управлінні на місцевому 

рівні» [211, с. 153]. Для формування громадянського суспільства такий 

досвід є дійсно цінним. 

Слід зробити застереження, що терміни «місцева влада»  та «влада на 

місцях» у законодавстві України не використовуються. Навіть у 

вітчизняній науковій літературі ці терміни трапляються рідко. Коли в 

науковій літературі йдеться про організацію публічної влади в 

адміністративно-територіальних одиницях України, здебільшого оперують 

поняттям «місцеве самоврядування», що не зовсім коректно.  

П. Шляхтун так пояснює різницю між поняттями: «Місцева влада – це 

влада, яку здійснюють державні органи та органи місцевого 

самоврядування, що діють в адміністративно-територіальних одиницях 

держави».  

«Місцеве управління – це діяльність органів державної виконавчої 

влади з вирішення питань загальнодержавного і місцевого значення в 

межах адміністративно-теритиріальної одиниці». 

«Місцеве самоврядування – це самостійна діяльність населення 

адміністративно-територіальної одиниці держави з вирішення питань 
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місцевого значення. Первинним  субєктом місцевого самоврядування, 

основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада  –  

спільнота жителів  окремої адміністративно-територіальної одиниці 

держави» [ 335,  с.248-250].  

Отже, використовуючи поняття «система місцевої влади»  маємо на 

увазі територіальну громаду, створену нею місцеву раду,  

сільського\селищного\міського голову, районну та обласну ради, місцеві 

(районну та обласну)  державні адміністрації та взаємодію між ними в 

процесі вирішення питань місцевого значення. 

Організація публічної влади на місцях в Україні має свої специфіку та 

особливості. 

За формою державного устрою Україна є унітарною державою. Це 

означає, що її територія складається з адміністративно-територіальних 

одиниць і може включати також політико-адміністративні одиниці. 

Адміністративно-територіальними одиницями в Україні, як і в інших 

країнах, є села, селища, міста, райони та області. Особливістю державного 

устрою України є наявність у її складі політико-адміністративної одиниці – 

Автономної Республіки Крим. Згідно з Конституцією України «Систему 

адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна 

Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села» 

(ч.1 ст.133) [137]. 

Як вище зазначалося, до набуття незалежності Україна мала 

радянську республіканську форму державного правління. Єдиними 

органами державної влади на всіх рівнях адміністративно-територіального 

поділу в ній, як і в СРСР загалом, визнавалися Ради народних депутатів. 

Ради обиралися безпосередньо населенням і формували свої виконавчі 

органи – виконавчі комітети. Усі ради становили єдину систему органів 

державної влади, мали підпорядкування по вертикалі і виконували 

одночасно функції державної влади і місцевого самоврядування. 
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Відсутність у рад автономії щодо інших рад та держави не давали змоги 

визначати їх як органи місцевого самоврядування, оскільки саме автономія 

є найважливішою ознакою місцевого самоврядування.  

Інститут місцевого самоврядування як самостійної діяльності 

населення адміністративно-територіальної одиниці з вирішення питань 

місцевого значення в Україні почав складатися напередодні набуття нею 

незалежності. 7 грудня 1990 року Верховна Рада Української РСР 

прийняла Закон Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів 

Української РСР та місцеве  самоврядування» [109]. 

 Законом місцеве самоврядування в Українській РСР визначалося як 

«територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення 

безпосередньо або через державні і громадські органи, які вони обирають, 

усіх питань місцевого життя, виходячи з інтересів населення, на основі 

законів Української РСР та власної фінансово-економічної бази». Згідно із 

законом «Система місцевого самоврядування включає: сільські, селищні, 

районні, міські, районні в містах, обласні Ради народних депутатів та їх 

органи, які є державними органами місцевого самоврядування» (ст.2). 

«Державні органи місцевого самоврядування» – суперечливе 

формулювання, яке змішує два різні види публічної влади – державну і 

самоврядну. Як зазначає український дослідник   А. Ткачук, в законі «було 

зроблено спробу поєднати два не зовсім сумісних поняття. З одного боку, 

запроваджується поняття «місцеве самоврядування», з іншого – органи 

місцевого самоврядування відносяться до категорії «державних органів» 

[289].  

Незважаючи на такі неузгодженості з загальноприйнятими в 

демократичному світі нормами, що окреслюють місцеве самоврядування 

саме як недержавний і незалежний від державного втручання інститут 

самоорганізації населення, закон «Про місцеві Ради народних депутатів 

Української РСР та місцеве самоврядування» в редакції від 7 грудня 1990 
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року можна вважати відродженням місцевого самоврядування в Україні. 

Адже саме в ньому було повернуто до вжитку цей термін і сформульовано 

основні принципи, на яких будується місцеве самоврядування, у тому 

числі: «самостійність і незалежність Рад народних депутатів у межах своїх 

повноважень у вирішенні питань місцевого значення; економічної і 

фінансової самостійності території; самофінансування і самозабезпечення; 

оптимальної децентралізації» . 

А. Ткачук пише: «Загалом на той час це був досить прогресивний 

закон, що дозволив відродитися місцевому самоврядуванню в Україні, 

який поклав край тотальному партійному керівництву усіма сферами 

суспільного життя в Україні» [289]. 

Проте існував цей закон не довго. Головними проблемами реалізації 

закону, особливо на районному та обласному рівнях, стала, з одного боку, 

автономія органів самоврядування базового рівня, які отримали власні 

ресурси та права і не бажали втручання з боку районних та обласних рад, а 

з іншого – бажання районного, а в першу чергу обласного рівня рад, 

відігравати більшу політичну роль та демонструвати незгоду з діями 

органів державної влади національного рівня. 

До цього додалось впровадження посади Президента України, який 

мав забезпечувати єдність влади та законодавчого поля на всій території 

держави, що потрапила у жорсткі обійми економічної кризи. 
 

5 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про Представника Президента України» [105], яким суттєво 

обмежувалися повноваження органів місцевого самоврядування. За цим 

законом Президент України одержав виконавчу вертикаль із 

Представників Президента України в областях і районах, які здійснювали 

державну виконавчу владу й контролювали здійснення органами місцевого 

самоврядування делегованих державою функцій і дотримання ними 

Конституції та законів України. Закон установлював, що Представник 
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Президента України є найвищою посадовою особою державної виконавчої 

влади в області та районі. На нього покладалося загальне керівництво 

місцевою державною адміністрацією, виконання районного та обласного 

бюджетів, контроль за дотриманням Конституції та законів України. 

26 березня 1992 року Верховною Радою України була ухвалена нова 

редакція закону «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 

місцеве самоврядування». Законом було зафіксовано передачу частини 

повноважень від обласних та районних Рад Представникам Президента 

України. Обласні та районні Ради народних депутатів були позбавлені 

власних виконавчих органів і стали суто представницькими органами. Про 

самоврядування можна було говорити лише на рівні сіл, селищ та міст. 

3 лютого 1994 року Верховна Рада України ухвалила Закон України 

«Про формування місцевих органів влади і самоврядування», який 

скасовував інститут Представника Президента України. Відновлювалися 

виконавчі комітети обласних та районних Рад. Вони підпорядковувалися 

один одному по вертикалі у здійсненні ними делегованих державних 

функцій за відсутності місцевих органів державної виконавчої влади. Таке 

положення справ існувало недовго. 

Конституційним Договором між Верховною Радою України та 

Президентом України «Про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 

прийняття нової Конституції України» від 8 червня 1995 року [135] було 

утворено систему місцевих органів державної виконавчої влади (місцевих 

державних адміністрацій), які підпорядковувалися по вертикалі – аж до 

Президента України. Обласні та районні Ради знову було позбавлено 

власних виконавчих органів, а самоврядування, як і раніше, залишалося 

лише на рівні населених пунктів. Голова Ради призначався керівником 

відповідної місцевої державної адміністрації.  
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Зазначені зміни в системі місцевої влади певною мірою знайшли 

відображення в новій Конституції України. Конституція закріпила 

принцип місцевого самоврядування: «В Україні визнається і гарантується 

місцеве самоврядування» (ст.7) [137]. Цю норму можна розуміти таким 

чином, що в Україні не може бути скасовано такого інституту публічної 

влади, як місцеве самоврядування, інакше, як шляхом внесення зміни саме 

до цієї статті Конституції. А це стаття  належить до розділу I «Загальні 

засади», зміни до якого, відповідно до статті 156 Конституції, можуть бути 

внесені лише через їх затвердження Всеукраїнським референдумом. Саме 

тому невелика за розміром стаття 7 є найбільшим та найважливішим 

гарантом існування місцевого самоврядування в Україні. 

 «Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів 

села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 

селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. Особливості здійснення місцевого 

самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими 

законами України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною 

громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та 

обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить 

до компетенції міських рад» (ч.1-5 ст.140) [137]. 

В Україні місцеве самоврядування грунтується на його громадівській 

концепції. «…первинними суб’єктами місцевого самоврядування, 

територіальними громадами визнаються жителі тільки населених пунктів, 

але не районів і областей. Органами місцевого самоврядування 

визначаються сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а 

районні та обласні ради оголошуються органами місцевого 
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самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ та міст. Таке розмежування супроводжувалося 

наділенням сільських, селищних та міських рад правом мати власні 

виконавчі органи, тоді як районні та обласні ради можуть мати тільки 

виконавчий апарат» [194, с. 263]. 

 «Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на 

чотири роки відповідного сільського, селищного та міського голову, який 

очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Статус голів, 

депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок 

утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Голова 

районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і 

очолюють виконавчий апарат ради» (ч.2-4 ст.141) [137]. 

Проте, Конституція України закріпила ще одну складову системи 

влади на місцях: місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами 

виконавчої влади та функціонують поряд з органами місцевого 

самоврядування. Тому, можна зробити висновок, що в Україні 

впроваджено романо-германську (континентально-європейську) модель 

організації публічної влади на місцях. Конституційні норми щодо 

організації місцевого самоврядування в Україні та комунікації його органів 

з місцевими державними адміністраціями конкретизовано в Законах 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року 

[99]   і «Про місцеві державні адміністрації» [98] . 

Ретельний аналіз переваг і недоліків організації та функціонування 

місцевої влади в Україні не входить до предмета даного дослідження. 

Наше завдання полягає в тому, щоб виокремити й проаналізувати 

комунікативну взаємодію в цій системі та, на основі цього, зробити 

висновки щодо демократичності трансформацій що відбувалися в ній та 

перспектив реформування в найближчий час. З огляду на наше завдання 
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уваги заслуговує законодавче врегулювання комунікації органів місцевого 

самоврядування з органами державної виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з територіальними громадами. 

 

3.2. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами 

державної виконавчої влади 

 

Проблеми взаємодії органів державного управління й органів 

місцевого самоврядування особливо актуальні на етапі реформування, 

коли є реальна можливість вдосконалення місцевого управління, 

підвищення ефективності та результативності співпраці в системі місцевої 

влади. Для ефективного розв’язання питань місцевого значення потрібна 

модель, яка б забезпечувала необхідну єдність державної влади з 

одночасною самостійністю територіальних громад, сприяла ефективності 

взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Комунікація, і на її основі, взаємодія органів державного управління і 

представницьких органів місцевого самоврядування є необхідністю, адже 

дозволяє найефективніше реалізовувати принцип поєднання державного і 

місцевого інтересів при здійсненні управління на місцях. 

Конституція, Закони України «Про місцеве самоврядування» [99] і 

«Про місцеві державні адміністрації» [98] визначають сфери компетенції 

органів самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, однак, 

залишають багато питань без чітких відповідей, чим створюють основу для 

конфліктної  комунікації в системі місцевої влади. 

Так, місцеві державні адміністрації створюються не лише для 

здійснення контрольно-наглядових функцій щодо місцевого 

самоврядування та його органів, а й для виконання великого обсягу 

повноважень щодо управління територіями. Функціонально (змістовно) це 

по суті однорідні системи, оскільки займаються практично однаковими 
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питаннями.  Читаємо закони [99]: «До відання виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного 

розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань 

самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх 

виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих 

програм; 

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 

відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів; 

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, 

грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-

економічним і культурним розвитком відповідної території, а також 

визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі; 

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до 

комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до 

них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; 

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів 

місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, 

спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм 

власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої 

влади пропозицій з цих питань» (ст.27) [99]. 

В той же час: «Місцева державна адміністрація:  

     1) розробляє проекти програм соціально-економічного  розвитку і  

подає  їх  на  затвердження  відповідній  раді,  забезпечує  їх 

виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання;  

     2) забезпечує ефективне використання  природних,  трудових  і  

фінансових ресурсів;  
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     3) складає  необхідні  для  управління  соціально-економічним  

розвитком     відповідної     території     баланси      трудових, матеріально-

фінансових  та  інших  ресурсів,  місцевих будівельних матеріалів,  палива;  

визначає  необхідний  рівень  обслуговування населення  відповідно до 

нормативів мінімальних соціальних потреб; проводить розрахунок коштів 

та визначає обсяг  послуг,  необхідних для  забезпечення  передбаченого  

законодавством рівня мінімальних соціальних потреб» (ст.17) [98]   . 

Порівнюємо далі: «До відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на 

затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; 

щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати 

виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, 

обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо 

складання проектів районних і обласних бюджетів» (ст.28) [99]. 

«Місцева державна адміністрація: 

     1)  складає  і подає на затвердження ради проект відповідного  

бюджету  та  забезпечує  його  виконання; звітує перед відповідною  

радою про його виконання» (ст.18) [98]. 

Як видно з наведених прикладів, повноваження практично однакові і 

у виконавчих органів місцевих рад і у місцевих державних адміністрацій, 

причому щодо всіх напрямів діяльності. Така законодавча невизначеність 

тільки на шкоду функціональності цих органів. 

Ще одна лінія конфлікту закладена так званими «делегованими 

повноваженнями».  Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» так 

визначає це поняття: «делеговані повноваження - повноваження органів 

виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а 

також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються 
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відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, 

обласних рад». 

Слід зазначити, що делегування повноважень органів державної 

виконавчої влади органам місцевого самоврядування – відоме явище в 

світовій практиці державотворення, про що йдеться, зокрема, в 

Європейській Хартії місцевого самоврядування. Така практика, з одного 

боку, не порушує автономію місцевого самоврядування в межах його 

власних повноважень і разом з тим є однією з найважливіших форм 

економії фінансових та людських ресурсів, оскільки виключає потребу 

створення поряд з органами місцевого самоврядування ще якихось 

структур державної виконавчої влади, особливо на первинному рівні 

адміністративно-територіального поділу держави.  

З іншого боку, в ситуації дублювання повноважень, про що йшлося 

вище, може виникнути ситуація коли з одного питання різними органами 

приймаються протилежні рішення.  Чиє виконувати? За виконкомом ради, 

чи за місцевою адміністрацією приорітет? Поглянемо на делеговані 

повноваження виконавчого комітету, наприклад, у питаннях соціального 

захисту населення: 

 «1) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів 

щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, 

ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних 

репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у 

запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, 

громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до 

влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають 

потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на 

виховання в сім'ї громадян; 

2) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних 

послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
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обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання 

та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і 

допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства» (ст. 34) [99]. 

А тепер порівняємо з повноваженнями держадміністрацій, в тій же 

царині: «Місцева державна адміністрація:  

     1) реалізує   державну   політику   в   галузі    соціального 

забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян -  

пенсіонерів,  інвалідів,  одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених  батьківського  піклування,  осіб із їх числа, одиноких   

матерів,   багатодітних   сімей,  інших  громадян,  які внаслідок   

недостатньої  матеріальної  забезпеченості  потребують допомоги  та  

соціальної  підтримки з боку держави.  

     Сприяє розвитку  їх  соціального забезпечення,  правильному і  

своєчасному призначенню і виплаті державних  пенсій  та  допомоги,  

поданню адресної соціальної допомоги та підтримки,  призначенню та  

виплаті цільової грошової допомоги,  інших компенсаційних  заходів  

соціального захисту;  

     2) створює    мережу,   забезпечує   зміцнення   і   розвиток  

матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів  

соціального   захисту   населення,   підвищення   рівня  і  якості  

обслуговування в них; 

     3)  розробляє  і  забезпечує  виконання  комплексних  програм  

поліпшення  обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та  

сімей  з  дітьми,  які перебувають у складних життєвих обставинах,  

сприяє  розвитку  послуг відповідно до потреб зазначених категорій  

громадян; 

     4) забезпечує  працевлаштування  інвалідів,  сприяє  здобуттю  

ними      освіти,      набуттю      необхідної       кваліфікації, матеріально-
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побутовому     обслуговуванню,    санаторно-курортному лікуванню  

інвалідів,  ветеранів  війни  та   праці,   осіб,   які постраждали  внаслідок  

Чорнобильської катастрофи;  сприяє поданню протезно-ортопедичної 

допомоги населенню і забезпеченню  інвалідів засобами  пересування  і  

реабілітації;  встановлює піклування над повнолітніми  дієздатними  

особами,   які   за   станом   здоров’я  потребують догляду» (ст. 23) [98]. 

Законодавство не дає відповіді на питання, який же орган в першу 

чергу несе відповідальність за реалізацію конкретних завдань, а де багато 

відповідальних – не відповідає ніхто. 

Згідно з чинними законами делегування повноважень відбувається 

також від районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування 

до районних та обласних адміністрацій як місцевих органів державної 

виконавчої влади. Наприклад: 

«1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним 

адміністраціям такі повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, 

цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання 

національних меншин - також програм їх національно-культурного 

розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією 

статтею; забезпечення виконання рішень ради; 

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку 

України; 

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку 

відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів; 
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4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади 

фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету 

України; 

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області» (ст. 

44) [99]. 

 Такий порядок дій установився тому, що ці ради є органами 

місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад, проте не мають власних виконавчих органів, 

повноваження яких вимушені делегувати місцевим державним 

адміністраціям. Тому виникає проблемне питання ефективності діяльності 

таких рад, які мають низку повноважень у сфері управління своїми 

територіями, але не спроможні повноцінно їх здійснювати.  

Теоретично, місцева державна адміністрація покликана зміцнювати 

зв’язок державної влади з місцевим самоврядуванням, націлюючи його 

органи на вирішення не лише локальних, але й загальнонаціональних 

завдань, що висуваються центральною владою. Державний контроль 

покликаний гарантувати такий розвиток місцевого самоврядування, за 

якого воно вирішувало б свої завдання в межах загальнонаціонального 

законодавства, а також локальних нормативно-правових актів, і 

забезпечувало б належну якість послуг, що надаються населенню. 

Практика ж показує, що представники місцевих державних адміністрацій 

часто намагаються підпорядкувати собі органи місцевого самоврядування. 

Важелем впливу може бути положення Закону, яке встановлює 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

перед державою: «1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування 

несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів 

України. 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування  з питань 

здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади» (ст.76) [98]. 
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 Як наслідок «перетягування канату» між органами влади на місцях - 

зниження демократичного потенціалу всієї політичної системи, зменшення 

її ефективності та гнучкості.  

Слабкість територіальної громади, її залежність від держави 

зумовлені ще й непростою економічною складовою існування. У сучасній 

економічній системі України в частині умов нагромадження коштів 

територіальна громада в межах своїх адміністративно-територіальних 

одиниць не може створити достатньої кількості фінансових ресурсів для 

забезпечення свого повноцінного функціонування. Тому слід перебудувати 

нинішню систему нагромадження та розподілу коштів шляхом 

розмежування (децентралізації) економічних відносин держави та регіонів.  

Тільки будучи фінансово незалежними від держави, органи місцевого 

самоврядування зможуть користуватися, скажімо,  таким правом: 

«Повноваження голів    місцевих    державних     адміністрацій  

припиняються Президентом України у разі: 8)   висловлення   недовіри   

двома   третинами   від  складу відповідної  ради» (ст. 9, ч.1). На 

сьогоднішній день сумнівно щоб рада приймала таке рішення, будучи 

економічно залежною від держави. 

Отже, політична та економічна складові проблемних питань 

комунікації місцевого самоврядування та державних органів зумовили 

неспроможність територіальних громад до ефективної та самостійної 

діяльності в своїх адміністративно-територіальних одиницях.  

Реформування має сприяти відновленню повноцінного місцевого 

самоврядування на регіональному рівні, тим більше, що в умовах 

диференціації та індивідуалізації будь-який державний апарат настільки 

віддалений від індивіда, що неспроможний урахувати місцеві особливості 

та інші специфічні умови життя громад. Держава має відігравати провідну 

роль у постійному вдосконаленні механізмів реалізації регіональної 

політики та конкретних місцевих проектів і програм. Тому функції 
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місцевих державних адміністрацій доцільно було б звести до здійснення 

представництва державних інтересів на регіональному рівні. Місцеві 

органи державної влади мають робити акцент у своїх взаємовідносинах з 

органами місцевого самоврядування не на контролі, а на ефективній 

співпраці з ними, беручи участь у різних спільних програмах і заходах. 

Місцеві державні адміністрації як основна державна владна ланка та 

безпосередній утілювач державної політики  та органи місцевого 

самоврядування, як самостійний та легітимний представник інтересів 

відповідної територіальної громади,  тільки в співпраці між собою 

спроможні ефективно задовольняти потреби людей та розвивати території. 

Функції ж контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та 

законністю їх рішень можуть здійснювати суди.  

 

3.3. Політична комунікація органів місцевого самоврядування з 

територіальними громадами 

У відповідності до чинного законодавства, безпосередніми формами 

участі членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні є: 

місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, 

громадські слухання, органи самоорганізації населення.  

На думку вітчизняного дослідника С. Пінчука, «навіть з поверхового 

аналізу статей, які описують форми безпосереднього врядування, можна 

зробити висновок, що вони мають, в основному, характер правових 

намірів» [217, с. 41]. Ці положення не дозволяють громадянам в повній 

мірі брати участь у підготовці та ухваленні рішень місцевою владою, 

здійснювати контроль за використанням коштів і майна громади. Не дають 

можливості відслідковувати, як впливають акти, що приймаються 

органами місцевого самоврядування, на права, свободи, інтереси громадян, 

на ефективність та прозорість діяльності самих цих органів. Майже усі 

вони потребують додаткового нормативного забезпечення на рівні 
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місцевих положень, в яких мають чітко прописуватися механізми 

реалізації декларованих Законом прав.  

Відтак, проаналізуємо детальніше кожну з форм безпосередньої участі 

членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні. 

Стаття 7 Закону [99] містить лише кілька основних положень про 

місцевий референдум - окреслення кола питань, що можуть бути 

предметом референдуму та зобов’язання виконувати рішення референдуму 

на відповідній території.  

«1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною 

громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. 

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, 

віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання 

місцевого самоврядування. 

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, 

віднесені законом до відання органів державної влади. 

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для 

виконання на відповідній території. 

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а 

також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, 

визначаються законом про референдуми» (ст.7). 

Все зводиться до відсилання на неухильне дотримання Закону 

України «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» [94], який був 

прийнятий ще 1991 року і є далеко не досконалим. У ньому, наприклад, 

містяться положення, які обмежують реалізацію громадських ініціатив, 

зокрема, право голів відповідних місцевих рад реєструвати такі ініціативні 

групи та відмовляти у реєстрації без зазначення конкретних підстав. 

Враховуючи доволі низький рівень співпраці органів місцевого 

самоврядування та громадськості, дані норми практично унеможливлюють 

призначення та проведення місцевих референдумів за ініціативою членів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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територіальної громади особливо у випадках, коли предметом такого 

референдуму є дострокове припинення повноважень відповідної ради та її 

голови або скасування рішень місцевих рад. Саме тому експерти і 

практики місцевого самоврядування були у 2011-2012 рр. активно залучені 

до процесу обговорення нового законопроекту про референдум, який, 

зрештою, і був прийнятий у листопаді 2012 року [93]. Однак і цей Закон не 

вирішує питання урегульованості місцевих референдумів, оскільки 

присвячений порядку проведення референдумів всеукраїнських. 

Іншою формою безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого 

значення є загальні збори громадян за місцем проживання. Рішення 

загальних зборів громадян враховуються органами місцевого 

самоврядування в їхній діяльності. Порядок проведення загальних зборів 

громадян за місцем проживання визначається законом (ст. 8) та статутом 

територіальної громади. Інший нормативний акт, який більш детально 

регулює питання організації та проведення загальних зборів – Постанова 

Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори 

громадян за місцем проживання в Україні» [229]. Щоправда, ця Постанова 

була прийнята за кілька років до ухвалення закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а тому може застосовуватися лише у тій 

частині, що не суперечить зазначеному закону. 

Отже, загальні збори громадян за місцем проживання можуть 

скликатися за місцем проживання громадян (села, селища, мікрорайону, 

житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого 

територіального утворення). 

Участь у зборах мають право брати громадяни, які проживають на 

відповідній території. Тут виникає питання про визначення меж 

територіальних утворень. Коли з селом, будинком чи вулицею все 

зрозуміло, адже ці об’єкти мають чітко окреслені межі, то що є кварталом 

чи мікрорайоном? Як правило, у містах ці територіальні утворення 
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існують, але в більшості неформально або без чітко визначених меж. Саме 

для забезпечення легітимності проведення Зборів у статуті громади або 

відповідному положенні мають бути зазначені усі наявні в місті 

територіальні утворення з окресленням їхніх меж. Тим більше, що рішення 

Зборів, як вважає законодавець, «враховуються органами місцевого 

самоврядування в їх діяльності»(ст. 8, п.2) [99]. 

Наступне питання, що потребує місцевого регулювання, – 

періодичність проведення зборів. Постанова містить вимогу скликання 

Зборів не менш як один раз на рік, проте ніде не зазначено, яких Зборів: 

будинку, вулиці чи мікрорайону. При цьому скликання Зборів є одним із 

повноважень сільського, селищного, міського голови. Іншими суб’єктами 

скликання Зборів є громадські комітети і ради самоврядування. Отож ці 

терміни також мають знайти своє пояснення у відповідному положенні, 

прийнятому на місцевому рівні. 

Потребує регулювання на місцевому рівні і питання введення в дію 

рішень зборів. Зокрема, те, як саме має виконуватися і контролюватися 

вимога неухильного виконання рішень усіма громадянами, що проживають 

на відповідній території. «Рішення  зборів,   прийняті   в   межах   чинного  

законодавства,   є   обов'язковими    для    виконання    органами 

територіальної самоорганізації громадян,  усіма  громадянами,  які 

проживають на відповідній території» (ст. 5 Постанови) [229]. Для цього 

необхідно ухвалити місцевий нормативний акт, адже рішення зборів самі 

по собі не можуть мати нормотворчого характеру. Крім того, збори можуть 

також вносити пропозиції до порядку денного сесій місцевих рад 

(виконкомів). Відповідно, ці норми мають знайти своє відображення і в 

регламентах роботи місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів. 

 Місцева ініціатива. Згідно із Законом, члени територіальної громади в 

порядку місцевої ініціативи «можуть ініціювати розгляд будь-якого 

питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування», «місцева 
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ініціатива підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради». 

При цьому порядок внесення місцевої ініціативи, так само як і порядок 

оприлюднення рішення ради про результати її розгляду, визначається 

представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 

територіальної громади (ст. 9, п.1,3,4) [99]. 

Ці законодавчі норми розвивають положення статті 140 Конституції 

України, яка декларує право територіальної громади здійснювати місцеве 

самоврядування як через обрані органи, так і безпосередньо. Теоретично, 

процедура місцевої ініціативи – це спосіб безпосереднього нормотворення 

територіальної громади, це механізм вироблення в середовищі громади 

проектів рішень і винесення їх на розгляд представницького органу . 

Проте практична реалізація цього права повністю залежить від 

політичної волі органів місцевого самоврядування (їх керівників), які 

визначають механізм внесення, розгляду та оприлюднення рішення щодо 

місцевих ініціатив. При цьому законодавець надав вибір для органу 

самоврядування: закласти цей механізм у статут територіальної громади чи 

прийняти інший нормативний акт. Таким чином, місцева рада самостійно 

встановлює правила, що регулюють порядок  ініціювання, оформлення 

ініціативи та порядок участі членів ініціативної групи в розгляді питання 

радою, тобто від визначення суб’єктів подання до вибору «дійових осіб»  

на всіх етапах розгляду місцевої ініціативи. 

Як уже зазначалося, перелік питань, ініційованих громадою, може 

бути надзвичайно широким. Однак успіх самоврядування (як і бажання 

членів громади щось ініціювати і робити) залежить насамперед від 

економічних можливостей реалізації місцевих ініціатив. А про економічну 

спроможність громад ми вже писали вище. 

Територіальна громада має також право проводити громадські 

слухання - зустрічі з депутатами відповідної ради та посадовими особами 

місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади 
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можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо 

питань місцевого значення, що належать до відання місцевого 

самоврядування. «Пропозиції, які вносяться за результатами громадських 

слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого 

самоврядування» (ст. 13, п. 3) [99]. На відміну від місцевих ініціатив, де 

місцева влада повинна реагувати на подібну ініціативу прийняттям 

відповідних рішень, як зауважує А.Ткачук, «правові наслідки громадських 

слухань полягають у тому, що рада повинна розглянути на пленарному 

засіданні висновки й пропозиції слухань, однак прийняття якогось рішення 

по суті не є обов’язкове» [289]. 

О. Бойко звертає увагу на невизначеність самого предмета 

громадських слухань. «Адже право на зустріч депутата з виборцями – не 

право, а обов’язки народного обранця… Так само право на зустріч з 

посадовими особами органів місцевого самоврядування – обов’язки 

посадовців відповідно до законів» [цит. за: 75]. 

Як передбачено Законом, «порядок організації громадських слухань 

визначається статутом територіальної громади» (ст. 13, п. 4) [99], тому 

органи місцевого самоврядування повинні у статуті територіальної 

громади чітко прописати усі необхідні механізми проведення громадських 

слухань. 

Щонайменше, Статутом має бути врегульовано: перелік питань, щодо 

яких мають проводитися громадські слухання в обов’язковому порядку; 

порядок оголошення та процедура проведення громадських слухань за 

ініціативи органів місцевого самоврядування; порядок організації та 

проведення громадських слухань за ініціативи громадян, де зазначити 

вимоги до ініціативної групи щодо проведення громадських слухань, 

порядку та кількості збору підписів, призначення дати слухань, участь 

представників органів місцевого самоврядування у таких слуханнях тощо; 

порядок документування громадських слухань, прийняття рішень та 
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їхнього оформлення; порядок оприлюднення та введення в дію результатів 

громадських слухань; порядок здійснення витрат, пов’язаних із 

підготовкою та проведенням громадських слухань як з ініціативи органів 

місцевого самоврядування, так і з ініціативи громадян. 

Статут може і не містити всього опису процедур проведення 

громадських слухань аж до дрібниць, а передбачати лише загальні норми. 

В такому випадку місцевою радою має бути затверджено «Положення про 

проведення громадських слухань», яке буде спиратися на норми закону та 

Статут громади. 

Окрім безпосередніх форм, громадяни можуть брати участь у 

місцевому самоврядуванні через обраних ними депутатів. Тут доречно 

згадати Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» (від 11 липня 

2002 року № 93-ІV). 

Стаття 10 цього Закону встановлює вимоги до депутатів місцевих рад 

щодо безпосередніх контактів з виборцями: 

• підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною 

громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями; 

• не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу 

місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і 

соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, 

рішень ради і доручень виборців; 

• вивчати громадську думку; 

• вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду 

та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; 

• визначити і оприлюднювати дні, години та місце прийому виборців, 

інших громадян; 

• вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, 

розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної 

громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення. 
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Окрім того, депутат не рідше одного разу на рік має звітувати перед 

виборцями (ст. 16). 

На нашу думку, формулювання не надто чіткі та конкретні, та 

передбачають добру волю народного обранця. 

 Ще одним цікавим механізмом безпосереднього впливу на депутата, 

що встановлює Закон, є доручення виборців. Виборці мають право давати 

своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи 

зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого 

округу чи територіальної громади в цілому. Депутат місцевої ради 

періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її 

виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації 

їх виконання. 

Але в умовах пропорційної виборчої системи депутати місцевих рад, 

які обрані за партійними списками, нового механізму взаємодії з 

виборцями не отримали. 

Застосування невнормованих законодавством форм безпосередньої 

участі громадян є також одним із перспективних напрямів для 

впровадження комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні. 

Щоденна практика життєдіяльності тисяч українських громад, які, 

власне, і складають структуру системи вітчизняного місцевого 

самоврядування, вказує не тільки на проблематичність застосування 

унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян, але й 

доводить наявність активного пошуку нових альтернативних форм. Деякі з 

новацій «приживаються», деякі  виконавши певне прикладне завдання, 

зникають, але всі вони мають спільну особливість: вони демонструють 

пошук нових комунікативних форм співпраці у місцевому самоврядуванні 

і збагачують арсенал наявних комунікативних засобів, що можуть 

застосовуватися при виконанні завдання із запровадження ефективного 

комунікативного процесу. 
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Зауважимо, що існуючий стан із низьким комунікативним 

потенціалом у взаємовідносинах між органами місцевого самоврядування і 

територіальною громадою, між громадськістю і владою взагалі може 

спричинити не лише недолугу соціально-економічну політику, а й значні 

суспільно-політичні потрясіння. 

Основними чинниками відсутності комунікації і високого рівня 

конфліктності у комунікативному просторі місцевого самоврядування, на 

думку вітчизняних дослідників, є «взаємна недовіра між громадою і 

владою; відсутність налагодженого обміну інформацією між владою і 

громадськістю; відсутність усталених традицій і партнерських взаємин 

влади й громади у процесах прийняття управлінських рішень, розв’язання 

конфліктів та можливих суперечок і досягнення консенсусу заради 

розвитку; відсутність достатніх знань та інформації про сучасні механізми 

й форми соціального партнерства у членів громади; громадська апатія і 

пасивність, відсутність довгострокових життєвих планів» [76, с. 67]. 

На нашу думку, активне використання у комунікативному арсеналі 

місцевого самоврядування різноманітних, у тому числі й невнормованих 

поки що чинним законодавством форм безпосередньої участі громадян у 

місцевому самоврядуванні здатне дати належну відповідь перерахованим 

викликам. 

При цьому під «унормованими» формами ми розуміли чітко визначені 

у законодавстві форми безпосередньої участі громадян, яких, згідно із 

Законом України «Про місцеве самоврядування», є п’ять. Усі інші форми, 

які не одержали окремого опису у вказаному Законі, аж ніяк не суперечать 

законодавству. Так, відповідно до статті 1 Конституції, Україна є 

демократичною державою і, відповідно, володіє такою обов’язковою 

характеристикою демократичного державного управління, як залучення 

громадськості до процесу формування та реалізації державної політики. 

Європейська практика в даному випадку говорить про таку 
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характеристику, як «залучення сторін». До того ж, стаття 38 Конституції 

проголошує, що громадяни мають право брати участь в управлінні 

державними справами. 

Отже, чинне правове поле в Україні утверджує конституційні основи 

для участі громадськості в управлінні публічними справами. І не лише 

через чітко прописані в законодавстві вибори представницьких органів та 

їхніх посадових осіб, референдуми, але й через інші механізми, які можуть 

застосовуватися як на національному, так і на місцевому рівнях. 

Отож можливість безпосередньої участі громадян у здійсненні 

муніципального управління передбачена Конституцією України, а чинне 

законодавство визначає ряд форм, які можуть застосовуватися на рівні 

громад для участі у прийнятті рішень: місцеві ініціативи, органи 

самоорганізації населення, загальні збори за місцем проживання, 

консультування з громадськістю, дорадчі комітети та ін. 

У той же час, участь громадян у врядуванні на місцях не обмежується 

визначеним нормативно-правовою базою України переліком, та й аналіз 

повсякденної діяльності територіальних громад дає приклади існування 

інших форм участі громадськості у місцевому управлінні, застосування 

яких дозволяє громадянам не лише пропонувати місцевій владі ухвалення 

тих чи інших рішень, а й формувати місцеву політику і брати 

безпосередню участь у її реалізації. Дане твердження кореспондується і з 

економічними та політичними вимогами Європейської Ради, прийнятими у 

Копенгагені 22 червня 1993 року (Копенгагенські критерії) [146]. 

Маючи конституційну основу для своєї діяльності, підкріплену 

практичною необхідністю консолідації зусиль влади і громадськості задля 

вирішення тих чи інших місцевих завдань, неунормовані законодавством 

форми участі у процесі свого створення та діяльності певним чином 

регламентують свою діяльність у межах чинного законодавства. 
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Аналіз існуючих на сьогодні в Україні форм участі громадян дозволяє 

нам виділити такі дві основні групи документів, що регулюють 

функціонування цих форм. Це, по-перше, установчі правові акти – 

меморандум, декларація, маніфест спільної дії, угода про співпрацю, угода 

про коаліцію тощо, які визначають основні засади утворення форми участі 

громадян, її мету і завдання, регулюють взаємовідносини між членами 

утворення. У тому випадку, коли створення невнормованої форми 

безпосередньої участі громадян покликане реалізовувати права громадян у 

здійсненні громадського контролю щодо діяльності певних органів 

державної влади або координувати зусилля громадськості і державних 

(представницьких) органів, прийнятною формою установчого правового 

акта може бути розпорядження (декрет, наказ) керівника органу, постанова 

(рішення) колективного органу. По-друге, регламентні правові акти 

(регламент, положення), які деталізують питання функціонування 

утворення залежно від завдань, передбачають порядок прийняття і 

реалізації рішень, організацію і правомочність засідань (конференцій), 

права і обов’язки членів утворення, порядок припинення її діяльності. 

А.Дуда, К.Рубановський, О.Федорович в своєму посібнику для 

муніципальних посадовців «Інформаційна відкритість органів місцевого 

самоврядування» [76], як приклад неунормованих законодавством форм 

участі громадян,  наводять ті з них, які виявили свою життєздатність та 

ефективність  на практиці. Так, наприклад, стаття 103 Статуту 

територіальної громади м. Херсона визначає такі форми участі жителів 

міста у здійсненні місцевого самоврядування: 

- громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів 

місцевого самоврядування, проектів планів економічного ісоціального 

розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку, 

які підлягають попередньому оприлюдненню; 
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- членство в комісіях (комітетах), які утворюються на громадських 

засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування (перелік 

цих комісій (комітетів) та положення про них затверджується рішенням 

міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженням міського 

голови); 

- участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням 

виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в 

системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов'язана з 

наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їхнього 

залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення 

якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети 

затверджуються міською радою або розпорядженням міського голови; 

- участь у роботі громадських рад та дорадчих комітетів, що 

утворюються міським головою з метою вивчення потреб окремих 

категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних 

послуг у системі місцевого самоврядування (за рішенням міської ради при 

ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, 

воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, молоді тощо. 

Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради 

та затверджується рішенням міської ради; 

- участь у роботі рад громадських організацій різного профілю, що 

утворюються міським головою при міській раді або виконавчому комітеті 

міської ради; 

- участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської 

ради з питань, що визначають основні напрями соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

Втім, навіть найповніший перелік існуючих на сьогодні форм не 

зможе претендувати на всеохопність цих форм через динамічну зміну 
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комунікативного простору в кожній окремо взятій територіальній громаді 

та в країні в цілому, щоденне створення нових і відмирання старих форм 

безпосередньої участі громадян, періодичний характер набуття ними 

комунікативного потенціалу та поступової втрати його залежно від 

зовнішніх умов, часу та спрямування на вирішення конкретних завдань.  

Всі недоліки, суб’єктивні і об’єктивні чинники неефективності 

самоуправління вимагають сьогодні негайного вирішення, законодавчого 

унормування, а від громад вимагається небайдужість, активність та 

відповідальність. 

 

3.4. Основні напрями реформування місцевого самоврядування 

Слід визнати, що Революція Гідності активізувала українське 

суспільство, надала поштовх виникненню нових активних місцевих груп 

(волонтери, громадські організації, активісти), які до цього не були 

представлені в політичному процесі на місцевому рівні, максимум 

займаючись моніторингом суспільно-політичних процесів, але не були 

залучені до процесу прийняття рішень. Ці групи стали викликом старій 

системі місцевої влади та поштовхом для пошуку нових моделей взаємодії 

та активного залучення у процес прийняття рішень щодо  місцевого 

розвитку. 

Нині здійснюється реформа місцевого самоврядування. Дана реформа 

має на меті створення нових можливостей для розвитку територіальних 

громад. Органи місцевого самоврядування отримують додаткові ресурси та 

повноваження для підвищення якості послуг та наближення їх до людей. 

На владу та мешканців громади покладається значна відповідальність за 

власний розвиток. 

Більшість вчених вважають, що децентралізація – це один із 

найважливіших процесів оновлення українського суспільства, формування 

дійсно демократичних засад розбудови сучасної ефективної держави. 
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Офіційний сайт уряду України з питань децентралізації влади 

(http://decentralization.gov.ua/)  визначає 5 необхідних етапів цього процесу: 

«1. Визначення територіальної основи органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади. Це передбачає утворення трирівневої 

системи адміністративно-територіального устрою в Україні, при якій 

пропонується створити на нижньому рівні 1500-1800 громад, на 

середньому – 120-150 районів та на вищому 27 регіонів. Наприклад, за 

інформацією вищенаведеного сайту, нині у Польщі інституції нижнього 

рівня державного устрою – тобто територіальні громади – мають у своєму 

розпорядженні біля 85% державного бюджету. Автори проекту, таким 

чином, впевнені, що і в Україні зазначені громади, які утворяться шляхом 

об’єднання  теперішніх сільських та місцевих Рад, зможуть ефективно 

вирішувати питання соціально-економічного розвитку та вирішення 

наявних місцевих питань. Слід зазначити, що формування такої системи 

адміністративно-територіального устрою потребує і багатьох змін 

законодавства України: зокрема, правового закріплення виключних 

повноважень місцевих громад в розпорядженні прилеглими земельними 

ресурсами, пріоритету їхніх інтересів в формуванні податкової політики, 

стимулювання розвитку місцевого малого та середнього бізнесу, вільної 

побудови вигідних громадам міжрегіональних економічних зв’язків. А для 

цього українське суспільство, в свою чергу, мусить усвідомити, що 

абсолютну більшість в законодавчому органі – Верховній Раді – повинні 

складати не представники великого бізнесу і так званої «київської еліти», 

якими б демократично налаштованими вони не були, а саме представники 

місцевих громад, які мають хоча б невеличкий досвід вирішення нагальних 

проблем свого регіону і будуть керуватися насамперед його інтересами.  

2. Розмежування повноважень між органами місцевого 

самоврядування різних рівнів, при якому вирішення питань, найбільш 

http://decentralization.gov.ua/
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важливих для громадян, буде здійснюватися на рівні громад – тобто, 

найближчому для людей. 

Так, до обсягу повноважень місцевих громад пропонується передати 

такі сфери відповідальності, як дошкільну та шкільну освіту, первинну 

медицину та швидку допомогу, комунальне господарство, охорону 

правопорядку (яку здійснює муніціпальна міліція), пожежну охорону, 

соціальний захист, місцевий економічний розвиток, пасажирські 

перевезення на території громади та планування розвитку, забудови та 

благоустрою території громади. 

До повноважень районів будуть відноситись утримання об’єктів 

спільної власності громад, спеціалізована шкільна освіта, у тому числі 

школи-інтернати і спортивні школи, пасажирські перевезення у межах 

району, вторинна та стаціонарна медична допомога. 

На регіональному рівні будуть вирішуватись питання професійно-

технічної освіти, третинної – спеціалізованої медичної допомоги 

(утримання онкоцентрів, кардіоцентрів), планування регіонального 

розвитку, утримання доріг та регулювання регіональних транспортних 

перевезень, утримання об’єктів спільної регіональної власності, розвитку 

туризму і спорту, охорони природи. 

3. Розмежування повноважень між органами місцевого 

самоврядування та виконавчої влади, що потребує передачу основних 

повноважень місцевих держадміністрацій органам місцевого 

самоврядування і залишення виконавчій владі тільки права контролю. 

Як зазначають автори реформи, в останні роки українська влада лише 

централізовувалася, все більше повноважень переходили до виконавчої 

влади – навіть такі питання, як дозволи на будівництво або реєстрація 

шлюбів. Таким чином зростали витрати державного бюджету, 

створювались ланцюжки корупції, де збирали побори з громадян. Тільки 

передача більшості важливих для людей повноважень органам 
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самоврядування зможе спростити вирішення всіх питань місцевого рівня, 

зробить зайвою корупційну складову, наприклад, в регулюванні 

підприємництва, в медичній та правоохоронній сферах. 

4. Визначення кількості ресурсів, потрібних на кожному рівні. Для 

цього необхідно повністю оновити бюджетну систему, щоб громади могли 

формувати власні бюджети, а також отримали можливість об’єднувати 

зусилля і фінанси. Таким чином у них з’являться ресурси для вирішення 

нагальних питань і розвитку. 

Місцеві податки стануть основою місцевого бюджету. А вже він буде 

прямо залежати від громади та її влади. Це вмотивує владу громади до 

збору податків, а мешканців – до їх сплати. 

Таким чином, утвориться нове коло соціально-економічного 

зростання: оскільки у місцевих бюджетів посиляться фінансово-економічні 

можливості, з’явиться головна умова для розвитку місцевої економіки. 

Владою громади будуть усуватися всі адміністративні бар’єри, щоб малий 

та середній бізнес мали можливість розвитку на значно більших територіях 

громади. Відтак будуть з’являтися нові робочі місця і відповідно будуть 

збільшуватися надходження до місцевого бюджету. 

5. Забезпечення підзвітності та відповідальності органів місцевого 

самоврядування перед виборцями і державою». 

Громадянам необхідно усвідомити, що від їхнього голосування 

залежить, чи добре працюватиме для них місцева влада, тобто від самих 

людей залежить якість їхнього життя. Необхідно зазначити, що 

українському виборцю досі не вистачає прагматизму та критичного 

підходу до формування влади, при якому обіцянки або особисті заслуги чи 

досягнення кандидата до місцевої і законодавчої влади повинні важити 

менше, ніж реальна, логічна та зрозуміла програма його роботи на 

майбутній посаді. 
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З іншого боку, в українському законодавстві донині відсутній дієвий 

механізм дострокового відкликання виборцями обраного ними 

представника влади, який не виконує або виконує неналежно свої 

обов’язки, не здійснює свою передвиборчу програму – а без цього, 

вочевидь, не може бути ефективної та відповідальної влади.  

За твердженням авторів вказаного урядового сайту, «децентралізація 

влади необхідна, аби українські громадяни могли обирати собі авторитетну 

місцеву владу, у якої будуть всі необхідні повноваження, досить ресурсів і 

відповідальність. Децентралізація дасть шанс людям у різних містах і 

селах самим творити своє майбутнє». 

Для реалізації цих добрих намірів та сподівань,  задля успіху 

децентралізації влади, як і інших соціально-економічних реформ, 

потрібних для розвитку України, принципово важливим є ведення 

представниками держави якнайширшої дискусії в засобах масової 

інформації, роз’яснення та аргументація їхніх дій у даному напрямку. Що, 

зокрема, передбачає, на нашу думку, публікацію на тому ж 

вищенаведеному державному сайті більш детальної програми цієї реформи 

– з врахуванням особливостей та першочергових потреб кожного регіону 

України. Наприклад, з пропозиціями щодо доцільного об’єднання певних 

громад, з прозорою та відкритою для коментарів громадян базою даних 

про перспективних кандидатів на виборчі посади органів місцевої влади, 

тощо. 

Тільки така позиція може прискорити реформу децентралізації та 

забезпечити її успіх. 

Даючи авторське визначення політичної комунікації, ми як ключове 

обрали поняття «взаємодія». Як на мікро-, так і на макрорівні вчені 

виділяють два полюси соціальної взаємодії: солідарність та конфлікт. 
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Солідарність існує тоді, коли члени спільноти настільки пов’язані 

одне з одним спільними цінностями і/або розподілом функцій, що вона діє 

як єдине ціле.  

Іншим типом взаємодії є конфлікт. Конфлікти мало хто схвалює, але 

майже всі в них беруть участь. Якщо у конкурентних процесах суперники 

просто намагаються випередити один одного, бути кращими, то за умов 

конфліктної взаємодії вони намагаються нав’язати свою волю, змінити 

поведінку або взагалі знищити свого суперника.  

Отже, конфлікт має місце тоді, коли двоє або більше суб’єктів 

протистоять одне одному у соціальній взаємодії, використовуючи 

соціальну владу у спробах заволодіти обмеженою ціллю, або 

контролювати ситуацію з несумісними цілями. 

Все це ми нагадали для того, аби привернути увагу до потреби в 

процесі реформування місцевого самоврядування, за допомогою 

законодавчого регулювання, ліквідувати можливості для конфліктної 

взаємодії між  суб’єктами місцевої влади. Адже конфлікт знижує 

результативність та ефективність діяльності. 

На думку деяких вчених, сьогодні ми маємо цілу низку ліній 

конфлікту у місцевій владі, що спровоковані недосконалістю українського 

законодавства та відсутністю політичної культури. Їх описує в посібнику 

«Місцеве самоврядування та децентралізація» [290] А. Ткачук: 

Перша лінія конфлікту - «Громада – міський голова, громада – міська 

рада». 

Автор вважає, що після впровадження пропорційних виборів до 

міських рад депутатський корпус й самі міські голови втратили тісний 

зв’язок з виборцями. Виборці, які голосували за ту чи іншу партію на 

місцевих виборах, орієнтуючись на загальнонаціонального лідера партії чи 

блоку та відповідну рекламу, раптом з’ясували, що депутати місцевої ради 

зовсім не такі, як це обіцяв лідер, і не враховують інтересів мешканців 
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міста. Міський голова, отримавши партійну раду, також менше став 

зважати на виборців, оскільки до наступних виборів ще далеко, а 

позбавити його посади можуть самі депутати ради 2/3 голосів. Причому 

тут можуть об’єднатись усі партії, якщо їхній бізнес не знайшов 

порозуміння з головою. 

Відсутність взаємодії між органами місцевого самоврядування 

територіальних громад із самими громадами призводить не тільки до 

локальних громадянських конфліктів у містах, а й до ініціювання 

проведення місцевих референдумів з питання дострокового припинення 

повноважень міського голови та міської ради. 

Друга лінія конфлікту - «Міський голова – міська рада» 

А. Ткачук вважає, що такий різновид конфліктів загострився після 

зміни виборчої системи. Коли запроваджували прямі вибори міських голів, 

їх обирали абсолютною більшістю голосів. Якщо в першому турі жоден з 

кандидатів не отримував понад 50% голосів виборців, відбувався другий 

тур двох кандидатів, які набрали більшість голосів у першому турі. Ця 

складна норма давала можливість у більшості випадків відсікти від 

перемоги випадкових людей. Обраний в такий спосіб міський голова мав 

велику підтримку виборців, тому не так сильно був залежний від міської 

ради. Міська рада, яка була сформована із депутатів-мажоритарників, 

відчувала сильну електоральну підтримку міського голови, тому 

конфліктів між радами і міськими головами було менше. Після того як 

міських голів стали обирати за відносною більшістю голосів, ми маємо 

багато прикладів, коли головами стають випадкові люди, які отримали на 

виборах 11–15% голосів виборців. Оскільки вони не відчувають за собою 

підтримки більшості виборців, зростає їх залежність від депутатів. Щоб 

отримати депутатську прихильність, роздуваються штати виконкому, 

надається земля структурам, близьким до депутатів, без аукціону чи 
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конкурсу, що ще більше посилює вразливість міського голови і недовіру 

до місцевої влади з боку громади. 

Третя лінія конфлікту - «Районна рада – районна державна 

адміністрація, обласна рада – обласна державна адміністрація». 

Знову ж таки конфліктність між районними, обласними радами та 

відповідними місцевими державними адміністраціями породжена, на 

думку А. Ткачука, кількома причинами системного законодавчого 

характеру. За Конституцією України районні та обласні ради 

представляють спільні інтереси територіальних громад і не більше. Вони 

не мають власних виконавчих органів, їх повноваження є досить 

обмеженими. Проте законодавець, ухвалюючи Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», записав у повноваження районних та 

обласних рад цілий ряд повноважень, які не можуть бути реалізованими 

без виконавчого органу і тому мають апріорі делегуватись відповідним 

місцевим державним адміністраціям.  

Четверта лінія конфлікту: «Конфлікт всередині об’єднаної 

територіальної громади». 

В Україні протягом 2015-2017 років створено більше 400 ОТГ. Навряд 

чи можна припустити, що відразу після виборів ради ОТГ та голови, всі 

сільради, які увійшли до ОТГ, відчули себе одним територіальним 

колективом. Тому відразу після виборів в окремих ОТГ почались і 

відцентрові процеси, коли люди з окремих сільрад, що припинились, 

відразу почали висловлювати незадоволення такою ситуацією. Це 

породило певну недовіру до ОТГ як такої. Така недовіра може бути 

нівельована активною роботою органів місцевого самоврядування ОТГ 

щодо справедливого розподілу місцевого бюджету і створення в 

периферійних поселеннях ОТГ хоча б деяких благ, яких вони не мали до 

об’єднання. Для цього державою виділено значні кошти для ОТГ у вигляді 

державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ. 
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Ще однією проблемою низької ефективності системи місцевого 

самоврядування, А. Ткачук вважає, недостатній освітній рівень його 

працівників та велика плинність кадрів. Особливо високою плинністю 

кадрів характеризуються роки виборів, коли плинність кадрів зростає до 

24-26% при поточній 12-14%. 

Разом із значним оновленням депутатського корпусу, зміною великої 

кількості сільських, селищних, міських голів, плинність кадрів у апаратах 

рад та у виконавчих комітетах призводить не тільки до низької 

ефективності органів місцевого самоврядування, а й до нанесення шкоди 

громадам через нераціональне використання місцевих ресурсів. 

Отже, можемо зробити висновок, що система місцевої влади, існуюча 

в Україні, є потенційно конфліктною. Однозначно, не на стільки 

конфліктною, як її описано А.Ткачуком, проте працювати над чим і 

вдосконалювати, є що.  

Рівень конфліктності частково закладений у правових конструкціях 

Конституції та невирішений у законодавстві і посилюється від надмірної 

політизації місцевих виборів. 

Вирішення проблем можливе лише за умови чіткого розподілу 

повноважень між  місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, що неможливо без оптимізації 

адміністративно-територіального устрою України та утворення на новій 

територіальній основі громад, здатних вирішувати усі питання місцевого 

значення, щоб органи виконавчої влади були звільнені від виконання 

невластивих їм функцій. Такий процес розпочався в Україні і, 

сподіваємося, матиме позитивні наслідки уже в найближчій перспективі. 

Мінімізація негативних впливів правових норм на діяльність 

місцевого самоврядування на місцевому рівні можлива, також, через 

підвищення кваліфікації та самоосвіту посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад та активне використання у 
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діяльності органів місцевого самоврядування кращих іноземних та 

українських практик. 

Ще однією проблемою, яка потребує тривалого і системного впливу 

на всіх рівнях суспільства – це формування громадянськості – 

компетентності, активності, відповідальності громадян. Тільки свідома та 

активна громадськість здатна стимулювати знизу необхідні перетворення. 
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4. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 

Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних 

інститутів і відносин. Конкретизації уявлень про громадянське суспільство 

сприяє з’ясування  його структури, яку складають багатоманітні суспільні 

відносини – економічні, соціальні, політичні, соціокультурні тощо та їх 

суб’єкти за вийнятком держави.  

Серед українських дослідників досить поширена думка, що 

громадянське суспільство в Україні досі перебуває в стані творення, що 

воно почало формуватися лише в кінці 2004 року під час масових виступів 

на Майдані незалежності в Києві, а новий могутній поштовх отримало в 

результаті Революції Гідності 2013 року. Проте, якщо під громадянським 

суспільством розуміти сферу недержавних суспільних інститутів і 

відносин, то доведеться визнати, що воно існувало навіть за часів 

соціалізму. Щоправда, не як відносно незалежне від держави утворення, її 

партнер у суспільних відносинах, а як цілковито підпорядковане й 

підконтрольне державі. Інститутами громадянського суспільства за 

соціалізму в СРСР були, наприклад, особиста власність, сім’я, громадські 

організації, відокремлена від держави церква тощо. 

Після набуття Україною незалежності відбувається не тільки 

становлення інститутів громадянського суспільства (приватної власності, 

політичних партій, незалежних від держави громадських організацій, 

органів місцевого самоврядування, ЗМІ тощо), а й усвідомлення 

громадянами себе як відокремленої від держави і відносно незалежної від 

неї спільноти, партнера держави у суспільних відносинах. Утверджується 

сприйняття держави як апарату з обслуговування інтересів і потреб 

громадянського суспільства. Зміни в суспільній свідомості відбуваються 

набагато повільніше, ніж об’єктивний процес становлення інститутів 

громадянського суспільства. Це дає можливість вченим стверджувати, що 
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« в Україні громадянське суспільство існує більшою мірою об’єктивно, ніж 

суб’єктивно. Переважна більшість громадян, ще й сьогодні, в усьому 

покладається на державу, очікує від неї усіляких благ, наївно довіряє 

політикам, дозволяє маніпулювати своєю свідомістю, використовувати 

владу у власних інтересах, уникати відповідальності за здійснюваний 

політичний курс та зловживання владою» [194, с. 227].  

Коли ми говоримо про відокремленість громадянського суспільства 

від держави – це зовсім не означає, що воно перебуває поза сферою 

державного впливу. Так чи інакше держава регулює всі суспільні 

відносини — від сімейних до політичних, від релігійних до економічних, 

однак це регулювання може здійснюватись як на основі закону, котрий у 

правовій державі враховує інтереси більшості, так і шляхом довільної 

регламентації з боку різних державних структур і посадових осіб, нерідко 

всупереч суспільним інтересам. Громадянське суспільство має перебувати 

поза межами такого впливу з боку держави. Воно повинно мати певну 

автономію щодо держави як політичного інституту.  

Елементами політичної структури громадянського суспільства є 

недержавні політичні інститути, основними з яких є політичні партії, 

громадські організації, органи місцевого самоврядування та засоби масової 

інформації. У науковій літературі часом висловлюється думка про 

неполітичний характер громадянського суспільства, тобто про відсутність 

у ньому політичних інститутів і відносин. Така позиція необгрунтовано 

залишає поза межами громадянського суспільства політичні партії, 

громадсько-політичні організації, засоби масової інформації, які є 

найважливішими засобами впливу громадянського суспільства на державу, 

основними каналами зворотного зв’язку.   
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4.1. Політичні партії як засоби впливу громадянського 

суспільства на державу  

Завданням сучасного етапу політичної реформи  є створення 

ефективної системи державного управління, яка б відповідала стандартам 

демократії. Ця система має бути прозорою. Поняття прозорості 

пов’язується з комунікацією між владою та суспільством, суспільною 

думкою. Довіра до влади сьогодні стає багато в чому можливою завдяки 

новому суспільному запиту, який полягає у відтворенні дієздатних владних 

інститутів. Проте влада не може будувати державну політику виходячи 

лише із суспільних очікувань, інакше це буде популізм. У такому контексті 

виникає проблема розуміння суспільством цілей та змісту дій влади. Саме 

в цьому аспекті в суспільній свідомості актуалізується тема прозорості 

намірів влади. Підвищується роль комунікацій і, відповідно, такого 

інституту, як політична партія, що покликаний здійснювати комунікацію 

між громадою та владою. 

Найважливішим політичним інститутом громадянського суспільства є 

політичні партії. Специфічною рисою партії є те, що одночасно вона 

виступає і інститутом громадянського суспільства і інститутом влади,  і 

саме завдяки цьому, забезпечує зв’язок держави із суспільними інтересами. 

У сучасних демократіях партії відіграють унікальну роль. Вони є  

містком між громадянським суспільством і політикою. Ставлячи собі за 

мету отримання і використання політичної влади, партії, по суті, стають 

частиною політико-правового механізму держави, активними учасниками 

політичного процесу. У разі перемоги на виборах представники партії 

отримують посади в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, забезпечуючи оновлення і політичну відповідальність 

еліт. Водночас мета партій – представництво й захист інтересів певної 

частини суспільства. У цьому сенсі партії є складовою громадянського 

суспільства, одним із важливих інститутів представництва. 
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Конкретний спосіб реалізації партіями цієї двоєдиної ролі залежить 

від особливостей законодавства, яке регулює їх діяльність: Конституції, 

закону про партії і виборчого законодавства. Ці норми створюють загальні 

рамки, в яких діють політичні партії. Особливості ж діяльності конкретних 

партій залежать від внутрішньопартійних норм, традицій,  специфіки 

взаємодії між керівництвом і членами партії, різними рівнями партійної 

організації, між партією та суспільством у цілому.  

В Україні політичні партії здебільшого пасивні в міжвиборчий період, 

активізуючись лише перед виборами. Це означає низький ступінь співпраці 

між партіями і громадянським суспільством, слабку спроможність партій 

до мобілізації виборців, роботи у якості «соціального ліфту». Крім того, це 

зумовлює низький рівень довіри громадян до партій і суттєво позначається 

на результатах виборчих кампаній. 

Політичні партії це — добровільні об’єднання громадян, що 

виконують у громадянському суспільстві низку важливих функцій: 

вираження соціальних інтересів, політичної соціалізації, формування 

громадської думки тощо.  

Стаття 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» дає 

наступне визначення партії: «Політична партія  -  це  зареєстроване   згідно   

з   законом добровільне    об’єднання    громадян    -   прихильників   певної  

загальнонаціональної програми суспільного розвитку,  що має  своєю  

метою  сприяння  формуванню  і вираженню політичної волі громадян,  

бере участь у виборах та інших політичних заходах» [101].  

Закон встановив ряд умов функціонування партій: 

1) Партії можуть бути виключно зі всеукраїнським статусом. Тобто 

Закон прямо обмежує можливість створення «регіональних» партій. Така 

заборона пов’язана зі спробами окремих політичних сил створювати партії 

одного чи кількох регіонів. При цьому Закон не лише формально 
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заборонив регіональні партії, а й встановив достатньо жорсткі умови 

реєстрації партії щодо підтримки у різних регіонах. 

2) Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.  

3) Політична партія обов’язково повинна мати політичну програму, 

тобто «виклад цілей та завдань, а також шляхів їх досягнення». 

Стаття 12 встановила  права політичних партій: 

    « Політичні партії мають право:  

     1) вільно провадити свою  діяльність  у  межах,  передбачених 

Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;  

     2) брати  участь  у виборах Президента України,  до Верховної 

Ради України,  до інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування  та  їх  посадових  осіб  у порядку,  встановленому 

відповідними законами України;  

     3) використовувати  державні  засоби  масової  інформації,  а також 

засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено 

відповідними законами України;  

     4) підтримувати міжнародні зв'язки  з  політичними  партіями, 

громадськими    організаціями   інших   держав,   міжнародними   і 

міжурядовими організаціями,  засновувати (вступати  між  собою  у) 

міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;  

     5) ідейно,    організаційно   та   матеріально   підтримувати 

молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх 

створенні.  

     Політичним партіям     гарантується    свобода    опозиційної 

діяльності, у тому числі:  

–  можливість викладати публічно і  обстоювати  свою  позицію  з 

питань державного і суспільного життя;  

–  брати участь  в обговоренні та оприлюднювати і обгрунтовувати 

критичну оцінку дій і рішень  органів  влади,  використовуючи  для цього  
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державні  і недержавні засоби масової інформації в порядку, 

встановленому законом;  

–  вносити до  органів  державної  влади  України   та   органів 

місцевого самоврядування пропозиції,  які обов'язкові для розгляду 

відповідними органами в установленому порядку» [101]. 

Реальна ступінь участі партій в справах держави значною мірою 

залежить від діючої в державі партійної системи. 

Можемо визначити партійну систему як сукупність політичних 

партій, які, відповідно до чинного законодавства та волі виборців, 

представлені в органах влади і забезпечують дієвість взаємодії між 

суспільством та державою. 

Дж. Сарторі класифікує партійні системи за двома змінними: кількість 

партій та ідеологічна дистанція між ними. З одного боку, дослідник вказує 

на те, що кількість партій демонструє особливість політичної системи: 

ступінь фрагментації політичної влади, наскільки вона розсіяна чи 

сконцентрована. З іншого боку, кількість партій впливає на тактику 

партійного змагання та формування парламентської коаліції. Учений 

пропонує таку класифікацію партійних систем: система з однією партією, 

система з партією-гегемоном, система з домінуючою партією, 

двохпартійна, система поляризованого і поміркованого плюралізму, 

атомізована. Найгірший варіант багатопартійності, на думку автора, – 

атомізована партійна система [369,  c. 205].  

Дж.Сарторі виокремлює у формуванні партійних систем у 

посткомуністичних країнах три періоди:  

– поляризації, коли з початком демократизації протистоять один 

одному комуністичні партії і «парасолькові організації», подібні 

«Солідарності» в Польщі, «Демократичній Росії» в СРСР, Народному руху 

в Україні. Як правило, цей період завершується поразкою комуністичних 

сил;  
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– фрагментації, яка характеризується розпадом як «парасолькових 

організацій», так і комуністичних та інших партій. У результаті 

створюється велика кількість малих партій;  

– плюралізму, впродовж якого суттєво зменшується кількість партій, 

формується стабільна партійна система, яку можна назвати «системою 

поміркованого плюралізму» [цит. за 338, с. 46 ].  

Витоки сучасної багатопартійності в Україні можна віднести до 

підписання СРСР у 1975 р. Заключного акта гельсінської Наради з безпеки 

і співробітництва в Європі, що спонукало діячів правозахисного руху до 

легалізації своєї діяльності у вигляді Української гельсінської групи. 

Однак діяльність цієї групи переслідувалась владою, а її члени зазнали 

репресій.  

Процес становлення багатопартійності в Україні почався з початком 

перебудови. З’явилися альтернативні офіційній політиці неформальні 

рухи, які не мали фіксованого членства, не ставили перед собою чітко 

сформульованих політичних завдань. Це були насамперед організації 

захисників природи та різноманітні культурологічні об’єднання, наприклад 

Український культурологічний клуб, Товариство Лева, Меморіал, 

Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка та ін. Створені для 

вирішення питань далеких від політики, вони швидко проявили себе як 

політичні організації. Після амністії політв’язнів-правозахисників у 1988 р. 

з’явилися відверто антикомуністичні об’єднання Українська гельсінська 

спілка та Українська демократична спілка як відділення московського 

Демократичного союзу, який проголосив себе опозиційною політичною 

партією. У подальшому на базі демократичних організацій, передусім 

Українського культурологічного клубу та Товариства Лева, навколо 

національно-демократичної ідеї духовного відродження України виник 

Народний рух України за перебудову. Виступаючи спочатку на підтримку 

перебудови, Рух поступово перетворився в опозиційну антикомуністичну 
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організацію. Рух намагався всіляко заперечувати надання йому рис 

політичної партії, вводячи можливість колективного членства в організації. 

Поступово з нього почали виокремлюватися політичні об’єднання з більш 

жорсткою структурою й конкретніше сформульованою  ідеологічною 

доктриною. Цей процес особливо прискорився після прийняття закону 

«Про об’єднання громадян», в якому було визначено правові засади 

діяльності політичних партій і громадських організацій в Україні. Першою 

партією, яка 1990 р. зареєструвалась у Міністерстві юстиції, була 

Українська республіканська партія. 

У 1991 р. було зареєстровано вже 7 партій: Українську селянську 

демократичну партію, Партію зелених України, Демократичну партію 

України, Партію демократичного відродження України, Ліберальну партію 

України, Українську християнсько-демократичну партію, Соціалістичну 

партію України. 

Прискорився процес створення партій з прийняттям 24 серпня 1991 р. 

Акта проголошення незалежності України і проведенням у грудні цього ж 

року референдуму з питання державної незалежності України. У 1992 р. 

було зареєстровано 6 політичних партій, у тому числі Селянську партію 

України, Українську консервативну республіканську партію, 

Християнсько-демократичну партію України та ін. У 1993 p. 

зареєструвалися 15 партій (Партія праці, Українська партія справедливості, 

Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське політичне об'єднання 

«Державна самостійність України», Громадянський конгрес України, 

Українська партія солідарності і соціальної справедливості, Трудовий 

конгрес України, Комуністична партія України, Організація українських 

націоналістів в Україні та ін). Нові політичні партії утворювалися і в 

наступні роки. На початок 1996 р. в Україні було зареєстровано 37 партій, 

а станом на вересень 2001 р. — більш як 120.  
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Зараз в Україні налічується більше 300 партій. 38 політичних партій 

з’явилося у 2014 році. У 2015 році в Україні зареєструвалася рекордна 

кількість політичний партій – 79. В цілому ж за останні декілька років було 

зареєстровано більше партій, ніж за 10 попередніх.  

Україна на сьогодні залишається одним із лідерів у Східній Європі за 

кількістю офіційно зареєстрованих політичних партій. Про це повідомив 

на прес-конференції генеральний директор Комітету виборців України 

(КВУ) Олексій Кошель: «Україна на сьогодні залишається одним із лідерів 

у Східній Європі за кількістю офіційно зареєстрованих політичних партій. 

Станом на сьогодні ( 29.09.2016 р. - примітка автора) зареєстровано 344 

політичні партії». О. Кошель зауважив, що, приміром, у Польщі 

зареєстровано 84 партії, Словаччині - 56, Румунії - 124, Молдові - 45, Литві 

– 38. За його словами, половина всіх політичних партій з’явилась в останні 

три роки. Так, за 8 місяців з початку року в Україні було зареєстровано 41 

партію [124].  

Партійна система України, таким чином, не стільки багатопартійна, 

скільки дрібнопартійна. 

 Цьому сприяла, звісно, виборча система. Спочатку в незалежній 

Україні, як і в багатьох колишніх соціалістичних країнах та більшості 

республік колишнього СРСР, зберігалася традиційна мажоритарна виборча 

система. Вона не сприяла становленню впливових політичних партій, 

підвищенню їх ролі в суспільстві, політичній структурованості 

парламенту, у складі якого були представники десятків політичних партій. 

У них не було потреби об’єднуватися в парламентську більшість з метою 

формування уряду, оскільки останній утворювався на позапартійній і 

позапарламентській основі. За цих умов партійна система України була 

атомізованою, з усіма притаманними такій системі недоліками. До того ж 

за чинною мажоритарною системою абсолютної більшості вибори 

здебільшого проводилися у два тури, а нерідко вони взагалі не відбувалися 
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через низьку явку виборців. Гострою була проблема формування 

кількісного складу Верховної Ради України.  

З метою уникнення цих негативних явищ у політичному житті 

суспільства Законом України «Про вибори народних депутатів України» 

від 24 вересня 1997 р. була введена змішана — мажоритарно-пропорційна 

виборча система. За цим законом з 450 народних депутатів України 225 

депутатів обираються в одномандатних виборчих округах за 

мажоритарною системою відносної більшості, а ще 225 депутатів — за 

списками кандидатів у депутати від політичних партій у багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного 

представництва. Партії, що отримали менш як 4 відсотки голосів виборців, 

які взяли участь у голосуванні, не мають права на участь у розподілі 

депутатських мандатів. Якщо попередній закон визнавав вибори такими, 

що відбулися, за умови участі в них не менш як 50 відсотків виборців, то 

новий закон не передбачає встановлення обов’язкової мінімальної 

кількості учасників виборів, що означає проведення їх за будь-якої явки 

виборців.  

       29 березня 1998 р. за новим законом відбулися чергові вибори до 

Верховної Ради. За результатами виборів із включених до виборчого 

бюлетня 30 партій подолали 4-відсотковий бар’єр і пройшли до Верховної 

Ради лише 8 претендентів: Комуністична партія, Народний рух, виборчий 

блок Соціалістичної і Селянської партій, Партія зелених, Народно-

демократична партія, Всеукраїнське об’єднання «Громада», Прогресивна 

соціалістична партія, Соціал-демократична партія (об’єднана).  

Вибори змінили партійну систему України з атомізованої на систему 

поляризованого плюралізму. Цю систему складають лише ті політичні 

партії, котрі увійшли до Верховної Ради як такі, що справляють істотний 

вплив на здійснення державної влади. Решта політичних партій не 

відіграють помітної ролі в українській політиці.  



176 

 

Партійна система поляризованого плюралізму ефективніша, ніж 

атомізована, проте і їй притаманна низка недоліків: присутність 

позасистемних партій, тобто таких, які взагалі виступають проти існуючої 

соціально-економічної і політичної системи; гостре ідеологічне 

розмежування між партіями; наявність деструктивної опозиції; 

нестабільність та ін. Така система може еволюціонувати до системи 

поміркованого плюралізму. Однак еволюція, як і взагалі тип партійної 

системи, залежать від низки обставин, головними з яких є тип виборчої 

системи і спосіб формування уряду. 

 Становленню в Україні політичних партій як виразників соціальних, а 

не вузькогрупових і персональних інтересів, з’ясуванню реальної ваги 

кожної політичної партії в суспільстві і формуванню більш ефективної 

партійної системи сприяло б уведення суто пропорційної виборчої 

системи. 

Однак, новий Закон України «Про вибори народних депутатів 

України» від 18 жовтня 2001 р. Зберіг змішану виборчу систему, дещо 

вдосконаливши окремі її деталі. 

 Сприяти становленню багатопартійності в Україні, підвищенню ролі 

партій у політичній системі суспільства повинен був Закон України «Про 

політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 p., який конкретизує 

конституційне положення про право громадян України на свободу 

об’єднання у політичні партії.  Проте і він суттєво не вплинув на партійну 

систему. 

Нарешті Закон України «Про вибори народних депутатів України»  

вiд 25 березня 2004 р. визначив, що «вибори депутатів здійснюються на 

засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів 

у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій» . 



177 

 

В результаті парламентських виборів 2006 р. в партійній системі 

України розстановка сил змінилася: дві найбільші партії/блоки, – Партія 

регіонів (ПР) та Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) разом зайняли 315 

депутатських крісел, що склало 70% від конституційного складу 

парламенту. Провідні політичні сили попереднього етапу (блоки «Наша 

Україна» та «ЗаЄДУ») втратили свої позиції. 

Дострокові парламентські вибори вересня 2007 року знову дали схожі 

результати. Переможцями перегонів повторно стали Партія регіонів та 

БЮТ, які разом завоювали  близько 73% мандатів.  

Об’єктом критики стало використання жорстких партійних списків. 

Після виборів 2006 р. якісний склад Верховної Ради викликав як ніколи 

багато нарікань. Народними депутатами стали, зокрема, невідомі виборцям 

охоронці, адвокати, менеджери, водії, прес-секретарі та просто віддані 

соратники тих осіб, які мали вплив на партійні списки кандидатів у 

депутати. 

Пропорційна виборча система, можливо, зменшила рівень 

фальсифікацій, однак виявила інші недоліки: у партійних списках 

з’являються некомпетентні особи; гальмується розвиток малих і середніх 

партій; відбувається купівля місць у партійних списках тощо. Крім того, 

яскраво проявився й інший недолік: «Закритість списків, гіпертрофований 

вплив лідерів партій на їх формування, відірваність народних депутатів від 

своїх виборців – усе це реальні передумови для перетворення партій на 

«вождистські» корпорації закритого типу» [86].  

Висловлювалася думка, що пропорційна виборча система порушує 

принцип гласності виборів, коли виборці не можуть володіти повнотою 

інформації про весь список партії, а лише орієнтуються на організаційне 

ядро (першу п’ятірку). Окрім того, важливим недоліком пропорційної 

виборчої системи є порушення нею принципу загальних виборів щодо 

пасивного виборчого права – потрапляють до списку лише особи, пов’язані 
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з політичними партіями, інші ж особи не можуть брати участь у виборах. 

Тому тут частково порушується одне з базових прав громадян вільно 

обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

М. Ставнійчук вказує на ще один недолік виборчої системи: «Навряд 

чи можна стверджувати, що парламент, обраний за існуючою в Україні 

виборчою системою, сутнісно відповідає принципам електорального та 

регіонального представництва. Серед 450 народних депутатів, обраних за 

результатами позачергових виборів 2007 року, в Києві проживало близько 

61 % від загальної кількості, у той час, як частка киян у населенні України 

становить лише близько 6 %» [279]. 

Оскільки критичних зауважень до пропорційної виборчої системи 

закритих партійних списків було досить багато, то зауваження і пропозиції 

щодо вдосконалення виборчої системи матеріалізувались у ряд 

законодавчих ініціатив. Станом на 1.06.2011 р. та 1.02.2012 р. в Комітеті з 

питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної 

Ради України в сукупності було зареєстровано 18 законопроектів та 

проектів кодексів, які передбачали зміну виборчої системи для обрання 

депутатів українського парламенту, ще один законопроект (розроблений 

робочою групою створеною Президентом України у 2010 році) ліг в 

основу прийнятого в листопаді 2011 року нового закону «Про вибори 

народних депутатів України». 

Відбулися значні зміни в нормативно-правовій базі, що визначає 

засади участі партій у політичній системі. Рішенням Конституційного 

Суду від 30 вересня 2010 р. відновлена чинність Конституції в редакції 

1996 р. Це рішення суттєво зменшило роль партій у процесі творення та 

реалізації політики держави, через позбавлення коаліції депутатських 

фракцій права формування персонального складу Кабінету Міністрів та 

програмування його діяльності через коаліційну угоду. Були внесені 
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окремі зміни до Закону «Про політичні партії», зокрема, спрямовані на 

забезпечення гендерної рівності, та можливості «зупинення» членства в 

партії її членом. Опосередковано вплинули на правову базу діяльності 

партій зміни до законодавства про об’єднання громадян.  

У виборах до Верховної Ради України, що відбулися 28 жовтня 2012 

р., за партійними списками взяли участь 21 політична партія. Фактично їх 

кількість була більшою, оскільки через заборону створення виборчих 

блоків представники деяких партій балотувалися за списками інших сил як 

позапартійні (зокрема представники «Фронту змін», НРУ, ПРП, 

«Громадянської позиції», «За Україну!», «Народної самооборони» 

балотувалися за списком партії ВО «Батьківщина», представники 

«Народної партії» – за списком Партії регіонів). Усього в якості суб’єктів 

виборчого процесу виступили 87 партій.  

Виборчий бар’єр подолали п’ять партій – Партія регіонів, ВО 

«Батьківщина», політична партія «УДАР», КПУ та ВО «Свобода». Виборча 

кампанія 2012 р. не суттєво змінила розстановку сил у партійній системі 

України. Партія регіонів та ВО «Батьківщина» зберегли свої позиції 

«полюсів» партійної системи. Підвищила свій електоральний результат 

КПУ, що відбулося насамперед за рахунок розчарованих прихильників 

Партії регіонів.  

Упродовж 2010-2012 рр. партійна система зберігала ознаки системи 

поміркованого плюралізму з тенденцією до поляризації, внаслідок 

збільшення ідеологічної дистанції між крайніми партіями (ними, за 

результатами виборів, стали КПУ та ВО «Свобода»). Однак, максимальна 

концентрація влади в руках фактично однієї політичної сили – Партії 

регіонів, встановлення контролю «партії влади» над судовою гілкою влади 

та правоохоронною системою, використання державного апарату та 

кримінальних структур для тиску на політичну опозицію, громадянське 

суспільство та невдоволених владою окремих громадян, засвідчили 
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наявність чітко вираженої тенденції до еволюції партійної системи в 

напрямі системи з «партією-гегемоном». 

Новий етап трансформації партійної системи розпочався у 2014 р. На 

початку партійна система в цілому зберігала вигляд, який сформувався за 

результатами виборів 2012 р. Активне переформатування партійного 

простору відбувалося власне у процесі Майдану і після його завершення,  

та у процесі виборчих кампаній 2014- 2015рр. 

Перемога акцій протесту, що охопили більшість територій країни, 

втеча В.Януковича та зміна влади, що відбулася наприкінці лютого 2014 р., 

ознаменували кінець домінування Партії регіонів. Події Майдану та 

перемога Революції гідності, початок російської агресії у Криму та 

конфлікту на Сході України спричинили значні зміни в електоральних  

уподобаннях. 

21-22 лютого 2014 р. рішеннями Верховної Ради VI скликання в 

Україні була відновлена дія положень Конституції в редакції 2004 р., які 

передбачали парламентсько-президентську модель організації державної 

влади. Внаслідок зміни влади відбулося політичне переформатування 

Парламенту – створена коаліція «Європейський вибір». Головою 

Верховної Ради та, відповідно до Конституції, виконуючим обов’язки 

Президента став один з лідерів «Батьківщини» О.Турчинов. Новий склад 

Кабінету Міністрів було сформовано з представників партій - членів 

коаліції та активістів Майдану. Представники партії «Удар» відмовилися 

входити в Уряд, зважаючи на позицію лідера партії В. Кличка як 

майбутнього кандидата на пост Президента. Уряд очолив А. Яценюк (на 

той момент – представник «Батьківщини»). 

Верховна Рада прийняла рішення про проведення 25 травня 2014р. 

позачергових виборів Президента України, місцевих виборів у м.Києві та 

низці інших міст і регіонів. 



181 

 

Вибори до Верховної Ради відбувалися за виборчим законом 2011 р., з 

мажоритарно-пропорційною виборчою системою у співвідношенні 50/50 і 

виборчим бар’єром у 5%. Вибори не проводилися в АР Крим і на 

територіях Донецької і Луганської областей, контрольованих терористами. 

В одномандатних округах вибори проводились у 198 з 225 округів, до 

списків було внесено близько 30,5 млн. виборців. З п’яти партій, що мали 

фракції в діючій Верховній Раді (Партія регіонів, «Батьківщина», «Удар», 

«Свобода» і КПУ), у незмінному вигляді на старт нової виборчої кампанії 

вийшли лише дві – КПУ і ВО «Свобода». Загалом кількість партій, що 

сформували списки для участі у виборах за партійними списками, склала 

29 (на попередніх виборах – 21). Серед основних претендентів на 

перемогу, більшість становили партії, які підтримували Майдан чи були 

створені політиками, що брали в ньому активну участь: «Блок Петра 

Порошенка», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партія «Громадянська 

позиція», «Народний фронт», Партія «Об’єднання «Самопоміч»». 

Колишній провладний табір представляли «Сильна Україна» та 

«Опозиційний блок», що виникли в результаті розколу Партії регіонів, та 

їх політичний сателіт – КПУ.  

Виборчий бар’єр подолали шість партій: з них п’ять – представляли 

нову владу – «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», Об’єднання 

«Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, ВО «Батьківщина», одна – 

попередню – «Опозиційний блок». Переважна більшість кандидатів, 

обраних в одномандатних округах, були висунуті провладними 

політичними силами або підтримувалися ними. Підсумки голосування за 

партійними списками принесли кілька неочікуваних результатів. Головною 

несподіванкою стали результати партій «Народний фронт», «Блок Петра 

Порошенка» і «Самопоміч». «Народний фронт», стартувавши з четвертої 

позиції, вийшов на лідерську позицію з 22% підтримки. Натомість, «Блок 

Петра Порошенка» протягом кампанії втратив майже половину свого 
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стартового рейтингу та фінішував другим. «Самопоміч» змогла здійснити 

потужний ривок, і з непрохідної позиції (до 2%) вийти на третє місце 

(понад 10% голосів виборців).  

27 листопада 2014 р. у Верховній Раді України VIII скликання було 

створено Коаліцію депутатських фракцій, до якої увійшли 302 народних 

депутати з 422 обраних – члени фракцій провладних політичних партій і 

позафракційні. Решта депутатів належать до складу фракції «Опозиційного 

блоку» (40 осіб), двох депутатських груп (по 19) або є позафракційними 

(42 особи). Коаліція погодила та ухвалила Коаліційну угоду, сформувала 

новий склад Кабінету Міністрів за принципом фракційного 

представництва, та, вперше в Україні, із залученням вихідців з інших 

країн, які отримали українське громадянство. Уряд знову очолив А. 

Яценюк. 11 грудня 2014 р. Верховна Рада затвердила Програму дій 

Кабінету Міністрів на 2015-2016 рр., таким чином надавши Уряду річний 

імунітет. 

До складу партійної системи України на нинішньому етапі можна 

віднести до 10 політичних партій, які представлені у ВР або мають 

можливості впливу на політичний процес. Система залишалася 

двополюсною. Один полюс представлений партіями парламентської 

коаліції, інший (вага якого значно зменшилася) – «Опозиційним блоком». 

Рівень представництва крайніх правих політичних сил у Парламенті 

значно знизився, «традиційні» ліві партії не представлені зовсім. Основні 

лінії поділу в партійній системі проходять між провладною коаліцією і 

опозицією, насамперед на основі ставлення до конфлікту на Донбасі, до 

дій влади, спрямованих проти ФПГ, які підтримують опозицію. Водночас, 

існує напруженість всередині правлячої коаліції, залежно від готовності 

партій нести солідарну відповідальність за соціально непопулярні наслідки 

соціально-економічної політики Уряду. Ця напруженість призвела до 

оголошення лідером Радикальної партії О. Ляшком про вихід його фракції 
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зі складу коаліції. Пізніше до тих самих дій вдалися  «Батьківщина» і 

«Самопоміч». 

До антисистемних партій на цей час може бути віднесена КПУ, однак, 

її вплив сьогодні є незначним. У цілому партійна система України зберігає 

ознаки системи поміркованого плюралізму. Однак, активний процес 

утворення нових партійних проектів, динамічні зміни в підтримці 

парламентських партій, переформатування парламентської коаліції та 

Уряду – усе це дає підстави стверджувати, що процес еволюції партійної 

системи на цьому етапі триває, а сама система ще не набула усталеного 

вигляду. 

Такий детальний розгляд еволюції партійної та, водночас, виборчої 

систем не є відходом від ключової проблеми дослідження, якою є 

комунікація між громадянським суспільством і державою. Наше завдання 

якраз і полягає в тому, аби прослідкувати як змінювалися засади 

комунікації, взаємодії, взаємовпливу інститутів в політичній системі 

України впродовж її демократичного транзиту. Прослідкувавши динаміку 

партійної системи, зміни в можливостях партій, можемо робити висновки, 

щодо сьогоднішніх здобутків або втрат. 

Політичні партії як громадські організації до системи державних 

органів не входять. Однак це не означає, що партії не впливають на 

державний апарат. «Роль партій визначається тим впливом, який вони 

здійснюють на формування та діяльність державних органів, існуванням у 

парламенті стабільної партійної більшості, блокуванням партіями дій 

органів державної влади» - пише Н. Жук [86, с.13].  

Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 

грудня 2004 р., який законодавчо закріпив перехід країни до 

парламентсько-президентської форми правління, передбачено норму, яка 

стосується формування коаліції депутатських фракцій. У цій нормі 

зазначено: «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі 
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узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських 

фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України» [92].  

Отже, політичні партії, представлені в парламенті формують коаліції 

депутатських фракцій. Це має дуже важливе значення, оскільки коаліція 

депутатських фракцій бере активну участь у формуванні уряду. Зокрема, 

цим Законом передбачено, що коаліція депутатських фракцій у Верховній 

Раді вносить пропозиції Президентові України щодо кандидатури Прем’єр-

Міністра України, а також пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету 

Міністрів України [92].   

В процесі формування уряду чітко виявляється співвідношення 

представлених партіями політичних сил у парламенті. Відомий політолог         

А. Ренней зазначав: «По суті, політика — це суперництво між групами 

людей за вплив на політичну діяльність уряду. Політична партія — це 

автономна організована група, яка бореться на виборах у надії знайти 

можливість контролю над урядом і його політикою» [367, с.78]. 

Реальний вплив партій на діяльність уряду видно з статті 5 Регламенту 

коаліції, що є складовою Коаліційної угоди: 

«5. Принципи взаємодії Коаліції та Кабінету Міністрів України:  

5.1.Положення Коаліційної угоди є основою для Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України. Коаліція підтримуватиме парламентськими 

засобами реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

після її схвалення. 

5.2. Коаліція формує Кабінет Міністрів України з урахуванням рівня 

кваліфікації та доброчесності кандидатів на посади членів Кабінету 

Міністрів України. Під час формування Кабінету Міністрів України не 

застосовується квотний принцип.  

5.3.Члени Кабінету Міністрів України є відповідальними за втілення 

реформ визначених Коаліційною угодою. Діяльність члена Кабінету 
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Міністрів України, яка суперечить вимогам Коаліційної угоди матиме 

наслідком його політичну відповідальність, зокрема розгляд Верховною 

Радою питання про відставку такого члена Кабінету Міністрів України 

ініційований Коаліцією. 

5.4. Кабінет Міністрів України бере участь у законодавчому процесі у 

порядку, який серед іншого має на меті забезпечення тісної взаємодії 

членів Кабінету Міністрів України та парламентських комітетів. 

5.5. Коаліція забезпечить пріоритетність розгляду Верховною Радою 

України законопроектів спрямованих на виконання вимог Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС та Плану заходів з її імплементації» [296].   

Багато вчених вважають, що реальною участю у владі є участь саме у 

виконавчій владі. Саме діяльність уряду є найпомітнішою в житті 

громадян. Тому контроль народу за допомогою партій над виконавчою 

владою, можливість обрання її політики є головною умовою демократії. 

Значний вплив політичні партії мають на здійснення повноважень 

глави держави. Усім відомо, що перед президентськими виборами кожен 

кандидат на посаду глави держави заручається підтримкою певних 

політичних сил, які допомагають йому прийти до влади. Після виборів 

президент продовжує співпрацювати з цими політичними силами. Тому 

певні партії є своєрідною «опорою» президента у здійсненні ним 

повноважень. 

Діяльність політичних партій у демократичних системах здійснюється 

постійно, але особливо їхня роль і значимість стає очевидною напередодні 

виборчого процесу. У демократичній системі прихід до влади здійснюється 

завдяки успіхові на виборах. Тому політичні партії намагаються досягти 

своїх стратегічних цілей через виборчий процес. Перемога на виборах 

надає політичній партії можливості керувати суспільством. 

Концентрація влади залежить від різних чинників, зокрема від форми 

правління. Вплив партій на поділ влади в президентських республіках 
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менший, ніж у країнах із парламентською чи парламентсько-

президентською формою правління. Та незважаючи на те, що партійний 

вплив більш істотно виражений у державах із парламентською чи 

парламентсько-президентською формою правління, він простежується і в 

інших формах державного правління. Треба погодитися з думкою 

політолога М. Файнера, який у своїй праці «Теорія і практика сучасного 

уряду» пише, що «партії — це влада, що стоїть за кожним троном. Якою б 

не була форма держави, партії керують завдяки тому, що в їхніх руках 

зосереджена енергія, що приводить в дію весь механізм. Партії перестали 

бути невидимим урядом, вони стали не тільки видимим, а й визнаним 

суб’єктом правління в демократичних системах» [354, с.64].  

Однак партії можуть справляти вплив на владу і поза державними 

установами. Вони: 

–   Досліджують діяльність, рішення та проекти рішень органів 

державної влади та місцевого самоврядування, заяви місцевих посадовців. 

–  Проводять експертизу рішень органів влади. 

–  Реагують на рішення органів публічної влади та заяви посадовців. 

–  Ведуть агітаційну роботу. 

–  Ініціюють, проводять, а також беруть участь у заходах, які є 

формами місцевої демократії: місцеві референдуми, громадські слухання, 

місцеві ініціативи. 

–  Проводять масові акції. Масові акції протестного характеру часто є 

ключовим видом діяльності партійних організацій щодо впливу на органи 

публічної влади. 

–  Найпоширеніша форма комунікації з органами публічної влади, яку 

можуть використовувати партійні осередки, – звернення громадян. Згідно з 

Законом про звернення громадян, громадяни України мають право 

звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків з відповідним 
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зверненням. На сьогодні законодавство України про звернення громадян 

дозволяє представникам партій звернутися до органів публічної влади зі 

скаргою, клопотанням, заявою. 

–  Звертаються до органів публічної влади, інших суб’єктів 

інформаційних відносин з запитом щодо отримання інформації. Тим самим 

реалізується ще одна дуже важлива форма впливу на владу – проведення 

громадської експертизи.  

«Громадська експертиза – складова механізму демократичного 

управління державою, який передбачає проведення інститутами 

громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності 

органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими 

органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно 

значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй 

роботі» [231]. 

–  Беруть участь у круглих столах, дискусіях, конференціях, Інтернет-

конференціях, інших формах групової  роботи. 

Таким чином, політичні партії є посередниками між громадянським 

суспільством і державою, вони необхідні для демократії, котра вимагає, 

щоб уряд ішов назустріч сподіванням народу, і відстоював можливість 

участі громадян у формуванні суспільної волі. Унаслідок цього політичні 

партії забезпечують необхідний зв’язок між народом і державою. Саме 

через партії народ може критикувати владу і висувати свої вимоги. 

Законодавство України дає можливість партіям здійснювати 

комунікацію в найрізноманітніших формах: проводити зустрічі з 

громадянами, організовувати мітинги, походи, демонстрації, пікети; 

влаштовувати публічні дебати, дискусії, «круглі столи», прес-конференції; 

оприлюднювати в ЗМІ виступи, інтерв’ю, відеофільми, аудіо- та 

відеокліпи, публікації та повідомлення; розповсюджувати свою символіку, 

листівки, плакати, друковані матеріали, розміщувати інформацію на носіях 
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зовнішньої реклами; проводити концерти, вистави, спортивні змагання, 

різноманітні публічні заходи за підтримки партії. Можна практикувати й 

інші форми комунікації: налагоджувати діяльність громадських 

приймалень партій, організовувати телефонні лінії, листуватися з 

виборцями, працювати з громадськими об’єднаннями – жіночими, 

спортивними, екологічними, бізнесовими, освітніми, проводити громадські 

слухання, поширювати партійну пресу, листівки, висвітлювати поточну 

діяльність партій за допомогою електронних засобів донесення інформації. 

Головне при цьому – пам’ятати основну мету такої комунікативної 

активності: встановлення постійного, довготривалого та двостороннього 

зв’язку з виборцями. 

Всі вказані види комунікації, в силу різних причин, недостатньо 

використовуються основним масивом українських партій. Напевно, 

основна з них -  недосконала стратегія діяльності партії, відсутність 

професійних кадрів, які здатні були б мислити масштабно та перспективно. 

Одне із першочергових завдань кожної з партій, що прагне бути 

ефективною, – визначити способи донесення до виборця свого 

повідомлення і справити вагомий вплив на свідомість виборця та його 

електоральну поведінку. Таких способів багато. Важливо, щоб вибрані 

способи відповідали ідейним, структурним, кадровим особливостям партії, 

її фінансовим можливостям. 

Суттвим недоліком в діяльності переважної більшості українських 

політичних партій є те, що вони не працюють над дослідженням 

електорального поля. Буквально одиниці з них чітко усвідомлюють 

процеси, що спричиняють до зміни соціальної структури українського 

суспільства, відстежують динаміку демографічних процесів, зрушення в 

системі цінностей, що відбуваються у свідомості різних соціальних груп, 

для того, щоб зрештою ефективно працювати з окремими цільовими 

групами. Натомість основне, на чому зосереджена увага більшості партій в 
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Україні – відстеження рівня довіри, причому зростання інтенсивності 

таких вимірювань припадає на пік виборчої кампанії. 

Ігнорування партією потреби у вивченні особливостей та інтересів 

цільової аудиторії, відсутність системної роботи з модернізації 

ідеологічних засад відповідно до рівня суспільно-політичного та 

економічного розвитку країни призводить до того, що партія втрачає 

відчуття часу, віддаляється від виборців, що в наслідку тягне за собою 

втрату електорату. 

Такі види внутрішньопартійної комунікації, як збори, з’їзди, 

різноманітні форуми депутатів рад від партії, так само можуть і повинні 

використовуватися з метою як поширення інформації про стратегічну і 

тактичну діяльність партії, так і в агітаційних цілях для розширення кола 

прихильників. Налагодження регулярної внутрішньопартійної комунікації 

виступає також важливим чинником формування дисципліни та єдиного 

підходу до здійснення інформаційної політики партії. Але українські партії 

перебувають на такому етапі свого розвитку, що не тільки інколи 

проводять свої заходи закрито, щоб туди не потрапили представники ЗМІ, 

але й часто взагалі не збираються на свої форуми (які потенційно можуть 

стати засобом суспільної комунікації). Партійні збори проводяться як 

надзвичайний захід – у тому разі, коли питання не можна обговорити в 

інший спосіб.  

Недоліки, що мають місце в діяльності українських партій можна 

сформулювати так:  відсутність у більшості політичних партій сталої 

соціальної бази, регіональний характер їхньої підтримки, низький рівень 

зв’язків із суспільством, слабкість програмно-ідеологічних засад. 

Звертаючи увагу на ці недоліки можна визначити пріоритетним напрямом 

реформування партійної системи в Україні створення дієвих каналів 

зворотного зв’язку між суспільними групами та політичними партіями. 

Цей напрям випливає зі сприяння процесам політичної ідентифікації 
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громадян з певною соціальною групою відповідно до їхніх інтересів. Це 

може відбуватися за рахунок:  

– підтримки постійної комунікації всередині групи і між соціальними 

групами в реальному процесі прийняття рішень з наступною презентацією 

їх у публічних дебатах;  

– проведення цих публічних дебатів і консультацій різних соціальних 

груп з експертами у процесі опрацювання і прийняття державних рішень; 

 – популяризацію громадських консультацій як форми взаємодії між 

суспільним групами та політичними партіями, що дає можливість 

розроблення ефективних і продуктивних програмних заходів. 

Отже, політичні партії є важливими елементами демократичної 

політичної системи суспільства, інститутами здійснення політики. 

Виражаючи інтереси різних спільностей людей, вони виступають тією 

ланкою, що з’єднує громадянське суспільство з державою, забезпечує 

представництво на державному рівні всієї багатоманітності соціальних 

інтересів. Партії є важливою частиною механізму демократичного 

вирішення соціально-політичних конфліктів. Від рівня розвитку партій, 

їхнього ідейно-політичного спрямування, методів та засобів діяльності 

значною мірою залежить рівень соціальної злагоди в суспільстві, розвитку 

демократії. 

На думку дослідників процесу партійного будівництва, існує низка 

характеристик, притаманних сучасній партії, здатній добитися «тривалого 

успіху і стати постійною величиною в політичній системі. Однією з 

найважливіших серед таких ознак є здатність встановлення тривкого 

комунікаційного зв’язку із середовищем. На думку німецького дослідника 

партій  Ганса-Йоахіма Феена: 

- партія мусить створити якнайширшу організацію, тобто має бути 

представлена власними офісами й помітна завдяки своїй діяльності по всій 

території країни. Утворюючи власні громадські приймальні, які покликані 
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стати «радаром» для критики, побажань і скарг, партія сприятиме 

скороченню відстані між політикою і пересічними громадянами, 

максимально враховуючи їхні потреби; 

- партія повинна бути комунікативною, причому як усередині, так і 

назовні. «Внутрішня комунікація партії повинна забезпечуватися між усіма 

рівнями партійної організації: в національному, регіональному і місцевому 

вимірах»; 

- функціонуюча система внутрішньопартійної комунікації суттєво 

сприяє також і зростанню зовнішньої комунікативної спроможності 

політичних партій, подальшому розвитку комунікації із суспільством. Тут 

під зовнішньою комунікацією розуміють «постійний зв’язок партій зі 

ЗМІ». Але в цьому випадку комунікація «не є вулицею з одностороннім 

рухом». Ідеться не лише про трансляцію партійних месиджів до 

громадськості, але й про готовність самих політиків адекватно сприймати 

критику, робити висновки, корегувати свою політику відповідно до 

настроїв груп у суспільстві. Йдеться про продуктивну здатність партій 

займатися політикою з розплющеними очима, адже, на думку Феена, 

«готовність чути й учитися на основі почутого мусить бути помітною 

ознакою партії» [311]. 

 

4.2. Громадські організації в політичній комунікації 

Інституційними елементами структури громадянського суспільства є 

багатоманітні громадські організації. Політичними інститутами є ті з них, 

які тією чи іншою мірою впливають на здійснення державної влади, тобто 

виступають як групи інтересів. Групами інтересів є передусім громадсько-

політичні організації — професійні, жіночі, молодіжні, ветеранські тощо. 

Інші громадські організації як групи інтересів виявляють себе лише 

ситуативно — у разі безпосередньої чи опосередкованої взаємодії з 

політичними інститутами.  
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Громадські організації – це масові об’єднання громадян, що 

виникають за їх ініціативою для реалізації довгострокових цілей, мають 

свій статут і характеризуються більш-менш чіткою структурою. 

В цілому, громадські об’єднання - це своєрідна ланка між політичним 

і громадянським суспільством, між «низами» і «верхами». Саме в цьому 

полягає їх стабілізуюча, інтегруюча роль у суспільстві (Конституція 

України ст. 36, 37). 

Громадські організації мають бути організаторами громадського 

життя за суспільними інтересами. Вони покликані формувати авторитетне 

експертне середовище, яке дає тлумачення процесам, подіям, політичним 

рішенням, спрямовує громадську думку, пропонує рішення. Маси не 

можуть самостійно розбиратися в законопроектах, інженерних рішеннях, 

державних позичках, комунальному господарстві, освіті, медицині, 

будівництві, –  вони орієнтуються на експертів, які є представниками цього 

ж суспільства, незалежними або членами громадських організацій. 

В Україні ж громадські організації не є настільки авторитетними, щоб 

впливати на політичний процес. Вони існують камерно. Крім того, 

періодично з’являються проекти громадських організацій і так само 

зникають. Переважною характеристикою діяльності ГО є їхня кулуарність, 

брак узгоджених дій, які були б помітними ззовні. Громадяни мало 

обізнані про існування навіть місцевих ГО, які існують поруч з ним. 

Наявність громадських організацій є одним із показників 

демократизації суспільства. За даними Державної служби статистики 

України на 1 листопада 2017 р. зареєстровано як суб’єкти ЄДРПОУ за 

організаційно-правовими формами господарювання 79758 осередків 

громадських об’єднань [68].  

Однак, саме тільки збільшення кількості громадських організацій ще 

не означає зростання ефективності та результативності їхньої діяльності та 

не свідчить про демократичні перетворення в суспільстві. 
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Фахівці інституту стратегічних досліджень так окреслюють наявні в 

діяльності громадських організацій проблеми: «Діяльність громадських 

об’єднань охоплює практично всі сфери суспільного буття. Значна частина 

їх активно відстоює проведення реформ, здійснює громадський контроль 

за органами державної влади і місцевого самоврядування, на законних 

підставах вимагаючи від останніх максимальної відкритості, прозорості та 

підзвітності. Водночас, визнаючи необхідність співробітництва з 

суб’єктами владних повноважень на засадах рівноправного партнерства, 

громадські об’єднання й самі мають відповідати зазначеним критеріям. 

Проте аналіз їх діяльності засвідчує, що такій відповідності перешкоджає  

низка проблем, основними з яких є наступні.  

1. Недотримання законодавчих вимог щодо звітності. Для значної 

частини громадських об’єднань характерне неподання офіційної звітності 

про свою діяльність, невчасне її подання, оформлення неналежним чином 

звітності або ж включення до неї неповних чи недостовірних даних.  

2. Ускладнений механізм доступу до відкритих даних про громадські  

об’єднання, що містяться у державних реєстрах. 

3. Низька поінформованість громадян про діяльність громадських 

об’єднань та недостатній рівень довіри до них. Важливо зазначити, що 

довіра і позитивне ставлення до громадських об’єднань безпосередньо 

залежать від рівня поінформованості громадян про їх діяльність. Так, за 

даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, лише кожен 

четвертий громадянин щось знає про існування (діяльність) громадських 

організацій у його місті чи селі, тоді як переважна більшість опитаних 

громадян (70 %) взагалі нічого не можуть сказати з цього приводу.  

4. Недостатня організаційна спроможність громадських організацій. 

5. Корупційні ризики в діяльності громадських об’єднань. Високий 

загальний рівень корумпованості різних сфер суспільного життя, 

державних і суспільних інститутів в Україні справляє вельми негативний 
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вплив на діяльність громадських об’єднань. Досить поширеним є 

використання політичними партіями, бізнес-групами, окремими 

представниками влади та політиками існуючих громадських об’єднань або 

ж створення ними «власних» громадських об’єднань з метою реалізації 

вузькогрупових чи особистих цілей, відмивання коштів, отриманих 

незаконним шляхом,  застосування «чорного піару» тощо. Зафіксовані 

навіть випадки вчинення корупційних діянь керівниками громадських 

організацій, статутною метою діяльності яких була задекларована саме 

протидія корупції. 

6. Використання громадських об’єднань як агентів впливу іншими 

державами. Саме через різноманітні неурядові організації – українські філії 

російських НУО, благодійні фонди, товариства співвітчизників, історико-

культурні товариства, деякі козацькі, молодіжні, спортивні та релігійні 

організації – здійснювалася підготовка та проведення «гібридної війни» 

Російської Федерації проти України. Через фактичне заморожування 

військової стадії конфлікту внаслідок часткового дотримання Мінських 

угод, з боку Російської Федерації посилилися намагання застосовувати 

невійськові засоби тиску на Україну, зокрема, використовувати НУО та 

суспільні рухи з метою дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в 

Україні. Отже, у контексті забезпечення національної безпеки набуває 

особливої ваги дотримання громадськими об’єднання у своїй повсякденній 

діяльності принципів відкритості та прозорості» [36]. 

Якщо ж відкинути недоліки, що мають місце на практиці, та 

припустити, що громадські організації реалізують своє призначення в 

суспільстві, то їхня роль може бути доволі вагома: 

По-перше, саме недержавні організації (НДО) здатні забезпечувати 

постійний вплив  громадян на діяльність органів державної влади та 

інститутів місцевого самоврядування. Цей вплив охоплює такі етапи 

прийняття управлінських рішень як формування порядку денного 
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діяльності органу державної влади з урахуванням запитів громадськості, 

внесення альтернативних проектів рішення, організації їх фахового 

експертування та публічного обговорення, прийняття рішень, організація 

забезпечення їх виконання, здійснення моніторингу якості процесу їх 

реалізації, визначення проміжних і кінцевих результатів управлінських дій 

та рішень, з можливістю подальшої корекції раніше ухвалених рішень чи 

прийняттям нових. На всіх цих етапах, більшою або меншою мірою, участь 

громадськості у здійсненні та контролі за процесом державного управління 

засобами діяльності консультативно-дорадчих органів при органах 

виконавчої влади є не лише бажаною та можливою, але й необхідною, як 

це засвідчує практика сучасного демократичного управління.  

Особливо важливим виконання  функції громадської участі та 

контролю є у міжвиборчий період, коли інші форми впливу громадян 

послаблюються або стають мало дієвими.  

По-друге, будучи структурованими групами, об’єднаними  за певними 

інтересами, громадські організації спроможні забезпечувати активне 

залучення громадянського суспільства до  різних сфер діяльності 

інститутів влади. Вони сприяють виявленню, артикуляції, агрегації, 

систематизації та представництву важливих запитів громадян, особливо 

тих із них, які, в силу різних причин, ігноруються або недооцінюються 

політичними партіями. В таких умовах діяльність громадських організацій 

відкриває можливості належного й своєчасного задоволення потреб 

суспільства через відповідний вплив на управлінську діяльність держави та 

інститутів місцевого самоврядування. 

По-третє, систематична взаємодія активних громадських організацій 

із органами державної влади та інститутами місцевого самоврядування 

утворює постійну й різнобічну комунікацію між владою та громадянами, 

забезпечує сталий зворотній зв’язок, реакції суспільства на дії або 

бездіяльність влади, що становить важливий стимул її вдосконалення. 
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По-четверте, залучення на постійній основі громадських організацій 

до діяльності влади та здійснення ними контролю за нею формує активну, 

зацікавлену позицію громадян, створює в них відчуття причетності до 

процесів управлінської діяльності на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, легітимізує, тим самим, владу.  

Активна позиція громадських організацій формує культуру 

відкритості та прозорості в діяльності органів влади та державних 

службовців, сприяє гармонізації стосунків поміж тими, хто здійснює 

управлінську діяльність, та тими, хто отримує й оплачує управлінські 

послуги держави. 

По-п’яте, взаємовідповідальна співпраця формує партнерство 

державних інституцій, органів місцевого самоврядування й осередків 

громадянського суспільства на демократичних засадах. Вона додає владі 

необхідної публічності, прозорості, забезпечує її управлінську 

ефективність, а також підвищує рівень політичної культури та свідомості 

суспільства. 

Таким чином, взаємодія інститутів громадянського суспільства з 

органами державної влади, передусім, виконавчої, становить основу 

сучасної системи політичної комунікації, є одним із важливих чинників 

розвитку політичного процесу в Україні, має значний потенціал сприяння 

розвитку її політичної системи на демократичних засадах.       

Одним із засобів подолання дефіциту налагодженої політичної 

комунікації в нашій державі стало створення системи громадських рад при 

органах виконавчої влади, започатковане в процесі підготовки до виборів 

глави держави у 2004 року діючим на той час Президентом України           

Л. Кучмою. Згідно його Указу від 2004 року, такі ради почали 

утворюватись і на регіональному рівні. 
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За час діяльності рад, виявили себе як позитивні, так і негативні  їх 

аспекти як інституціолізованих  комунікаторів між громадянським 

суспільством та органами державної влади.  

До позитивних характеристик їх діяльності варто віднести те, що вони 

започаткували нормативно визначену форму діалогу громадськості та 

державних управлінців. Вона набувала визначених правових підстав, 

певної регулярності та, за сприятливих умов, могла позитивно впливати на 

якість окремих управлінських рішень, сприяючи збільшенню прозорості та 

публічності виконавчої влади, її відкритості до громадян. До негативних 

характеристик можна віднести насамперед сам порядок формування таких 

рад, які створювались за рішенням першої особи того чи іншого органу 

влади (та місцевого самоврядування), апаратним шляхом, методом 

кооптації тих чи інших  представників громадянського суспільства, які 

відповідали ніким і ніде не визначеним критеріям відбору. Отож, сам 

процес вибору членів громадських рад був суб’єктивним та авторитарним, 

а не відкритим та демократичним. Вони підбирались керманичами органів 

влади із врахуванням насамперед інтересів того чи іншого орану влади або 

персональних уподобань його керівника, ступінь та якість 

репрезентативності громадських організацій при цьому були довільними, 

безпосередній вплив на якісний та кількісний склад рад із боку 

громадянського суспільства був відсутнім. Більше цього, такі ради навіть 

формально діяли не при органах виконавчої влади, а при їх керівниках, що 

зайве підкреслювало джерело їх походження та спрямування діяльності. 

Регулярність засідань, порядок денний, врахування результатів обговорень 

та ухвалених ними рішень також були в компетенції не цих рад або 

інститутів громадянського суспільства, а виключно голів органів влади. Це 

зумовило переважно кулуарний характер їх роботи, дистанційованість від 

запитів громадянського суспільства, брак належного інформування про їх 

діяльність [21, с. 614-615.]. 
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Дещо новий порядок формування громадських рад був 

започаткований урядом М. Азарова (Постанова від 3 листопада 2010 року 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики»). Важливим моментом цього урядового рішення було 

те, що громадські ради мали обиратись на чітко визначений термін – два 

роки, демонструючи тим самим демократичний характер оновлення свого 

персонального складу. 

Консультації з громадськістю є ще однією з форм налагодження 

діалогу влади з суспільством. 

Постановою уряду визначалося, що консультації з громадськістю 

мають за мету:  залучення громадян до участі в управлінні державними 

справами;  забезпечення вільного доступу громадян до інформації про 

діяльність органів виконавчої влади; забезпечення гласності, відкритості та 

прозорості в діяльності органів влади; сприяння системному діалогу 

органів виконавчої влади і громадськості; підвищення якості підготовки та 

прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з 

урахуванням думки громадськості; створення умов для участі громадян у 

розробленні проектів рішень влади з питань, що є важливими для 

суспільства [33]. 

Консультації з громадськістю – це процес комунікації між органами 

державної влади та місцевого самоврядування і громадянами та їх 

об’єднаннями. Метою проведення консультацій з громадськістю є 

прийняття рішень, у яких буде враховано права, інтереси та знання всіх 

зацікавлених сторін. Консультації з громадськістю надають можливість 

громадянам впливати на зміст рішень, що ухвалюються органами влади. 

В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю 

щодо: проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і 

законних інтересів громадян;  проектів державних і регіональних програм 

економічного, соціального і культурного розвитку, рішень про хід їх 
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виконання; звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету 

України про витрачання бюджетних коштів за минулий рік; інформації про 

роботу Кабінету Міністрів, центральних та місцевих органів виконавчої 

влади [33]. 

Формою проведення консультацій з громадськістю є публічне 

громадське обговорення: конференції, семінари, форуми, громадські 

слухання, круглі столи, збори, зустрічі з громадськістю, робота 

громадських приймалень, теле- або радіодебати, дискусії, діалоги, 

інтерв’ю, підготовка інших матеріалів для оприлюднення в засобах масової 

інформації, інтернет-конференції, телефонні “гарячі лінії”, інтерактивне 

спілкування в інших формах [33]. 

Додатковою гарантією врахування думки суспільства органами влади 

є обов’язок останніх ознайомити з результатами громадського обговорення 

всіх бажаючих. Так, законодавство передбачає, що результати публічного 

громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади до відома 

громадськості. Це здійснюється шляхом оприлюднення у засобах масової 

інформації прийнятого рішення з обов’язковим його обґрунтуванням, а 

також зазначенням підстав для відхилення альтернативних рішень. 

Однак, є одне суттєве застереження, результати проведення 

консультацій з громадськістю не є обов’язковими в процесі прийняття 

остаточного рішення органом виконавчої влади і мають лише 

консультативний характер. Це власне і стало причиною перетворення 

слухань на просту формальність. 

Новим інструментом підтримки діалогу влади з громадськістю були 

обласні цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства 

та співпраці органів влади з громадськістю. Завдання таких програм - 

створення умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження 

співпраці влади та громадськості, фінансова підтримка ініціатив 

громадськості для спільного вирішення завдань регіональної політики. У 
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межах програм передбачалися фінансові ресурси для проведення 

публічних консультації із громадськістю, вивчення громадської думки, 

проведення конкурсів соціальних проектів серед громадськості, створення 

ресурсних центрів громадських ініціатив, навчання державних службовців 

та представників громадськості використанню інструментів громадської 

участі, проведення форумів соціальних інвестицій тощо. Програми 

сприяння розвитку громадянського суспільства  були ухвалені у всіх 

областях України. 

Насправді, демократичні перетворення потребують консолідованого 

зусилля з обох сторін, і з боку держави і з боку громадянського 

суспільства. Здебільшого дослідники пишуть про незмінне небажання 

влади вести діалог з громадянським суспільством і мало звертають уваги 

на проблему незрілості і безвідповідальності громадянського суспільства. 

Натомість проблема серйозна, і ось які думки мають місце: «Тема 

ефективності роботи громадських організацій у нашій країні дуже 

непроста й болісна. Попри прямі законодавчі обмеження, 9 з 10 таких 

структур в Україні працюють лише на збільшення прибутків свого 

керівництва. Молодіжні організації та професійні товариства, 

консультаційні громадські об’єднання при органах влади, благодійні 

фонди та суспільні рухи – усі прагнуть не реалізації офіційно визначених 

статутних цілей, а насамперед грошей. Коштів від держави, олігархів, 

приватних та урядових іноземних інвесторів під будь-які, навіть 

найбезглуздіші проекти. У цьому немає нічого дивного. Етику та схеми 

поведінки основних гравців формує сам ринок. Якщо є люди, готові 

витрачати гроші на «розвиток демократії», то завжди знайдеться якась 

організація «Роги й ратиці для підтримки демократії», готова ці гроші 

освоїти. Відтак, в Україні існують лише два принципово різні типи 

громадських організацій. Перші працюють на дотації різних грантових 

фондів заради отримання «легких грошей». Другі - мають на меті 
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виконання конкретної місії чи захист прав певної суспільної групи. І їх у 

десятки разів менше, ніж грантоїдів» [202].     

За деякими оцінками в Україні не більше 10% громадських 

організацій виконують свої функції, дійсно прагнуть бути посередником 

між державою і суспільством, сприяють розбудові демократії та 

самоврядування. Вважаємо, що такі песимістичні висновки є вже трохи 

застарілими. І законодавча база, і рівень політичної культури сьогодні 

стимулюють громадські організації до більшої прозорості, відкритості та 

відповідальності. 

19 квітня 2012 року набрав чинності Закон України «Про громадські 

об’єднання» [95], прийнятий Верховною Радою України 22 березня 2012 

року, який поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, 

реєстрації, діяльності та припинення діяльності громадських об’єднань в 

Україні. 

Цей Закон введений в дію з 1 січня 2013 року, з цього ж дня втратив 

чинність Закон України «Про об’єднання громадян» № 2460-XII від 

16.06.1992 р. Новий закон докорінно змінив правові та організаційні 

основи створення, діяльності, припинення громадських об'єднань. Всі 

діючі громадські організації зобов’язані у п’ятирічний термін привести 

свої статути та діяльність у відповідність з новим законом. 

Слід зазначити, що реєстрація змін до статуту (положення), 

пов’язаних з введенням Закону в дію, здійснюється без справляння плати 

за реєстраційні дії протягом п’яти років з дня введення цього Закону в дію. 

Новий закон застосовує терміни, відмінні від тих, що закріплені в 

Законі України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р.  Так, 

загальним поняттям щодо об’єднань, створених для задоволення 

суспільних потреб без мети отримання прибутку, тепер є «громадське 

об’єднання». 
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Громадське об’єднання - це добровільне об’єднання фізичних осіб та 

(або) юридичних осіб приватного права для здійснення і захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних та інших інтересів. Громадське об’єднання з 

організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація чи 

громадська спілка. 

Громадська організація - це громадське об’єднання, засновниками і 

членами (учасниками) якої є фізичні особи. Громадська спілка - це 

громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного 

права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного 

права і фізичні особи. 

Відповідно до ч.3 статті 7 Закону засновниками громадського 

об’єднання можуть бути 2 особи, коли раніше була вимога про те, що 

мінімальна кількість засновників громадської організації – 3 особи. 

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність із статусом 

юридичної особи або без такого статусу. Закон закріплює, що громадське 

об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким 

товариством, основною метою якого не є отримання прибутку. 

Законодавче закріплення цього статусу громадських об’єднань є дуже 

важливим, оскільки повністю припиняє всі сумніви щодо того, чи 

поширюються на громадські об’єднання загальні норми цивільного 

законодавства, що регулюють діяльність непідприємницьких товариств 

(згідно з ч. 2 ст. 83, ст. 85 Цивільного кодексу України). 

На відміну від статті 13 Закону «Про об’єднання громадян» 1992 року, 

стаття 11 новоприйнятого Закону розширює перелік відомостей, які 

повинні бути включені до  статуту. Зокрема, положення Статуту тепер 

повинні регулювати серед іншого і: 

- повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів 

управління (далі –керівні органи) громадського об’єднання, порядок їх 
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формування та зміни складу, термін повноважень, а також, для 

громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, – порядок 

визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, та 

її заміни; 

- періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними 

органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання 

засобів зв’язку; 

- порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед 

його членами (учасниками); 

- порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів 

громадського об’єднання та розгляду скарг [95]. 

Варто відзначити, як позитивне, положення ст.21 Закону («Права 

громадських об’єднань»), яким передбачено право громадських об’єднань 

звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами, що відповідає ст.40 Конституції України. Порядок розгляду 

таких звернень громадських організацій регулюється чинним 

законодавством України про звернення громадян (зокрема, Законом 

України «Про звернення громадян», дія якого повинна поширюватися, як 

на окремих громадян, так і на громадські об’єднання). 

Новим Законом передбачено такі нововведення у сфері діяльності 

громадських об’єднань: 

- знижено вік для засновників молодіжної громадської організації – з 

15 років (Закон 1992 року) до 14 років; 

- закріплено право юридичних осіб приватного права бути 

засновниками громадських об’єднань, утворених у формі громадських 

спілок - так зване вторинне право на свободу об’єднання (через створення 

інших юридичних осіб та колективне членство). Це відповідає 
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європейським тенденціям і є кроком до гармонізації вітчизняного 

законодавства до законодавства ЄС. Уявлення про те, що через діяльність 

юридичних осіб реалізуються права людей, конкретних громадян, давно 

сприйнято і Європейським судом з прав людини. Таким чином, «юридичні 

особи приватного права» - не тільки інші громадські об’єднання, але й 

господарські товариства, кооперативи і т.д., - зможуть брати участь в 

об’єднаннях громадян. Головне, щоб мета і сенс діяльності спілки 

відповідав відповідному законодавству про неприбуткові організації, а не 

про підприємницькі товариства. 

- за громадськими об’єднаннями зі статусом юридичної особи 

закріплено право на здійснення підприємницької діяльності безпосередньо, 

якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через 

створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, 

підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського 

об’єднання та сприяє її досягненню; 

- більш детальне врегульовано порядок утворення громадської 

організації, встановлено вимоги до протоколу установчих зборів; 

- більш детально врегульовано процедуру реєстрації громадських 

організацій та відмови у такій, в т.ч. встановлено на нормативному рівні 

строк розгляду документів для реєстрації, передбачено необхідність 

інформування уповноваженим органом з питань реєстрації засновників про 

заснування чи відмову у такій рекомендованим листом із повідомленням 

про вручення, із наданням мотивованого рішення, посилаючись на 

відповідний закон [95]. 

Важливо, що ліквідована норма, яка дозволяла громадським 

організаціям захищати лише інтереси своїх членів, тепер громадські 

об’єднання можуть захищати будь-які інтереси, які вони вважають 

суспільно важливими. 
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Також Закон скасовує державний контроль статутної діяльності 

громадських організацій. 

Слід зазначити, що в Законі відсутня норма про класифікацію статусу 

громадського об’єднання: всеукраїнський, місцевий та міжнародний. Закон 

визначає можливість існування громадських об’єднань з «дитячим», 

«молодіжним» і «всеукраїнським» статусом, але значення всеукраїнського 

статусу суттєво відрізняється від попереднього. 

Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання і 

відмова від такого статусу відтепер є добровільними. Діяльність 

громадського об’єднання в будь-якому випадку може поширюватися на 

всю територію України. Новий закон усуває обов’язковий поділ об’єднань 

громадян за територіальним статусом всередині країни. Територіальний 

статус і поширення діяльності інших організацій всередині країни не 

визначаються і не обмежуються. 

Змінено деякі принципи діяльності об’єднань громадян (зникли, 

наприклад, принципи рівності і рівноправності членів об’єднань). Стаття 3 

нового Закону визначає засади утворення і діяльності громадських 

об’єднань: добровільність, самоврядування, вільний вибір території 

діяльності, рівність перед законом, відсутність майнового інтересу їх 

членів (учасників), прозорість, відкритість і публічність. Законом 

надається тлумачення основного змісту кожного з цих принципів. 

Добровільність, зокрема, передбачає право особи на вільну участь або 

неучасть в громадському об’єднанні, в тому числі в його утворенні, вступ 

до такого об’єднання або припинення членства (участі) в ньому. Якщо 

через певний час будь-хто з учасників об’єднання не захоче продовжувати 

діяльність у цьому об’єднанні, він за власним бажанням виходить з нього. 

Самоврядування передбачає право членів (учасників) громадського 

об’єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського 

об’єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, 
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а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об’єднання, 

крім випадків, визначених законом. 

Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських 

об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, 

визначених законом.  

Рівність перед законом передбачає, що громадські об’єднання рівні у 

своїх правах і обов’язках відповідно до закону з урахуванням 

організаційно-правової форми, виду та (або) статусу такого об’єднання. 

Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени громадського 

об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання і не 

відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) 

громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами 

(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого 

окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб 

(крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні потреби). 

Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) 

громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його 

діяльність, в тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення і 

здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання 

забезпечувати такий доступ. 

Публічність означає, що громадські об’єднання інформують 

громадськість про мету своєї діяльності.  

Законодавче закріплення змісту цих принципів буде сприяти 

реалізації та захисту прав членів об’єднань громадян, а їх дотримання не 

буде складним для реально діючих і дійсно громадських, демократичних 

організацій. 

Громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи надано право 

здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це 
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передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені у 

порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, 

підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського 

об’єднання та сприяє її досягненню. 

04 липня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про 

внесення змін до Закону України “Про громадські об’єднання” (щодо 

забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об’єднань). У 

відповідність з новим законом, окремі підрозділи громадського об’єднання 

зі статусом юридичної особи можуть мати свої установчі документи 

(положення) та діяти на їх підставі. Положення про окремий підрозділ 

громадського об’єднання містить інформацію про найменування такого 

підрозділу, керівні органи, порядок їх обрання (призначення), терміни і 

обсяг повноважень. Таке Положення не може суперечити законам та 

статуту об’єднання громадян. 

Частина 8 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» викладено 

в такій редакції: 

«Місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) організацій, які 

діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, за 

рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) 

громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після 

введення цього Закону в дію. 

Статути (положення) місцевих осередків всеукраїнських 

(міжнародних) організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день 

введення цього Закону в дію, повинні бути приведені у відповідність із 

цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію. 

Рішення про зміну складу керівних органів, статутів (положень) та 

місцезнаходження місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) 

організацій, а також рішення про припинення діяльності місцевих 
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осередків всеукраїнських (міжнародних) організацій, приймаються в 

порядку, визначеному цим Законом для громадських об’єднань. 

Уповноваженим органом з питань реєстрації місцевих осередків 

всеукраїнських (міжнародних) організацій, які діяли зі статусом юридичної 

особи на день введення цього Закону в дію, є відповідний орган, в якому 

зберігається реєстраційна справа місцевого осередку на день набрання 

чинності цим Законом. 

У разі прийняття вищим органом управління всеукраїнської 

(міжнародної) громадської організації рішення про припинення своїх 

місцевих осередків як юридичних осіб, правонаступником майна, активів і 

пасивів таких осередків є відповідна громадська організація» [95]. 

Це означає що місцеві відділення зможуть, як і раніше, вносити зміни 

у свої статутні документи, змінювати склад керівництва та інше. 

Отже, невід’ємною складовою будь-якого демократичного суспільства 

є різноманітні об’єднання громадян. Соціально-політичне призначення 

громадських об’єднань полягає в тому, що вони допомагають людям у 

розв’язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі 

можливості для виявлення та реалізації суспільно-політичної ініціативи, 

здійснення самоврядування. Позитивна динаміка кількості громадських 

організацій, розширення сфер та видів їх діяльності, спроможності до 

організаційного розвитку є важливими показниками розвитку 

громадянського суспільства в Україні. Але про достатній рівень  впливу 

цих організацій  на формування державної політики говорити важко. Як 

громадяни, так і державні службовці поки що не сприймають громадсько-

політичні об’єднання як рівноправних партнерів, дієвий інструмент 

представництва та захисту прав громадян, недостатньо уявляють 

можливості їх реального застосування. На практиці необхідно розвивати 

громадянськість, як особливу якість демократичної особистості. Учасники 

суспільного діалогу — і громадянське суспільство, і держава — мусять 
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нарешті усвідомити, що тактика взаємного нехтування призводить до 

соціальної дезінтеграції та конфліктів. Відсутність консенсусу і 

консолідованої позиції, взаємовпливів влади і громадськості та спільної 

відповідальності за подальшу розбудову національної державності, як 

ніколи раніше, сьогодні загрожує втратою всіх попередніх державотворчих 

здобутків. 

 

4.3.  Вплив засобів масової інформації на державу  

Важливим політичним інститутом, за допомогою якого громадянське 

суспільство справляє істотний вплив на державу, є засоби масової 

інформації. Інститутом громадянського суспільства можуть бути лише 

недержавні засоби масової інформації, а саме політичним інститутом вони 

виступають тоді, коли виконують політичну функцію, взаємодіючи з 

політичною владою,  державою.  

Дослідження ролі засобів масової інформації в суспільстві та 

політичній системі є досить актуальним, а тому знайшло своє висвітлення 

у багатьох вчених. Узагальнивши визнання багатьох дослідників можна  

стверджувати, що засоби масової інформації не тільки інформують, 

повідомляють новини, а й пропагують, навязують певні ідеї, погляди,  

політичні програми і тим самим беруть участь у соціальному управлінні, 

забезпечують владі інформаційний супровід.  

Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної 

реальності, питання впливу ЗМІ на процес демократичного розвитку 

суспільства і становлення інститутів громадянського суспільства 

з’ясовували багато зарубіжних і вітчизняних вчених. 

Зарубіжні дослідники, зокрема Р. Даль, ще два десятиліття тому 

зазначали, що телекомунікаційні технології відіграють ключову роль у 

створенні передумов «передового демократичного суспільства», у якому 

політичні рішення спираються на думки й судження народу [350].              
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X. Рейнгольд, один з провідних популяризаторів теми Інтернету в політиці, 

називає мережу «великим зрівнювачем», здатним «вирівняти баланс влади 

між громадянами та політичними баронами» [366]. У. Ліппман, навпаки, у 

своїй класичній праці «Суспільна думка» [362], критикуючи технологічний 

оптимізм «епохи радіо», зазначав, що ідея інформованих громадян, які 

виконують роль колективних керівників суспільними справами, є утопією, 

оскільки припускає існування «надкомпетентних» індивідів. У. Ліппман 

стверджує, що інформаційні медіа не здатні «транслювати весь обсяг 

громадського життя людства так, щоб кожен індивід міг висловити 

компетентну думку з кожного питання». 

Вітчизняний дослідик Д. Яковлєв,  вважає, що «В сучасному світі ЗМІ 

виступають окремим політичним гравцем, бо отримують владу 

стверджувати, нав’язувати та відстоювати свою точку зору і примушують 

інших гравців діяти, виходячи з цього. Політична комунікація стає 

визначальним фактором розвитку всіх інститутів сучасного українського 

суспільства. Засоби масової інформації в сучасному політичному процесі 

постають не лише як провідник інформації, але і як інстанція “називання” 

та інтерпретації подій. ЗМІ, завдяки своїм величезним можливостям 

впливу і охоплення аудиторії, створюють не лише думки про події. Вони 

роблять з події новину, і, поміщаючи дію в символьний простір, 

інтерпретуючи її, відтворюють подію» [343, с. 104].    

Д. Дубов відмічає ряд суперечностей в діяльності ЗМІ: 

«Конституційно закріплена свобода слова, відсутність цензури дають 

можливість журналістам всебічно висвітлювати важливі події та явища. 

Однак, свобода слова у засобах масової інформації не означає 

вседозволеність та безвідповідальність. Надто вільна поведінка зі словом 

може мати негативні соціальні наслідки, деформувати політичну, 

соціальну, економічну, культурну орієнтацію суспільства і кожного 

громадянина.  
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Специфіка призначення і особливостей діяльності засобів масової 

інформації може мати наслідком маніпулювання масовою свідомістю. Слід 

зазначити також явища ймовірної девіантності журналістської моралі: факт 

конструювання засобами масової інформації реальності шляхом контролю 

над порядком висвітлення подій.  

Таким чином, існують суперечності між свободою слова і 

необхідністю визначення рівня соціальної відповідальності засобів масової 

інформації в умовах глобалізації інформаційного простору» [75 ].  

Проблема відповідальності у контексті взаємодії соціуму і структур 

державного управління нині набуває особливої гостроти, зважаючи на 

місце та роль, яку відводять громадяни України вітчизняним ЗМІ.  Рівень 

довіри громадян нашої держави до ЗМІ протягом багатьох років є відносно 

високим. Особливо це помітно при порівнянні з показниками довіри 

українців до органів державної влади, правоохоронної системи, партій. 

Українці активно долучаються до споживання медіапродукту, зокрема 

телебачення, що логічно актуалізує дискусію про його якісні показники. 

Останні викликають серйозну стурбованість у представників органів 

державної влади, релігійних організацій, просвітницьких установ. Фахівці 

із соціальної безпеки наголошують на тому, що, попри появу нових 

телерадіомовних організацій, якість трансльованого матеріалу значно 

знижується, а ефір переповнений матеріалами, які культивують 

жорстокість та несмак. 

«Однією з головних проблем, на яку звертають увагу зарубіжні й 

вітчизняні дослідники, є загроза, яку несуть ЗМІ інформаційній, соціальній 

та, зрештою, національній безпеці. Йдеться про проблему негативного 

впливу ЗМІ на суспільну свідомість та психіку громадян. Ще наприкінці 

2000 р. Фахівці УЦЕПД ім. О. Разумкова наводили результати опитувань, 

відповідно до яких 43 % громадян України погоджувались з тим, що в 

інформаційному просторі України переважає інформація негативного 
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змісту. Протилежну точку зору підтримали лише 15,7 % респондентів. З 

тим, що в інформаційному просторі України переважає інформація, яка 

сприяє зміцненню поваги громадян до влади, погоджуються лише 15,6 % 

респондентів. Водночас 43,6 % опитаних переконані, що переважає 

інформація, яка компрометує владу в очах громадян. 

Така оцінка інформації пояснюється, з одного боку, тривалим 

кризовим станом суспільства, неефективними діями владних структур, а з 

іншого – спрямованістю ЗМІ на висвітлення переважно негативних 

аспектів життєдіяльності держави та суспільства. На думку експертів, 

подібні тенденції можуть призвести до таких негативних проявів, як 

зростання злочинності та невмотивованої жорстокості; соціальної апатії; 

погіршення стану фізичного здоров’я громадян; відсутності консолідації 

суспільства; міжетнічних, міжконфесійних, соціальних конфліктів (що 

власне уже сталося). Нині, в умовах значної інтенсифікації інформаційних 

впливів, тільки психологічно стабільна та лояльна до свого соціуму 

особистість повинна розглядатися як один із центральних елементів 

системи національної безпеки будь-якої держави» [50, с. 7-8].   

Варто звернути увагу, що на сьогоднішній день ситуація майже не 

змінилася, недивлячись на те, що йдеться про опитування ще 2000 р. 

У цьому контексті необхідно звернути увагу й на таку проблему, як 

унеможливлення формування в суспільстві звички до насильства, яка, у 

свою чергу, призводить до його легалізації. Причому в сьогоднішній 

Україні на додачу до «насильства над психікою» виникає «насильство над 

інтелектом», що ґрунтується на низькоякісних серіалах та шоу, до того ж 

переважно не вітчизняного виробництва. Вирішення цієї проблеми 

можливе тільки за консолідації зусиль з боку журналістської спільноти, 

державних органів, просвітницьких установ як в Україні, так і за кордоном. 

 Законодавство нашої держави, спираючись на Конституцію України, 

Кримінальний та Цивільний кодекси, починаючи з 1992 року, увело цілу 
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Низку спеціальних законів стосовно різних галузей діяльності ЗМІ. Серед 

них – Закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про рекламу», «Про державну 

таємницю», «Про внесення змін і доповнень до положення законодавчих 

актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації 

громадян і організацій», «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», «Про науково-технічну 

інформацію», «Про видавничу справу», «Про звернення громадян», «Про 

захист інформації в автоматизованих системах», «Про систему суспільного 

телебачення і радіомовлення України», «Про вибори народних депутатів»  

та інші.  

Законами України журналістові гарантуються такі права: 

-  право на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) 

та зберігання інформації; 

–  право на відвідування державних органів влади, органів місцевого 

самоврядування, право бути прийнятим їх посадовими особами; 

–  право на відкрите здійснення записів, в тому числі із застосуванням 

будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;  

–  право на вільний доступ до статистичних даних, архівних фондів; 

–  право на переваги в одержанні відкритої за режимом доступу 

інформації; 

–  право на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до 

офіційних документів; 
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–  право перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях 

аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де 

оголошено надзвичайний стан з пред'явленням редакційного посвідчення 

чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу 

масової інформації.  

Стаття 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» [102] визначає: 

     «Засоби масової інформації України відповідно до законодавства 

України  мають  право  висвітлювати всі аспекти діяльності органів 

державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування.   Органи 

державної  влади  та  органи  місцевого самоврядування зобов'язані 

надавати засобам масової  інформації  повну  інформацію  про  свою 

діяльність  через відповідні інформаційні служби органів державної влади   

та   органів   місцевого   самоврядування,   забезпечувати журналістам 

вільний  доступ  до неї,  крім випадків,  передбачених Законом України 

«Про державну таємницю», не чинити  на них  будь-якого  тиску  і  не  

втручатися  в їх виробничий процес. Засоби масової інформації можуть 

проводити  власне  дослідження  і аналіз  діяльності  органів  державної  

влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй 

оцінку, коментувати. 

Крім того, стаття 45-1 Закону передбачає заборону цензури та 

втручання органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в 

діяльність засобів масової інформації. Варто сказати, що цензуру прямо 

заборонено у ст. 15 Конституції України. 

Українські ЗМI на законодавчому рівні одержали свободу слова, 

свободу від цензури, політичну і професійну незалежність від державної 

влади.  Проте вони не отримали відповідної матеріальної бази для вільної 
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самостійної діяльності, тобто в поточний момент відсутній правовий 

механізм забезпечення та реалізації прав і свобод ЗМI.  

Арістова І. В. в праці «Державна інформаційна політика» пише: «В 

умовах недостатньої розвиненості громадсько-політичних структур та 

відсутності певної державної політики в галузі масової інформації 

«незалежні» ЗМI, що уражені хворобою економічної несвободи, фактично 

змушені виражати не думку суспільства, а приватні або корпоративні 

інтереси у просторі мас-медіа їхніх власників. При цьому не без їх участі 

впроваджується міф про те, що саме ЗМI є «четвертою владою», якою у 

справжній демократичній державі повинна бути громадська думка, що 

сформована самим суспільством та його громадсько-політичними 

структурами, яка виражається через засоби масового інформування» [7, 

с.204]. 

Своєрідність ЗМІ в тому, що вони не можуть приймати рішень, 

наказувати, зобов’язувати, притягати до відповідальності. ЗМІ здійснюють 

свою політичну, управлінську роль у політичній системі шляхом 

обговорення, підтримки, критики й осуду різних політичних програм, 

платформ, ідей і пропозицій окремих осіб, громадських формувань, 

політичних партій. ЗМІ виконують роль своєрідного громадського 

контролю і оприлюднення його результатів. 

Важливо,  що засоби масової інформації можуть стримувати 

політичну конфронтацію в суспільстві, переводячи її у площину діалогу з 

метою заміни небезпечного протистояння корисним для суспільства 

порозумінням та співробітництвом різних політичних сил. 

Отже, основні функції мас-медіа в демократичному суспільстві: 

контроль за владою, тиск на владу, встановлення взаємодії та довіри між 

владою й суспільством. В авторитарних та тоталітарних режимах, де 
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ідеологія та медіа одержавлені, засоби масової інформації є лише 

інструментом державної влади. 

Вплив ЗМІ на політичні процеси, зокрема на процес прийняття 

рішень, може справляти як діяльність самих ЗМІ, так і громадянське 

суспільство через мас-медійні канали передачі інформації. Політика та її 

суб’єкти впливають на ЗМІ переважно шляхом формування інформаційних 

приводів, джерел новин, які є основним засобом існування мас-медіа. Саме 

таким чином і здійснюється маніпулятивний вплив засобів масової 

інформації. Вчасно «викинутий» інформаційний привід може перевершити 

за важливістю чи просто знівелювати новизну та актуальність попередньої 

«невигідної» для влади чи політика новини. Таким чином, у 

демократичному суспільстві перебіг політичних процесів, зокрема процесу 

прийняття політичного рішення, детермінується наповненням, характером 

та тональністю інформаційних повідомлень, статей та передач, тобто 

інформаційним контентом, що створюють ЗМІ. При цьому мас-медіа є 

основним каналом не тільки передачі та донесення до соціуму, а й 

тлумачення політичних рішень. Тож вплив здійснюється практично на всіх 

етапах прийняття політичного рішення. 

Спробуємо розглянути вплив засобів масової інформації на 

конкретних стадіях прийняття політичного рішення, спираючись на 

класифікацію американського політолога та соціолога Г. Лассуелла.  

1. Постановка проблеми та пошук інформації про неї. Зрозуміло, що 

часто саме ЗМІ є джерелом інформації щодо виникнення та суті певної 

проблеми. Дедалі частіше політичні конфлікти переходять у медійне поле, 

тому саме у ньому нерідко можна знайти першопричину та характеристики 

проблеми. А інколи навіть самі ЗМІ на замовлення політичних сил чи 

структур розпалюють існуючу проблему або навіть створюють привід, що 

вимагає прийняття певного політичного рішення.  
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2. Напрацювання рекомендацій – пошук альтернативних шляхів та 

варіантів розв’язання проблеми. Нерідко коментарі експертів, до яких 

звертаються журналісти, можуть стати у пригоді політикам. При цьому 

особисто звертатися до них немає потреби – журналісти, як правило, самі 

намагаються знайти якомога авторитетнішу особу, а часто декількох з 

різними точками зору, що репрезентують різні варіанти ескалації 

конфлікту,  або ж вирішення проблеми та прийняття політичного рішення. 

Однак певні політики можуть за допомогою ЗМІ подавати інформацію у 

потрібному для себе ключі, таким чином підштовхуючи опонента чи 

ситуативного союзника до прийняття вигідного для певних осіб 

політичного рішення.  

3. Відбір найкращої альтернативи. На цьому етапі значну роль може 

відіграти демонстрація громадської думки щодо певного питання через 

оприлюднення у засобах масової інформації соціологічних опитувань та 

публічних дискусій за участі ЗМІ. 

4. Попередня перевірка рішення на правильність. Політичні рішення 

та їх ефективність часто безпосередньо залежать від громадської думки. 

Нерідко політичні опоненти не вдаються до переговорів, переносячи діалог 

до інформаційного простору для з’ясування думки громадськості.  

5. Оцінка ефективності рішення. На цьому етапі посилюється роль 

внутрішніх чинників – експертів та інших осіб, залучених до процесу 

ухвалення рішення (медіа виступають трибуною для думок експертів).  

6. Оновлення або корекція рішення. Цей етап також значно залежить 

від зовнішніх чинників, зокрема від думки, висловленої у ЗМІ щодо 

наслідків ухваленого  та реалізованого рішення.  

Відповідно, якість ухваленого рішення значною мірою залежатиме від 

об’єктивності та неупередженості ЗМІ. Адже навіть випадкове 

викривлення інформації може призвести до ланцюгової реакції, 

потягнувши за собою прийняття недоцільного чи неефективного рішення. 
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Навмисним же спотворенням фактів та інформаційних приводів можна 

досягти будь-яких необхідних політичних результатів. Тому засоби 

масової інформації часто стають заручниками політичних ігор, гублячи 

при цьому свій авторитет, довіру громадян, самих політиків та владних 

структур.  

Важливим механізмом впливу засобів масової інформації на 

прийняття політичного рішення є так зване встановлення порядку денного 

– введення та закріплення у свідомості аудиторії певного набору сюжетів 

та проблем, що подаються як найважливіші для суспільства у певний 

проміжок часу. Таким чином здійснюється фільтрування інформації, 

відкидання менш важливих подій і акцентування на найактуальніших 

проблемах, однак водночас це створює значне поле для різноманітних 

маніпуляцій. Часто  від актуального і важливого відволікається увага 

другорядним і  дріб’язковим.  

Важливим аспектом впливу засобів масової інформації на прийняття 

політичного рішення є транслювання громадської думки. У 

демократичному суспільстві мас-медіа є каналом зворотного зв’язку, що 

особливо актуалізується в разі порушення прав та свобод громадян. За їх 

допомоги відбувається народне «лобіювання», зокрема в Україні через 

страйки, широко висвітлювані засобами масової інформації. 

 

4.4. Громадська думка як відображення комунікативних процесів 

у суспільстві  

Громадська думка — явище доволі складне, чим пояснюються різні її 

визначення  і трактування: а) один з виявів масової суспільно-політичної 

свідомості, що відображає ставлення народу чи певної його частини до 

влади; б) історично обумовлений і змінний стан громадянської свідомості 

великих груп людей (Є. Вятр); в) сукупна, надособистісна позиція, точка 



219 

 

зору певної структурно означеної спільноти людей на конкретні події, 

проблеми, рішення державних, політичних, суспільних інституцій. 

В структурі громадської думки вчені найчастіше виокремлюють три 

елементи: суб’єкт, об’єкт, зміст. 

Об’єктом громадської думки є конкретні явища, процеси, проблеми, 

теми, щодо яких може бути висловлена думка громадськості. 

Різноманітність явищ, фактів, ситуацій, процесів соціального життя 

породжує різноманітність людських суджень. Процес матеріального 

виробництва, духовне життя суспільства теж можуть бути об’єктом  

громадської думки. У простір її інтересів потрапляють як явища, що 

відбуваються у соціально-економічній, політичній сферах, так і проблеми 

освіти, виховання, охорони здоров’я, релігії, мистецтва тощо. 

Таким чином, об’єктом громадської думки виступає та частина 

матеріального чи ідеологічного світу (факти, явища, ідеї і т. ін.), яка являє 

собою актуальний суспільний інтерес і потребує формулювання ставлення 

людей. 

Найближчий розгляд об’єктів, що потрапляють у поле зору 

громадської думки, дає право говорити про те, що вони далеко не 

рівнозначні. За ступенем складності їх можна поділити на об’єкти-факти, 

об’єкти-події та об’єкти-явища (процеси). Найпростіший об’єкт 

громадської думки — той чи інший факт дійсності, який включається до 

системи взаємодії людей як засіб зберігання і передачі певної інформації і 

може виконувати роль стимулу соціальної активності. 

Подія — складніший об’єкт громадської думки. Вона відзначається 

значною інформативністю, набором певних даних, що становлять її 

змістовну сторону.  

Найскладнішим об’єктом громадської думки визнають явище, або  

процес. Багатоструктурність, складність, непослідовність, а іноді й 

відсутність чітких меж змісту і часу явища і процесу — причина того, що 
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нерідко вони неадекватно відображаються громадською думкою, яка 

охоплює не всю багатогранність даного явища чи процесу, а лише окремі 

їх сторони й елементи [51, с.23]. 

Крім того, серед об’єктів громадської думки прийнято розрізняти 

факти, події, явища, процеси об’єктивної дійсності (економічні процеси, 

умови матеріального життя, діяльності людей і т. ін.) і суб’єктивної 

дійсності (етичні уявлення, різні системи цінностей і т. ін.). 

Громадська думка досить вибіркова в своєму ставленні до 

навколишнього світу. Вона встановлює свої зв’язки з дійсністю методом 

відбору, використовуючи для цього досить жорсткі критерії. Головним 

критерієм виступають суспільні інтереси людей. Чим більше життєво 

важливих інтересів народної більшості торкається об’єкт громадської 

думки, тим нагальніше необхідність їх задоволення, тим сильніше 

проявляється процес утворення громадської думки, тим активніше ця 

думка заявляє про себе. 

Другим критерієм є дискусійність, неоднозначність трактування 

певного проблемного питання. Предметом громадської думки стає тільки 

те, що передбачає розбіжність в оцінках, судженнях, характеристиках і т. 

ін., тобто містить у собі більший чи менший елемент дискусійності. 

Іншими словами, громадська думка завжди виникає з приводу ще не 

вирішених питань, і майже ніколи — з приводу питань, відносно яких 

існує безперечне, безпосереднє або наукове знання.  

Третім критерієм потрапляння в фокус громадської думки можна 

визначити компетентність або певний ступінь поінформованості людей. У 

той же час щоразу, як тільки у людей виникає потреба висловити свою 

думку про щось істотне, нестача знань, дефіцит інформації компенсується 

їх особистим соціальним досвідом, життєвими спостереженнями. Причому 

визнання існування некомпетентної громадської думки має слугувати не 
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приводом для її ігнорування, а сигналом для управлінських органів щодо 

необхідності роз’яснювальної кампанії. 

З приводу компетентності чи некомпетентності громадської думки 

достатньо часто виникає полеміка як серед науковців так і серед тих, хто 

має її враховувати, ухвалюючи владні рішення. А саме, щодо її здатності 

раціонально оцінювати ті або інші явища суспільно-політичного життя. В 

цих обговореннях нерідко висловлюється сумнів стосовно спроможності 

рядових членів суспільства розбиратися в складних питаннях державного 

управління [51, с.29].  

Таким чином, одна з найгостріших суперечностей демократії полягає 

у суперечності між масовістю і компетентністю. Чим складніше питання, 

тим, як правило, менша кількість людей здатна компетентно в ньому 

розібратися, в той час як демократія передбачає широке залучення 

громадськості до державного управління і прийняття важливих рішень.  

Як правило, зрілість та дієвість громадської думки багато в чому 

залежить від політичної культури громадян, від їхнього уміння 

орієнтуватися в політичних подіях. Але певна некомпетентність 

громадської думки не повинна бути причиною її ігнорування. Тим більше, 

що є випадки, коли досконале знання громадської думки необхідне, без 

акцентування уваги на тому буде вона адекватною або хибною. Яскравим 

прикладом може бути ситуація, коли ставиться мета з’ясувати ставлення 

громадян до різних політичних партій, громадських рухів та організацій 

або скласти рейтинг політичних лідерів. Інформаційна цінність 

визначається не стільки обґрунтованістю громадської думки, скільки тим, 

що вона пояснює реальну причину того чи іншого явища. 

Говорячи про достовірність чи недостовірність інформації, що її надає 

громадська думка владним органам, слід мати на увазі, що з проблемою її 

адекватності тісно пов’язана проблема інформованості населення з певного 

питання. Можливе таке становище, коли, попри відкритість роботи 
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управлінських органів, громадяни мало ознайомлені з нею. Тому важливо, 

щоб з ініціативи державних органів, поширювалася інформація про їхню 

діяльність та політичні проблеми, які вирішуватимуться владними 

структурами. Аби громадяни могли сформувати і висловити власну 

компетентну думку відносно певної проблеми, вони повинні бути детально 

проінформовані як про саму проблему, так і про багатоманітність варіантів 

її вирішення, а також можливі наслідки прийняття того чи іншого варіанту.  

Відтак, «великої ваги набуває проведення через засоби масової 

інформації суспільних дискусій, диспутів для з’ясування різних точок 

зору, позицій з певного питання. Виступи представників влади, опозиції, 

науковців виробляють зрештою набір альтернатив, які потім використовує 

громадськість для вироблення своєї думки. Важливим моментом є також і 

те, що інформація досягає своєї мети тоді, коли суспільство має достатній 

рівень політичної грамотності, політичної культури. Коли ж громадяни не 

мають достатніх знань і не можуть використати одержану інформацію для 

вироблення власної точки зору, а потім висловити її, то інформація стає 

мертвим капіталом. Тому важливо, щоб влада створювала всі можливі 

умови для підвищення освітнього рівня своїх громадян» [69, с. 103].  

Тісно пов’язана з об’єктом категорія «суб’єкт громадської думки». 

Хто висловлює свою думку з приводу об’єкта? Хто в сучасному 

суспільстві «має право» називатися громадськістю і говорити від її імені, 

тобто бути носієм, суб’єктом громадської думки? Чиє судження може 

претендувати на те, щоб вважатися громадською думкою? Суб’єктом 

громадської думки іноді називають народ чи його більшість або ж 

суспільство в цілому, великі соціальні групи, класи.ІНосієм громадської 

думки не може бути індивід, тому що вона являє собою специфічний стан 

масової свідомості. Однак особиста думка може бути пов’язана за своїм 

об’єктом з суспільним інтересом і таким чином входити до складу 

громадської думки.  
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оПри з’ясуванні суб’єкта громадської думки необхідно розрізняти 

поняття «суб’єкт» і «виразник» громадської думки. Виразниками 

громадської думки можуть бути як окремі індивіди (політичні діячі, 

журналісти, письменники), так і групи людей. Носієм, суб’єктом 

громадської думки може бути органічно цілісна група людей, що дає змогу 

розглядати досліджуване як цілісне, відносно самостійне утворення. Тобто, 

ідентифікуючи суб’єкти громадської думки, необхідно насамперед 

звертати увагу на особливості зв’язку між індивідами. Він може бути 

стабільним, невипадковим, створюючи на основі спільних, глибоко 

усвідомлених інтересів, цінностей, соціального статусу, об’єктивних умов 

життя, спільної праці - певну органічну цілісність (великі соціальні 

спільноти, класи, суспільство, міжнародна громадськість тощо), або -

спонтанним, випадковим, плинним і створювати механічну цілісність 

(черга, натовп, публіка, соціальні кола, аудиторія засобів масової 

комунікації). Якщо у першому випадку йдеться про громадськість, а 

висловлена нею думка є громадською, то у другому — про арифметичну 

суму висловлювань певних прошарків населення, яка не є громадською 

думкою. Ана 

Особливості механізмів взаємодії громадської думки з органами 

влади, соціальними інституціями, політичними структурами залежать від 

каналів її висловлювання, які поділяють на опосередковані, прямі та 

спеціалізовані. 

Специфіка опосередкованих каналів висловлювання громадської 

думки полягає в тому, що громадська думка висловлюється не прямо, а 

після певної «обробки» із використанням проміжної ланки, якою 

найчастіше є засоби масової комунікації, а також сфера освіти тощо. Їм 

властиве навмисне чи ненавмисне втручання у зміст громадської думки, 

певне її коригування. Ненавмисне коригування відбувається внаслідок 

впливу оприлюднення. А оприлюднена громадська думка може бути як 
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об’єктивною  так і необ’єктивною, як репрезентативною, так і не 

репрезентативною.  

Прямі канали висловлювання громадської думки забезпечують 

можливість висловлювання громадської думки прямо, безпосередньо, без 

проміжних ланок. Ідеться про висловлювання її за допомогою прямих 

контактів населення з управлінськими структурами. Громадська думка, 

реалізована за допомогою цих каналів, є об’єктивнішою, але недостатньо 

репрезентативною. Як засвідчують дослідження, найактивніше йдуть на 

контакт з працівниками органів управління, звертаються у різноманітні 

соціальні інституції, пишуть листи до владних структур, беруть участь у 

акціях протестів особи середнього й похилого віку, а оприлюднені на 

мітингах, зборах думки далеко не завжди поділяє все населення. 

Спеціалізовані канали висловлювання громадської думки - це 

дослідження громадської думки із застосуванням соціологічних методів. За 

правильного методичного та організаційного їх забезпечення вони є 

надійними джерелами громадської думки, оскільки забезпечують 

об’єктивність, репрезентативність отриманої інформації. «Застосування їх 

дає змогу дослідити громадську думку в динаміці завдяки повторним 

опитуванням населення з тих самих проблем; зробити порівняльний аналіз 

громадської думки різних прошарків населення; виявити певні тенденції її 

функціонування з певних проблем. Тому опитування громадської думки 

широко використовують у політичній сфері, соціальному управлінні, 

екологічних, маркетингових дослідженнях тощо» [ 51, с.27]. 

Ще одним складовим елементом громадської думки є її зміст. На 

думку В. Оссовського, зміст громадської думки можна розглядати як 

соціальне ставлення, виражене у формі оціночного судження між 

соціальними суб’єктами і суб’єктом влади стосовно змісту й способу 

розв’язання певної проблеми. [210, с. 38] 
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Громадська думка за своєю внутрішньою природою є складним 

утворенням, яке характеризується «розірваністю», суперечливістю, 

здатністю до швидких несподіваних змін. Ця обставина спричиняє два 

важливі висновки:  

– громадська думка може бути як адекватною реальному станові 

речей, так і може містити помилкові, хибні уявлення про дійсність; 

– громадська думка може швидко (інколи за декілька діб, наприклад, у 

період виборчих кампаній), рішуче змінюватись, оскільки практично 

постійно перебуває у стадії формування. У цьому разі громадська думка – 

це завжди певний «процес», але не «результат». Тому при вивченні та 

використанні громадської думки у процесі державного управління 

необхідні постійні й старанно контрольовані її дослідження. 

Система відносин владних структур, органів державного управління і 

громадської думки є одним із найважливіших показників суспільного 

розвитку і демократії. Відомо, що чим активніше і повніше влада дозволяє 

масам брати участь у суспільно-політичних процесах, тим вона 

демократичніша та ефективніша. Для того, щоб оцінити реальну практику 

взаємодії громадської думки та різних видів влади, варто уявити крайні, 

або протилежні, типи такої взаємодії. Російський вчений О. Іванов [83] 

виокремлює два типи таких відносин: патерналістський і заснований на 

принципах соціального партнерства.  

Інший російський вчений Д. Гавра виділяє 6 режимів взаємодії 

держави і громадської думки: режим придушення громадської думки з 

боку владних структур; режим ігнорування громадської думки; режим 

патерналізму влади по відношенню до громадської думки; режим 

співробітництва; режим тиску громадської думки на владу; режим 

диктатури громадської думки [43].  

Втім, повернемося до класифікації О. Іванова. Перший тип 

взаємовідносин притаманний тоталітарним і авторитарним режимам. За 
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патерналізму суб’єкт влади ототожнюється з батьком великої 

патріархальної сім'ї, який «по-батьківськи» піклується про своїх підлеглих, 

а ті, у свою чергу, зобов’язані відповідати йому «синівською» відданістю і 

слухняністю. Органи влади підкорюють собі майже цілком громадську 

думку. Оскільки найважливішою рисою доктрини патерналізму є 

декларування спільних наріжних інтересів правлячих і підлеглих, то існує 

лише одна загальнонародна громадська думка, яка цілком збігається за 

змістом з офіційною державною політикою та ідеологією. Ніякої іншої 

думки немає і не може бути. Якщо ж вона з'являється з якихось причин 

серед певних верств населення, то її пригноблюють. Нормою практичної 

взаємодії владних структур і громадської думки є її ігнорування владою 

при прийнятті управлінських рішень або, в кращому разі, — імітація 

врахування і використання громадської думки. Подібний стиль сприйняття 

громадської думки авторитарними і тоталітарними режимами призводить 

до того, що сама громадська думка стає одноголосою та унітарною [83]. 

Інший тип взаємовідносин характерний для суспільних систем, що 

побудовані на принципах демократії. Тут владні структури і органи 

державного управління проголошують ідеологію соціального партнерства, 

за якою громадська думка має можливість виражати себе у різних формах. 

Більше того, демократичні режими створюють систему політичних, 

економічних, правових та інших гарантій вільного функціонування 

громадської думки. Сама громадська думка в таких умовах стає 

плюралістичною: не тільки суспільство загалом, а й усі групи, верстви, 

спільноти отримують право вільно висловлювати своє ставлення до подій, 

що відбуваються у світі, власній країні. Система соціального партнерства 

між владою і громадською думкою за сучасних умов має такі властивості: 

вона дає можливість вирішувати суперечливі питання не шляхом страйків і 

на барикадах, а за столом переговорів, шляхом компромісу і взаємних 

поступок, урівноваження інтересів різних соціальних груп населення. 
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Нормою взаємовідносин владних структур і громадської думки є її 

врахування у процесах управління на всіх його стадіях. При цьому 

врахування громадської думки при прийнятті управлінських рішень носить 

не випадковий характер, а здійснюється цілеспрямовано і систематично 

[83]. 

Тривалий час у нашій країні існував патерналістський тип 

взаємовідносин владних структур і громадської думки. З переходом 

України до демократичного врядування поступово змінюються і взаємини 

між громадською думкою та владою: влада все активніше намагається 

апелювати до громадської думки, прислухатися до неї, використовувати її 

у своїй управлінській діяльності. Звісно, Україна нині перебуває ще на 

шляху до побудови дійсно демократичного суспільства, що ґрунтується на 

принципах соціального партнерства, проте, використовуючи громадську 

думку як чинник існування демократичного режиму, можна спробувати 

оцінити стан розвитку демократії в політичному житті нашої країни. Для 

здійснення цього завдання пропонуємо обрати критерії, на підставі аналізу 

яких можна зробити певні висновки. Оберемо такі основні критерії: 

1) участь громадської думки у державних справах як різновид прямої 

демократії; 

2) врахування громадської думки представницькими органами у 

процесі прийняття політичних рішень. 

Безпосередня участь громадської думки в державному управлінні та 

прийнятті політичних рішень відбувається під час проведення виборів і 

референдумів. На думку відомої західної дослідниці К. Давіша, «процес 

демократизації починається з проведення перших демократичних виборів, 

а потім закріплюється гарантіями політичних свобод і громадянських 

прав» [цит. за: 51]. Однак, маючи вагомий досвід проведення виборів в 

Україні, можна констатувати, що вони не є достатнім критерієм 

демократичності держави.   
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Практика проведення референдумів в Україні також не набула 

популярності. За роки незалежності було проведено лише два 

загальнонаціональні референдуми. Окрім референдуму, в законодавстві та 

практиці зарубіжних країн є також інші форми прямої демократії, за 

допомогою яких громадська думка може залучатися до політичного 

управління. Так, наприклад, народне вето (його ще можна назвати 

референдумом, що відміняє прийняте рішення) — голосування виборців з 

метою ліквідації вже діючого закону або будь-якого іншого акта (Італія). У 

нашій державі немає практики відхилення прийнятих владними органами 

законодавчих актів.  

При прийнятті політичних рішень органи державного управління 

повинні враховувати громадську думку, оскільки вона слугує джерелом 

важливої соціально-політичної інформації. Для того, щоб отримати 

наукову інформацію, що може бути основою для прийняття рішень, треба 

проводити регулярне дослідження громадської думки. Реєстрації має 

підлягати вся сукупність відомостей, незалежно від того, чи є вони 

позитивні або негативні, висловлені більшістю чи меншістю, врегульовані 

чи неврегульовані законодавчо та ін. Вивчення громадської думки повинне 

проводитися послідовно і систематично. Важливим моментом є також те, 

що між вивченням і використанням не повинно бути великих часових 

інтервалів, інакше може відбутися процес небажаної «емансипації» 

громадської думки від її носія. 

Механізм використання даних громадської думки, що надійшли до 

суб’єктів  управління для прийняття політичного рішення, досить 

складний. Часто звучить запитання: «Чи врахував уряд цей факт у своїх 

політичних рішеннях?» або «Які можна навести конкретні приклади 

постанов, що спираються на результати опитувань громадської думки?» 

При цьому не звертають уваги на той факт, що справа не в простому 

використанні різних даних, оскільки політичне рішення не є сумою 
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врахованих фактів. Знання, які надає громадська думка органам управління 

для ухвалення політичних рішень, можна кваліфікувати як первинну, 

початкову інформацію. Без систематизації, глибокого аналізу вона містить 

фрагментарні, описові відомості про сприйняття і бачення соціальними 

спільнотами тих, чи інших процесів, фактів, явищ політичного життя. 

Наукове ж знання, на якому повинно ґрунтуватися управління, — це 

результат систематизації розрізнених даних з виявленням закономірних 

зв’язків між фактами, подіями і явищами. Лише після такої обробки 

громадська думка може надати органам управління інформацію, що має 

якості наукового знання. 

Цікава позиція ще одного дослідника громадської думки, щодо того за 

якими критеріями оцінювати її роль в демократичних процесах. Отож,     

А. Литвин пропонує такий перелік критеріїв:  

1) демократичність системи виборів і відповідних законів. 

2) характер законодавчо закріпленої ролі громадської думки. Цей 

критерій визначає соціальний статус громадської думки і формує правові 

підстави для виконання нею соціальних і політичних ролей більшої чи 

меншої значущості та масштабності. Якщо законодавча влада визначила 

перелік питань, які не можуть бути вирішені інакше, ніж через апеляцією 

до громадськості, прийняла закон про референдум, надала права місцевим 

органам влади, то тим самим вона обмежила своє свавілля. Якщо ці умови 

не дотримані, то громадська думка не матиме законодавчих інструментів 

співробітництва з владою.  

3) Наявність каналів вільного виразу громадськістю думок та свобод у 

вирішенні нагальних завдань суспільного сьогодення.  

4) Характер протікання дискусій між владою і громадською думкою. 

Користуючись даним критерієм, можна оцінити одну з найважливіших 

сторін взаємодії громадськості і влади – виникнення і розвиток діалогу між 

ними. Виникає така форма співвідношення між ними тоді, коли існують 
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розбіжності у способах розв’язання нагальних проблем. У дискусії між 

громадською думкою і владою повновагомим суб’єктом завжди є остання, 

тоді як перша може бути як активним, так і пасивним суб’єктом, або ж 

просто поставати об’єктом владного впливу.  

5) Частота, предметний та об’єктний характер звернення влади до 

громадської думки. Цей критерій розкриває ступінь уваги влади до реакцій 

громадськості у розв’язанні тієї чи іншої актуальної проблеми. Чим більша 

частота звернень влади до думки загалу, тим більша потенційна 

можливість цього загалу повноцінно реалізувати свої функції.  

6) Умови, за яких вимоги громадськості долучаються до рішень влади. 

Практична діяльність влади охоплює лише ті вимоги громадськості, 

невиконання яких загрожує життєдіяльності великих мас людей, тобто 

коли це стосується і влади, і громади. Подібні ситуації виникають під час 

екологічних катастроф, інфекційних епідемій, економічних криз тощо.  

7) Наявність вільних і множинних каналів висвітлення і передачі 

актуального змісту в життєпотоці громадської думки. Можливість та 

ефективність залучення останньої до управлінських і політичних рішень 

влади значною мірою визначається не тільки законодавством та реальними 

соціальними умовами, а й наявністю вільних каналів її виголошення. Вони 

мають належати як державі, так і недержавним структурам. У такій 

ситуації виникає плюралізм каналів висвітлення громадської думки, який 

спрямовуватиме як дії влади, так і діяння громадськості в загальному руслі 

демократизму [164, с. 95].  

Ми ще повернемося до практичних проблем врахування громадської 

думки владними структурами в процесі ухвалення управлінських рішень, 

однак спочатку розглянемо як формується громадська думка, хто і що на 

неї впливає. 

Формування громадської думки є складним інформаційно-

комунікативним процесом, який може відбуватися стихійно 
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(відображаючи реально існуючі актуальні суспільні проблеми) та 

цілеспрямовано (під впливом спеціальних комунікативних практик на 

зразок зв’язків з громадськістю). 

Сформована громадська думка постає не як механічна сума 

індивідуальних думок, а як результат певних послідовних і обов’язкових 

станів, дій та взаємодій.  

Громадська думка може формуватися як стихійно, так і під впливом 

певних соціальних інститутів, яким вигідна циркуляція в громадській 

думці певних поглядів та оцінок. Стихійне формування громадської думки 

спричиняється об’єктивними причинами, в якості яких виступають 

актуальні для суспільства інтереси та потреби. Вони дають поштовх 

комунікативним процесам, результатом яких може стати утворення 

громадськості як сукупності, об’єднаної навколо певної спільної для її 

членів проблеми. Ці процеси, як правило, базуються на безпосередній 

комунікації та зосереджуються в первинних соціальних групах. 

Однак існує й інший спосіб формування громадської думки, коли  

вона створюється цілеспрямовано. На сьогодні можемо констатувати 

виникнення та розвиток низки специфічних сфер комунікативної 

діяльності, основне призначення яких — впливати на суспільну свідомість, 

формувати громадську думку у потрібному для замовника напрямі. 

Найяскравішим прикладом в цьому контексті є зв’язки з громадськістю. В 

одному з визначень цього виду діяльності, запропонованому провідним 

американським вченим та практиком E. Бернейзом, стверджується, що PR 

— це зусилля, спрямовані на те, щоб переконати громадськість змінити 

свою думку або свої дії, а також на гармонізацію діяльності організації 

відповідно до інтересів громадськості і навпаки.  Фактично, в 

прагматичному аспекті зв’язки з громадськістю розглядаються як вміння 

впливати на громадську думку в інтересах корпорації, фірми таким чином, 
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щоб переконати споживача, що корпоративна діяльність здійснюється 

передусім для його добробуту, комфорту, економії часу саме у нього.  

Отже, зусилля паблік рілейшнз як професійної сфери діяльності 

спрямовані на формування довіри до організації у цільових груп 

громадськості (тобто таких, що мають для неї вирішальне значення).  

Ще одним інструментом цілеспрямованого формування громадської 

думки є пропаганда (лат. propagare — поширювати, розповсюджувати) — 

діяльність, що передбачає системне поширення, поглиблене роз’яснення 

соціально-політичних, економічних, правових поглядів, ідей, теорій та 

забезпечує формування у суспільстві певних настроїв, закріплення у 

свідомості громадян певних цінностей, орієнтацій, уявлень з метою 

максимального розширення кола прибічників відповідної ціннісної 

системи.  

Г. Джовет та В. О’Доннел у книзі «Пропаганда та переконання» 

вказують на засоби масової комунікації як головний інструмент 

пропагандистського впливу. Вся історія ХХ століття наповнена війнами та 

історичними колізіями, хоча так само вона сповнена і боротьбою різних 

пропагандистських систем, які наочно довели результативність такого 

способу цілеспрямованого формування громадської думки, незважаючи на 

часто антигуманний зміст пропагованих ідей [357].  

Якщо пропаганда використовується в рамках демократії, то відчуває 

на собі вплив  громадянського суспільства, що в цілому знижує її руйнівну 

силу. Однак її вплив досить великий за підтримки певних політичних 

проектів. Іншими словами, якщо у громадян в суспільстві багато джерел 

інформації, а влада підтримує свободу думок, при якій громадські дебати і 

дискусії є механізмом вибору політичних рішень, то інформаційне поле 

пропаганди стає більш обмеженим. Більше того, пропаганда має і 

конструктивний потенціал, і її можна використати для консолідації 
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суспільства, збереження цілісності та суверенності держави, боротьби з 

зовнішніми загрозами та внутрішніми конфліктами. 

Отже, формування громадської думки за своєю природою є 

комунікаційним процесом, що відбувається в певному історико-

культурному та політичному контексті та відповідно зазнає його впливу. 

Формування громадської думки може відбуватися завдяки впливові на 

людей певних спільних для них чинників та факторів, що породжують 

громадський інтерес (стихійний шлях формування громадської думки). 

Функціонування громадської думки реалізується через її вплив на 

конкретні суспільно-політичні відносини в державі. Сформована 

громадська думка досягає рівня функціонуючої, тобто набуває дійового 

характеру тоді, коли вона перетворюється на соціальний інститут, а відтак 

стає здатною виконувати певні соціальні функції. Про які функції йдеться? 

М. Горшков виділив та описав регулятивну, виховну, оцінювальну, 

контрольну, захисну, директивну та пізнавальну функції громадської 

думки, в підсумку інтегрувавши їх в єдину регулятивно-виховну функцію 

громадської думки, яка, на думку вченого, максимально виражає духовний 

та духовно-практичний потенціал громадської думки впливати на систему 

соціальних взаємодій [51, с.35-41]. 

В. Оссовський розглядав функції громадської думки у двох вимірах 

залежно від їх спрямованості та змісту: вертикальному та 

горизонтальному. Вертикальний вимір характеризує взаємодію 

громадської думки з владою та включає експресивну (оцінка дій владної 

еліти та її вираження через низку формальних та неформальних засобів), 

консультативну (вироблення бачення вирішення важливих соціальних 

проблем, що може бути корисною для органів влади), директивну 

(продукування таких рішень щодо важливих соціальних проблем, що є 

обов’язковими для виконання органами публічної влади) функції 

громадської думки. Горизонтальний вимір громадської думки 
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характеризує її вплив на поведінку людей та реалізується через її 

контрольну функцію. При цьому вчений вказує на те, що в сучасній науці 

найґрунтовніше емпірично її дослідила німецький соціолог Е. Ноель-

Нойман, сформулювавши теорію «спіралі замовчування» [203, с.66-68]. 

В. Полторак, розглядаючи функції громадської думки, об’єднує їх у 

дві групи, які визначаються на підставі обґрунтованих критеріїв: характеру 

взаємодії громадської думки з іншими соціальними інститутами, групами 

населення та характеру взаємодії громадської думки з органами 

управління, специфіки його врахування в процесах управління, прийняття 

рішень. 

Перша група функцій, що об’єднує інформаційну, регулятивну та 

управлінську, відображає характер взаємодії громадської думки із 

соціальними інститутами, населенням. Інформаційна функція громадської 

думки випливає з того факту, що громадська думка є джерелом 

специфічної інформації, що циркулює в суспільстві та забезпечує його 

життєдіяльність. Регулятивна функція полягає у виробленні та закріпленні 

у суспільстві цінностей, принципів, норм поведінки. Управлінська функція 

обумовлена місцем громадської думки в процесі прийняття управлінських 

рішень, адже будь-який політичний режим повинен враховувати 

інформацію про стан громадської думки та масові настрої.  

Другу групу складають експресивна, консультативна, спонукальна, та 

директивна функції, що визначають характер взаємодії громадської думки 

із органами управління (як одним із різновидів соціальних інститутів). 

Щодо, зокрема, консультативної функції громадської думки, то специфіка 

її врахування органами публічної влади, за В. Полтораком, залежить як від 

рівня її компетентності стосовно сутності конкретної проблеми, так і від 

демократичності політичного режиму. Спонукальна функція громадської 

думки займає проміжне місце між консультативною та директивною, 

реалізуючись у формі мітингів, демонстрацій, які виступають каналами 
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вираження громадської думки і підштовхують органи влади до прийняття 

необхідних рішень [223, с. 264]. 

Незалежно від того, які функції вважати ключовими, повною мірою 

вони можуть реалізуватися лише в умовах держави з розвиненим 

демократичним режимом, коли влада забезпечує реалізацію принципу 

соціального партнерства з громадськістю, а громадська думка є одночасно 

умовою та результатом злагодженої взаємодії влади та суспільства. Для 

формування і функціонування громадської думки з важливих суспільних 

питань створюють низку правових, політичних, економічних гарантій та 

спеціальних інститутів вільного і реального функціонування громадської 

думки.  

Під правовими гарантіями мається на увазі наявність правових норм, 

що встановлюють обов’язковість використання громадської думки 

органами державної влади, що відображається в законодавстві. Носієм 

політичних гарантій є політичні партії як виразники інтересів різних 

соціальних груп. Врахування партіями громадської думки при створенні 

ними політичних програм та розробці соціально-політичних проектів 

забезпечує їм підтримку громадськості. Економічні гарантії полягають у 

забезпеченні державою та недержавними організаціями ініціювання та 

фінансування заходів зі збору даних та вивчення громадської думки. 

Повернемося до питання про те, яким же чином громадська думка 

стає чинником впливу на владу, показником, мірилом демократичності 

політичної системи і суспільства вцілому? Для цього необхідно розглянути 

основні канали вираження громадської думки в сучасних умовах та їхнє 

функціонування.  

Ухвалення управлінських рішень із залученням громадян належить до 

групових методів політики. Групове ухвалення рішень має низку важливих 

переваг. Зокрема, більший обсяг знань та інформації, що впливають на 

рішення; більша кількість альтернатив рішень; дозволяє донести рішення 
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до всіх зацікавлених сторін. У  вирішення проблеми втягуєтся більша 

кількість людей, що робить ухвалені рішення зрозумілими. Крім того,  такі 

рішення будуть легітимнішими в очах суспільства, а значить їх простіше 

реалізовувати, втілювати в життя. 

Форми роботи з громадянами формально поділяються на безпосередні 

(публічне громадське обговорення) та опосередковані (вивчення 

громадської думки). Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації 

державної політики» від 6.01.2010 р. № 10 публічне громадське 

обговорення передбачає організацію і проведення: 

– громадських слухань; 

– зустрічей із громадськістю; 

– конференцій, семінарів, форумів, «круглих столів», зборів, 

громадських приймалень; 

– теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач 

теле- і радіомовлення; 

– інтернет-конференцій, електронних консультацій; 

– телефонних «гарячих ліній», інтерактивного спілкування в інших 

сучасних формах. 

Вивчення громадської думки здійснюється шляхом: 

– проведення соціологічних досліджень і спостережень (опитування, 

анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи); 

– запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних 

засобах масової інформації; 

– проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших 

матеріалів у пресі, на радіо й телебаченні для визначення позицій різних 

соціальних груп; 

– опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян 

зауважень і пропозицій; 
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– проведення аналізу інформації, що надходить до спеціальних 

скриньок [231]. 

Останнім часом в Україні пожвавилася діяльність різноманітних 

соціологічних центрів та служб, які особливо розвивають свою активність 

у передвиборчі періоди і дещо сповільнюються у період між ними.  

У період виборів можуть з’являтися нові соціологічні кампанії, так 

звані – кишенькові, які працюють на замовлення певних політичних сил. 

Недобросовісні соціологічні проекти так само швидко зникають з 

публічної площини, як і раптово там з’являються. Існують також 

віртуальні соціологічні академії, центри, фонди, яких реально не існує, і 

які не проводять жодних соціологічних опитувань.  

Лише порівняно невелика кількість українських центрів опитування та 

вивчення громадської думки сприймаються незалежними, такими, що не 

працюють на замовлення, а відображають реальні картини громадської 

позиції з тієї чи іншої теми дослідження. На ринку соціологічних 

досліджень вже тривалий час «тримають» марку високої якості 

«Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра 

Разумкова», «Інститут соціології НАНУ», «СОЦІС, Центр соціальних та 

політичних досліджень», «Український інститут соціальних досліджень», 

Research & Branding Group® маркетингові, соціологічні та політичні 

дослідження, Всеукраїнська соціологічна служба, Фонд «Демократичні 

ініціативи».  

Популярними та успішно функціонують та користуються довірою в 

областях України також регіональні центри політичних досліджень (ЦПД), 

що працюють при відповідних університетах, приміром, у Львові, 

Тернополі, Дніпропетровську. Як структурний підрозділ Запорізького 

національного університету працює Центр незалежних соціологічних 

досліджень. Варто також назвати професійні регіональні соціологічні 

структури такі як Центр «Соціоінформ» (Львів), Центр «Соціополіс» 
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(Дніпропетровськ), Центр «Соціомаркет» (Дніпропетровськ), «Українське 

демократичне коло» (Київ), Служба «Український барометр» (Київ).  

Окремо варто згадати єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

«Урядовий портал», який містить систематизовану інформацію про 

діяльність органів влади, звернення та запити громадян, громадське 

обговорення проектів нормативно-правових актів тощо. Ефективну 

діяльність такого роду ресурсів можна вважати значним кроком на шляху 

до повноцінного електронного урядування. 

Разом з правовим унормуванням методів взаємодії з громадськістю, 

влада намагається формалізувати їх використання. Так, до практики 

громадських слухань як механізму залучення до обговорення суспільних 

проблем широкого кола громадськості звертаються, як правило, або 

формально, або у випадках, коли питання, що розглядається, викликає 

широкий резонанс. Такий стан справ є наслідком невизначеності 

механізмів ухвалення рішень за допомогою проведення громадських 

слухань. Зокрема,  це стосується більшість статутів територіальних громад, 

або положень  про проведення слухань, які не мають чіткого визначення 

механізму впровадження в життя результатів громадських слухань. Досить 

часто перешкодами для проведення громадських слухань є низька 

матеріально-технічна база або недостатній рівень поінформованості 

населення. Важливою проблемою є низька громадянська активність, 

неспроможність проконтролювати виконання ухвалених рішень.  

Поширеними формами участі громадян у виробленні та реалізації 

рішень на місцевому рівні є збори громадян, місцеві ініціативи, діяльність 

органів самоорганізації населення.  

Ефективним інструментом впливу громадськості на ухвалення 

управлінських рішень є спеціальні дорадчі органи громадського контролю 

при органах виконавчої влади (громадські ради). Створення громадських 

рад в Україні було передбачене постановою Кабінету Міністрів «Про 
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додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 26.11.2009 р. № 1302. Діяльність 

громадських рад регулюється Порядком проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 

прийнятим у 2010 р. Згідно із цим документом громадська рада є постійно 

діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що діє 

з метою забезпечення участі громадян і їх об’єднань в управлінні 

державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії таких 

органів із громадськістю, врахування громадської думки під час 

формування та реалізації державної політики [232]. 

Світова практика підтверджує ефективність і доцільність діяльності 

громадських рад. Наприклад, ради з розробки бюджету функціонують у 

Бразилії, Франції, Іспанії, Канаді, Бельгії. В Україні громадські ради 

функціонують при центральних органах виконавчої влади, а також на 

регіональному рівні – при обласних державних адміністраціях. Натомість 

на місцевому рівні даний механізм взаємодії влади з інститутами 

громадянського суспільства все ще перебуває на стадії формування. 

Важливе значення при цьому має особиста позиція керівників органів 

влади. Недолік громадських рад полягає в тому, що більшість в них 

становлять представники влади, точніше політичної партії (громадської 

організації), яка контролює відповідний державний орган, що фактично 

перетворює їхню роботу на формальність. Однією із причин такої ситуації 

є пасивність громадськості або відсутність в активістів практичного 

досвіду роботи в таких органах. Велика кількість громадських організацій, 

представлених у радах, навпаки заважає конструктивній роботі. Окрім 

того, громадські діячі не завжди є фахівцями  з конкретних, вузько 

спеціальних питань. Отже, основою ефективного впливу громадських рад 

на участь у формуванні  державної політики є залучення членів рад на 
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професійній основі. Це можливо при постійному розвитку 

громадянськості. 

Досить дієвими формами налагодження двостороннього зв’язку із 

громадськістю при виробленні та реалізації державної політики є 

електронні консультації та «гарячі» телефонні лінії. Актуальність та 

ефективність цих форм зумовлені їх доступністю для громадян, а також 

відсутністю обмежень часовими рамками та місцем проведення. Сучасні 

технології дозволяють людям оперативно отримувати зворотний зв’язок 

після свого звернення до органу влади, а також гарантувати анонімність, 

що сприяє залученню більшої кількості громадян до прийняття державних 

рішень. Крім того, використання таких форм двостороннього зв’язку 

потребує значно менших матеріальних витрат і організаційних заходів.  

Забезпечити участь громадян у формуванні державної політики влада 

може лише за умови створення відкритого інформаційного суспільства, в 

якому кожен міг би мати вільний доступ до інформації та знання, 

користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 

людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і 

особистому розвиткові та підвищуючи якість життя. 

Поширеною формою участі громадян в ухваленні рішень є звернення 

громадян до державних органів. Така комунікація може відбуватися як 

письмово, так і усно (через громадські приймальні, особисті прийоми, 

телефонні консультації, виїзди посадовців на місця подій тощо). Звернення 

громадян можуть містити як конкретні проблемні питання, так і більш 

загальні пропозиції та рекомендації щодо функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Ще одним важливим інструментом демократичного формування 

державної політики є проведення представниками державної влади та 

місцевого самоврядування публічних роз’яснень з питань, що турбують 

широку громадськість. Це може відбуватись як безпосередньо (на зборах 
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громадян), так і за допомогою засобів масової інформації. Особливої 

актуальності така форма взаємодії набуває в період масштабного 

реформування всіх сфер життєдіяльності суспільства, коли громадяни 

самостійно невзмозі розібратися з величезною кількістю суперечливої 

інформації. 

Разом з тим, нехтування громадською думкою, не використання 

дієвих механізмів ефективного залучення суб’єктів господарювання та 

інших зацікавлених осіб до вироблення державних, чи місцевих рішень 

ведуть до викривлення реального стану речей, деформують цінності 

демократії, спричиняють негативні наслідки матеріального та морального 

характеру. Зокрема, мають негативний вплив на господарську діяльність, 

збільшують відстань між бідними і багатими, між владою та громадою. 

Таким чином, гальмується розвиток, втрачається продуктивність 

управлінської діяльності, зміст підміняється формою. Усе це шкодить 

економічним та соціальним інтересам. 

Підводячи підсумки можна стверджувати, що громадська думка є 

важливим показником розвитку демократії в суспільстві. Чим більше влада 

співпрацює з народом, тим вона демократичніша. Сучасні розвинені 

держави за допомогою певних правил регулюють і спрямовують в 

потрібне русло участь громадської думки в політичних процесах. 

Невикористання владою громадської думки може призвести до 

послаблення престижу органів державного управління, відчуження народу 

від державних справ. Це, в свою чергу, веде до породження соціальної 

напруги, розгортання політичних конфліктів та зростання деструктивної 

активності мас.  

 

4.5. Протестна комунікація як форма взаємодії між 

громадянським суспільством та державою 
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У сучасних суспільствах протестні рухи залишаються вагомим 

інструментом впливу на державу, попри декларації демократичності, 

прозорості і відкритості влади, попри обіцянки «почути кожного» та 

враховувати у здійсненні політики інтереси всіх соціальних класів та груп, 

попри різноманіття партій, які за своїм означенням мають представляти 

інтереси різних частин суспільства. Вдаючись до різних форм протестів, 

громадськість намагається заявити, що  її права та інтереси порушуються, 

що держава блокує канали зворотного зв’язку з суспільством, або ігнорує 

інформацію, яка цими каналами надходить. 

Відтак, існує необхідність вивчати причини, передумови, особливості 

перебігу та наслідки протестних рухів, з’ясовувати спільні та специфічні 

риси протестної комунікації. Тільки таким чином  можна навчитися 

запобігати кривавим і деструктивним сутичкам, які ще більше 

поглиблюють проблеми суспільства та переводити протести в русло 

мирного волевиявлення. Хоча, на глибоке переконання автора, ефективна 

комунікація  влади з народом на основі сучасних інформаційно-

комунікативних технологій здатна звести будь-які протисти до мінімуму та 

забезпечити легітимність політичних рішень та дій органів влади.  

На основі  аналізу сучасних протестних рухів вчені формулюють їх 

загальні риси [212]: 

 – горизонтальна, неієрархічна структура, яка функціонує завдяки 

застосуванню сучасних комунікаційних засобів – соціальних мереж в 

Інтернеті, унаслідок чого підвищується незалежність перебігу протестних 

подій від ступеня висвітлення їх у ЗМІ; 

 – децентралізованість, відсутність явних лідерів, що, своєю чергою, 

знижує можливість ведення переговорного процесу між ними й владою; 

 – значна дистанція між протестними рухами та 

інституціоналізованими складниками громадянського суспільства 

(профспілками, неурядовими організаціями) та політичними партіями. 
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Потрібно зауважити, що партії, зокрема в Україні не сприймаються 

громадянами як виразники їх інтересів.  

Крім того, більшості сучасних протестних рухів притаманний мирний 

характер, а насильство застосовувалося лише у відповідь на репресивні 

силові дії влади. Нарешті, визначальною є й пріоритетність у них ціннісної 

сфери над соціальною й економічною – обстоювання базових 

демократичних цінностей. 

 Ці ознаки виразно виявлялися й у розвитку такого явища, як 

український Майдан, який еволюціонував від нечисленної «революції на 

граніті» й акції «Україна без Кучми» до Помаранчевої революції, 

Податкового та Мовного Майданів і Революції гідності. Майдан як 

осередок і символ подій, що мають певні ознаки революційних, є 

багатоплановим і неординарним явищем сучасного суспільства. Він 

потребує комплексних досліджень як особливий соціокультурний та 

історичний феномен. Майдан передусім цікавий,  як форма прямої 

демократії, що спирається на історико-культурні традиції та відроджує 

втрачені можливості архаїчних форм у сучасному світі завдяки 

технологіям інформаційного суспільства. 

 Дослідження вчених доводять, що Майдан є закономірним 

результатом розвитку протестних рухів в Україні, а зіставлення 

притаманних йому рис із загальними особливостями трансформування цих 

рухів у світі демонструє його відповідність нинішнім глобальним 

протестним трендам. Це унеможливлює розгляд  Майдану як політичної 

випадковості, ігнорування його як потужного чинника політичного життя 

й потребує від української влади певних організаційних, управлінських і 

законодавчих рішень, зокрема і в сфері комунікативної політики [212].  

Існує класифікація протестних рухів: 

–  за сферою поширення (локальні й загальні); 
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–  за тематикою (політичні, ідеологічні, соціально-економічні, 

правозахисні); 

–  за формами політичної участі (радикальні й помірковані);  

–  за тактикою (конвенційні, конфронтаційні, насильницькі); 

–  за суб’єктами участі, які, своєю чергою, згруповані за 

різноманітними демографічними ознаками – віковими (молодь, 

пенсіонери), статевими (жіночий рух), професійно-груповими 

(студентство, підприємці, науковці, журналісти, діячі культури тощо, чи за 

характером праці (наймані працівники, дрібні підприємці, пільговики); 

–  за об’єктом, на який спрямовано рух: правозахисні (рухи проти 

порушень прав людини, проти дискримінації за мовною ознакою, 

віросповіданням, сексуальною орієнтацією тощо), соціальні (екологічні, 

зоозахисні, проти забудов), рухи проти певного владного рішення 

(запровадження платних послуг у певній сфері, закриття шкіл, лікарень) 

[44, с. 82].  

В демократичній політичній системі громадяни мають можливість 

виступати проти дій влади та не погоджуватися з тим, що не відповідає їх 

інтересам і ціннісним орієнтаціям. 

В цьому контексті винятково важливими є політико-правові умови 

реалізації громадянами права на протест, тобто ті можливості, які їм надає 

законодавство у відстоюванні своїх інтересів, свобод та переконань. 

Легальна можливість виявляти політичний протест масового характеру 

проявляється через регулювання права на свободу мирних зібрань. 

Свобода мирних зібрань захищається ст. 11 Європейської Конвенції про 

захист прав людини, ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, що його було ратифіковано Указом Президії Верховної 

Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 р., гарантує кожному право на 

свободу мирних зборів. 
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На національному ж рівні свобода мирних зібрань гарантується ст. 39 

Конституції України, яка стверджує: «Громадяни мають право збиратися 

мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування. 

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом 

відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 

для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей» 

[92]. 

Дане положення законодавства України є по суті єдиним, яке регулює 

реалізацію права на мирні зібрання. Закону, який стосується права на 

мирні зібрання, в Україні не існує, хоча і було здійснено декілька спроб 

його прийняття. Таким чином сьогодні на законодавчому рівні не 

врегульовані правила для всіх учасників мирних зібрань, в тому числі для 

працівників правоохоронних органів, не передбачені чіткі правила та 

вичерпний перелік підстав для втручання у реалізацію права на мирні 

зібрання, не встановлено жорсткі правила, що регламентували б 

застосування спецзасобів під час припинення зібрань тощо [31]. 

В той же час, в 2016 році Україна як ніколи близько підійшла до 

прийняття спеціального закону, який би регламентував участь громадян у 

протестних акціях. Так, до Верховної ради надійшло одразу 2 

законопроекти про гарантії свободи мирних зібрань №3587 та №3587-1, 

альтернативний йому. Порівняльний аналіз цих документів свідчить, що 

законопроект 3587-1 є більш ліберальним і визначає радше обов’язки 

держави з забезпечення безперешкодної реалізації права на мирний 

протест, в той час як законопроект 3587 більш жорстко регламентує його 

вираження. 
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Так, цікавим є положення ч.2 ст.4 Законопроекту 3587-1, а саме те, що 

«Організатор зібрання не несе відповідальності за незабезпечення 

громадського порядку Національною поліцією та Національною гвардією 

України та іншими правоохоронними органами, а також за дії учасників 

зібрання і третіх осіб», а також положення ч.3 ст. 4: «Тільки організатор 

заходу (чи учасники заходу, який не має організатора) в праві визначати чи 

є захід мирним зібранням». 

Згідно законопроекту 3587 обов’язковим є повідомлення про 

проведення заходу не пізніше ніж за 42 години, тоді як альтернативний 

проект передбачає повідомлення про проведення лише у випадку 

необхідності забезпечення безпеки акції. Також в ч. 6 ст.9 першого 

законопроекту окремо прописана заборона учасникам мирного зібрання 

мати при собі зброю, а також пристрої або пристосовані предмети, що 

можуть бути використані проти життя і здоров’я людей. 

Досить суперечливим на нашу думку є положення абзацу 4 ч. 2 ст. 16 

проекту 3587, в якому встановлюється наступна підстава для обмеження 

реалізації права на свободу мирних зібрань: «запобігання реальній 

небезпеці застосування з боку організаторів та учасників зібрання фізичної 

сили, зброї та інших небезпечних засобів для заподіяння шкоди життю, 

здоров’ю або майну інших осіб». Така теза є досить розмитою, не містить 

конкретики, може бути вільно трактована та використана як зручний 

привід для відмови у реалізації права на протест. Такою ж абсолютно 

незрозумілою є ч. 3 вказаної статті: «Реалізація права на свободу мирних 

зібрань може бути обмежена, якщо це необхідно у демократичному 

суспільстві, з урахуванням принципу пропорційності лише до тієї міри, яка 

є мінімально необхідною для захисту інтересів, зазначених у частині 

другій статті 39 Конституції України». 

В той же час альтернативний законопроект навпаки, встановлює 

кримінальну відповідальність посадових осіб Національної поліції та 
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Національної гвардії України та інших правоохоронних органів за 

перешкоджання проведенню зібрань, в тому числі за розсіювання зібрань. 

Більше того, автори передбачають навіть кримінальну відповідальність 

відповідних органів за бездіяльність, або незабезпечення зібрання 

достатньою охороною від провокаторів та інших одночасних зібрань (в 

тому числі контрзібрань), якщо наслідком таких дій стали тілесні 

ушкодження чи пошкодження майна або зрив зібрання. На нашу думку, це 

положення теж дає можливість для різного роду політичних спекуляцій та 

зловживань. 

Варто зауважити, що вже існує реакція міжнародної спільноти на 

обидва варіанти Закону про  гарантії свободи мирних зібрань. Так, 

Венеційська комісія спільно з експертами ОБСЄ їх оцінили загалом 

позитивно, але вказали на необхідність  доопрацювання. Щодо 

законопроекту 3587 зазначено, що варто запровадити винятки щодо 

зібрань, які не вимагають повідомлення, через невелику кількість 

учасників;  вдосконалити процедуру повідомлення про зібрання (строки, 

форму: виключити вимоги щодо необхідності отримання дозволу у разі, 

якщо зібрання порушує вільний рух транспорту. 

Щодо законопроекту 3587-1 зауважено, насамперед, що 

запропонована ним процедура відсутності обов’язкового повідомлення про 

зібрання не відповідає, на думку експертів, статті 39 Конституції України 

та її тлумаченню Конституційним Судом України, відповідно до яких 

організатори завчасно повідомляють органи влади про зібрання. Крім того 

наголошено, що лише організатори зібрання не можуть бути 

відповідальними за визначення того, чи є (і залишатиметься) вони мирним, 

і які ризики можуть їм загрожувати. Це є завданням органів влади, 

зокрема, правоохоронців, які мають для цього необхідні знання та ресурси. 

Аналізуючи норми законопроекту 3587-1 експерти також засудили 

положення статті 8 щодо того, що органи влади мають самостійно шукати 
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інформацію про проведення зібрань, зокрема, в Інтернеті. Серед 

позитивних аспектів законопроекту 3587-1 Венеційська комісія назвала 

запровадження інституту перемовників з-поміж працівників поліції та 

передбачення процедури незалежного моніторингу зібрань [118]. 

Обидва законопроекти пройшли обговорення у профільних комітетах 

і були включені до порядку денного засідання Верховної ради. Але 

необхідно зауважити, що існує потреба у комплексному підході до питання 

законодавчого врегулювання свободи мирних зібрань і об’єднанні зусиль 

влади та громадськості для створення якісного продукту. 

Крім того, у Верховній раді в цьому році зареєстровані 2 похідні 

законопроекти, які регулюють дії Національної гвардії та поліції під час 

мирних зібрань [246, 247]. Вони визначають компетентним органам роль 

гаранта безпеки проведення таких акцій, обмежуючи право застосовування 

ними сили для їх розгону. В той же час, як і у попередніх законопроектах, 

що розглядались, бракує чіткості визначення термінів (застосування сили, 

заходи примусу тощо). Крім того, сумнівним видається положення про 

пошук інформації про масове зібрання в альтернативних джерелах 

(інтернет), оскільки така інформація є сумнівною і не дозволяє розробити 

ефективні дії із забезпечення безпеки учасників протестних акцій. 

Низька ефективність забезпечення державою реалізації прав громадян 

в основних сферах (соціально-економічній, освітній, охорони здоров’я, 

політичній тощо) спонукає їх до протестних дій. В державах будь-якого 

типу протест протікає в конвенційних (у вигляді санкціонованих владою 

демонстрацій, пікетів та інших подібних акцій) та неконвенційних формах 

(заборонені мітинги, демонстрації, голодування, страйки, захоплення 

приміщень, перекриття доріг тощо). 

Цікавішим і важливішим є дослідження динаміки протестних рухів. 

Нажаль, тривалий період часу системний і послідовний аналіз протестних 

рухів в Україні не здійснювався, хоча, логічно було б починати його, 
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принаймні, з подій, що передували Помаранчевій революції. Однак, 

узагальнену інформацію щодо протестної активності в Україні можна 

відшукати в науковій літературі тільки починаючи з 2009 р. Зокрема, таку 

інформацію надає Центр досліджень суспільства та Національний інститут 

стратегічних досліджень. За даними моніторингу, здійсненого з жовтня 

2009 по вересень 2010 року, зафіксовано 2 788 протестних дій, або майже 8 

протестних дій щодня [252]. Показово, що більшість протестних дій мали 

загальноприйнятні, конвенційні форми, насильницькі дії становили менш 

як 5% від усіх протестів. Водночас із 2010 року спостерігалася тенденція 

до збільшення кількості негативних реакцій влади на протестні акції. До 

президентських виборів 2010 року на 100 протестів припадало в 

середньому 10,8 негативних реакцій, одразу після них цей показник сягнув 

15,2 і зростав надалі. У 2011 році кількість акцій істотно не змінилася – 

2277 усього, або більш як 6 акцій щодня. Водночас спостерігалося, хоч і не 

значне, зростання організованості та політизованості соціально-

економічних протестів і спроби об’єднання проти влади протестних 

ініціатив, які порушують різні соціальні проблеми [249]. За збереження 

загальної переваги протестів із конвенційною тактикою й навіть зниження 

частки конфронтаційних та насильницьких подій примітним є те, що 

рівень конфронтаційності, як і 2010 року, був вищим у протестах за участю 

виключно аполітичних неформальних ініціатив (31% від загальної 

кількості акцій за їхньою участю).  

Політичні партії та інституціоналізовані громадські організації 

використовували переважно конвенційну тактику (93% протестів за їхньою 

участю). Однією з найпримітніших новацій 2011 року була поява на 

авансцені протестних дій так званих груп невідомих (які надалі дістали 

назву «тітушок»), що призвело до посилення конфронтаційного характеру 

акцій. За участю «невідомих» відбулося 8% акцій [249], а щодо їхньої 

участі в конфронтаційних акціях, то вона зафіксована в 32% випадків. 
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Наступного року кількість протестів за весь час моніторингу рекордно 

зросла — 3636 акцій, що на 60% більше, ніж у попередньому році. Та 

попри рекордну кількість протестних подій жодна з них не досягла 

масштабу та поєднання соціальних і політичних вимог Податкового 

Майдану 2011 року. До того ж кількість соціально-економічних протестів 

зменшувалася, і лише 12% із них відбувалися за участю партій та політиків 

[249].   

У 2012 році загрозлива тенденція проведення конфронтаційних акцій 

«групами невідомих» стала очевидною: таким був кожен десятий протест, 

а серед виступів із політичними вимогами – майже кожен четвертий. 

Найчастіше «невідомі» чинили незаконні або насильницькі дії: графіті та 

написи на офісах і пам’ятниках, фізичні напади, побиття, завдання 

матеріальної шкоди, вандалізм, погрози, підпали. Загалом зафіксовано 

зростання конфронтаційних та особливо насильницьких протестних дій за 

всіма тематичними групами, але найбільше – за політичними. Більшість 

(62%) насильницьких протестів стосувалася політичної боротьби, а 58% 

насильницьких дій здійснювалися «групами невідомих». Цікаво, що з 2010 

року індекс репресивних відповідей залишився на тій самій позначці: 19 на 

100 акцій, хоча їхня кількість в абсолютних показниках зросла ледь не в 

півтора разу – до 650 випадків. Найпоширенішим типом негативних 

реакцій залишались арешти активістів. Поширені були також засоби 

непрямого тиску: залякування (25%), фізичного протистояння (18%). 

Однак застосовувалися вони лише доти, доки акція була млявою. Щойно 

люди ставали рішучішими, силові структури діяли жорстко. Зокрема, 

восени 2011 року відбувалися масові протести ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській АЕС. Реакція влади на першу протестну хвилю була 

стриманою. Лише коли до вимог протестантів додалися антиурядові гасла, 

розгорнулася репресивна кампанія: акції забороняли, а учасникам 

погрожували. У той час як кількість протестів скорочувалася, хвиля 
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негативних реакцій зростала, приміром, у грудні перевищивши кількість 

протестних подій. Так само було і з протестами проти Податкового 

кодексу, і з Мовним Майданом: коли виникла загроза повторення подій 

2004 року, наметове містечко демонтували, а проти організаторів протесту 

порушили кримінальні справи [250]. 

У 2013 році кількість протестів і надалі стрімко зростала [251]: 

зафіксовано 4822 протестні акції, що більше за показник попереднього 

року на 33% та більш як удвічі перевищує показники 2010 та 2011 років. 

Навіть до початку Майдану, за період із 1 січня по 20 листопада 2013 року, 

було зафіксовано 3419 протестів, що демонструвало тенденцію до 

зростання протестної активності. З початком же Євромайдану лише в 

грудні зафіксовано понад 1000 протестів. Протести 2013 року вирізняє 

безпрецедентна масовість і рішучість. Щонайменше в 29 протестах взяли 

участь десятки тисяч осіб, а в п’яти мітингах – сотні тисяч. Серед протестів 

2013 року абсолютно переважали мирні конвенційні форми протесту 

(мітинги, пікети, демонстрації тощо), які становили 75% усіх зафіксованих. 

Натомість кількість насильницьких акцій зменшилася як в абсолютних, так 

і у відносних показниках (з 10% у 2012 році до 7% у 2013-му), 

ненасильницьких, але конфронтаційних (наприклад, страйки, блокування 

доріг) залишилася незмінною – 18%. Водночас моніторингові дослідження, 

здійснені правозахисними громадськими організаціями, акцентували увагу 

на небезпечній тенденції, що спостерігалася впродовж останніх років, 

збільшення випадків не лише застосування тиску та сили представниками 

правоохоронних органів щодо учасників та організаторів масових зібрань, 

а й зростання кількості заборон щодо проведення мирних заходів. Про 

небезпечність цієї тенденції для самої влади через критичне підсилення і 

протестного потенціалу загалом, і його виявів попереджали у своїй 

Аналітичній доповіді ще в жовтні 2012 року фахівці Національного 

інституту стратегічних досліджень при Президентові України, звертаючи 
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увагу на потребу вживання заходів з їх мінімізації шляхом внесення змін 

до правового поля країни. Відзначувана дослідниками стабільна 

повторюваність «випадків прямого впливу громадян на напрями розвитку 

країни на всіх рівнях», засвідчувала не лише зростання протестних 

настроїв, а й визрівання громадянського суспільства до усвідомлення 

потреби прямої демократії як єдино дієвого й ефективного засобу 

контролю над владою.  

Вчені вважають, що передумовою Майдану 2013-2014 рр. став 

величезний «відрив» влади від громадянського суспільства та 

неспроможність інституціоналізованих структур громадянського 

суспільства забезпечити представництво його інтересів. У своїх 

протестних засадах, як і в оформленні у вигляді відродження архаїчних 

форм прямої демократії Євромайдан і Майдан 2004 року єдині. І той, і той 

являли собою «середовище з горизонтальною структурою», де «ієрархія не 

мала значення». Винятково мирний спротив, притаманний першому 

Майдану, зберігався в найекстремальніших умовах другого, навіть після 

побиття студентів у ніч проти 30 листопада, реакцією на що стали масові 

повстання громадян по всій країні, однак повстання цілковито мирні. 

Зберігався він і під час першого штурму Майдану загонами міліції і 

«Беркуту» в ніч на 11 грудня, коли кілька сотень людей лише своїми 

тілами стримували наступ озброєних охоронців режиму й не відповідали 

ударами на удари. Мирний характер протесту був знищений першими 

пострілами й першими жертвами [44, с.83].  

У липні 2014 року Центр дослідження суспільства оприлюднив 

результати моніторингу протестів, репресій та поступок протягом періоду 

Майдану. Вони засвідчують, що темпи зростання кількості й потужності 

репресивних дій влади істотно випереджали динаміку протестних дій 

громадян: до розгону київського Євромайдану 30 листопада рівень 

насильства з боку протестувальників був незначний – 6%, водночас 
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репресивна відповідь сягнула позначки 40:100. Розрив між 

ненасильницьким характером акцій та насильством у відповідь на них з 

боку влади став каталізатором подальшого переростання мирних акцій у 

силове протистояння [251].  

Отже, Майдан поєднав у собі основні характеристики протестних 

рухів України та був утіленням і логічним результатом основних тенденцій 

розвитку протестного руху в країні загалом. Водночас особливості 

українського протестного руху, який є формою впливу на владу, дають 

змогу кваліфікувати його вияви як спроби встановлення прямої демократії 

й стихійного контролю громадянського суспільства над владою, а Майдан 

– як форму прямої демократії. Нині з розвитком інформаційно-

комунікативних технологій створюються й інші механізми забезпечення 

взаємодії і зворотного зв’язку між громадою й владою. Що істотно 

відрізняє Євромайдан від Майдану 2004 року, то це ступінь використання 

інформаційно-комунікативних технологій. У розгортанні Євромайдану 

вирішальну роль відіграли соціальні мережі, а подальший перебіг подій 

здебільшого визначався оперативністю взаємодії і в соціальних мережах, і 

завдяки мобільному зв’язку його учасників і небайдужих. Як засвідчують 

соціологічні дослідження у розгортанні протестних настроїв та мобілізації 

населення, соціальні мережі перетворилися на вирішальний чинник 

формування громадянського суспільства в Україні, вийшовши на перше 

місце серед агентів інформаційного впливу [44, с.84].  

Революція гідності призвела до зміни влади. Але чи призвела вона до 

усвідомлення цією  новою владою нагальної необхідності реформувати 

комунікативну політику держави, чи переконала вона в потребі 

узгоджувати і звіряти свої рішення з громадською думкою? 

 Протягом 2015  – 2016 рр. українське суспільство вступило в чергове 

коло протестних виступів. Їхніми учасниками висловлювалися як 

соцільно-економічні, так і політичні вимоги.  Соціально-економічні 
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протести були пов’язані з погіршенням економічної ситуації й недостатньо 

ефективними діями владних структур, насамперед уряду, з її виправлення. 

Такі протести охопили різні верстви суспільства. Політичні протести в 

основному були пов’язані з невдоволенням діями влади щодо вирішення 

ситуації на Сході Україні та продовженням малоефективної політики щодо 

окупованого Криму, результатами місцевих виборів, резонансними 

судовими процесами, змінами назв населених пунктів у контексті 

декомунізації тощо [212]. 

Список протестних комунікацій може бути доволі великим і це, 

нажаль, є свідченням того, що плідного діалогу з суспільством не 

налагодила і нинішня влада. Будь-які позитивні зрушення і реальні 

реформи можуть бути знівельовані, якщо влада не буде вести діалог з 

суспільством, якщо вона не буде аргументовано доводити доцільність тих 

чи інших рішень і дій, якщо вона в своїй комунікативній політиці не буде 

на крок попереду популістів, або й відвертих ворогів держави. 

Розглянувши ситуацію з забезпечення права на політичний протест в 

Україні, можемо констатувати достатню широку його практичну 

реалізацію. Але, в той же час, таке право не завжди використовується з 

конструктивною метою, а й як інструмент політичних спекуляцій та 

відверто рейдерських захоплень і антисоціальної поведінки. Розмежувати 

ці моменти міг би і повинен спеціальний закон, який би дав визначення 

широкому колу пов’язаних з правом на протест понять та термінів. Він не 

тільки встановить правила для організаторів та учасників таких акцій, але і 

визначить повноваження та засоби реагування компетентних органів з 

метою забезпечення максимального рівня безпеки під час проведення 

таких заходів. 

Крім того, чітка дефініція термінів дозволила би моніторити зміни 

протестної активності громадян, а також якісного її прояву. На 

сьогоднішній день, ми можемо констатувати, що українці однаково 
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інтенсивно вдаються до конвенційних та неконвенційних форм 

політичного протесту. Вибір більш радикальних моделей вперше за період 

Незалежності зумовлюється, перш за все, не погіршенням загальної 

соціально-економічної ситуації в державі або загостренням 

внутрішньополітичної обстановки, а діями зовнішньої сили – політики 

Російської Федерації. В той же час, використати своє право на протест 

готові більше половини громадяни України, і третина з них допускає їх 

неконвенційний характер. 

Загалом, доводиться констатувати, що право на політичний протест в 

Україні є швидше демонстраційним, тобто його використання не 

призводить до досягнення відчутних результатів. Протестувальники в 

кращому випадку домагаються уваги до своєї проблеми і обіцянки її 

вирішити при нагоді. Саме така низька ефективність мирних зібрань та 

гострота проблем, що їх породили, і спонукає до вибору більш 

радикального способу досягнення бажаної мети. В цьому контексті, крім 

прийняття спеціалізованого закону, про який йшлось вище, було б 

доцільно запровадити практику посередництва та медіації для вироблення 

конкретних кроків реагування на виявлений політичний протест залежно 

від його масовості та суспільної небезпеки. 

А ще краще було б вирішувати проблемні питання за столом 

переговорів, а не на мітингах чи страйках. Наукове товариство пропонує 

сьогодні владі численні доробки і теоретичного і практичного характеру 

щодо форм і механізмів ефективної комунікації з громадянським 

суспільством. Органам влади варто лише дослухатися до рекомендацій 

науковців. Так, наприклад, 4 листопада 2015 року  Національний інститут 

стратегічних досліджень (НІСД) провів науково-практичну конференцію 

«Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та 

завдання», за результатами проведення якої опубліковано збірник. 

Заступник директора НІСД В. Яблонський наголосив на тому, що «…чітке 
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визначення шляху розвитку держави й так само чітке й ґрунтовне його 

роз’яснення населенню, забезпечення зворотного зв’язку з метою 

оцінювання сприйняття та підтримки громадянами обраних напрямів 

реформ і вживаних заходів – це запорука стабільності будь-якої держави, а 

для держави в стані «гібридної» війни стає conditio sine qua non. Проте і не 

під час кризових ситуацій, попит на комунікативну діяльність уряду 

завжди є високим. Комунікація стає невід’ємною частиною сучасних 

демократичних режимів: 1) уможливлюючи участь громадськості у 

прийнятті рішень та контроль за діями влади; 2) являючи собою процес 

двостороннього обміну інформацією, забезпечуючи відкритість влади для 

громадськості та, навпаки, – громадськості для влади; 3) викликаючи 

довіру громадян до влади та надаючи владі можливість отримати 

підтримку; 4) набуваючи ознак інструменту, що стабілізує суспільні 

відносини. Відтак, комунікативна діяльність органів державної влади на 

сьогодні є вимогою часу» [340].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 
5. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

5.1. Система органів та правові засади зовнішньополітичної 

комунікації 

Україна реалізує зовнішню політику  через систему державних органів 

влади, структуру та функції яких визначає національне законодавство, і, 

перш за все, Конституція України [92]. Реалізуючи визначені 

повноваження у сфері зовнішніх зносин, ці органи безпосередньо 

здійснюють зовнішню функцію держави. Зокрема, згідно з нормами 

Конституції України Верховна Рада виключно законом визначає засади 

зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності (ст. 92), а також 

надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів та їх денонсацію 

(ст. 9, 85). Керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави та її 

представництво в міжнародних відносинах здійснюється Президентом 

України (ст. 106, 107). Організовує і забезпечує здійснення 

зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності Кабінет 

Міністрів України (ст. 116). Таким чином, у національному законодавстві 

визначено конституційно-правовий механізм здійснення зовнішніх зносин 

вищими органами державної влади.  

Розподіл повноважень даних органів залежить від форми правління в 

державі, балансу політичних сил у парламенті, рівня підтримки 

зовнішньополітичного курсу з  боку суспільства, місця та ролі держави у 

міжнародному співтоваристві тощо.  

Вищим органом зовнішніх зносин держави є глава держави — 

одноосібний або колегіальний. Главою держави з республіканською 

формою правління є, як правило, президент. Він здійснює поточне 

керівництво зовнішніми зносинами держави, адже повсякденна реалізація 

зовнішнішньої політики не може забезпечуватися парламентом в силу 
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специфіки його діяльності (сесійний характер). Зовнішні зносини 

потребують не сесійного, а постійного забезпечення. 

Є ряд повноважень, які може здійснювати лише глава держави, як, 

наприклад, призначати і звільняти послів і представників своєї держави, 

приймати вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому послів і 

представників іноземних держав. Крім цього, глава держави, навіть у 

випадках, коли його права в буквальному розумінні цього слова і не 

зафіксовані в конституції держави, може мати безпосередні контакти з 

главами інших держав, вести листування з ними, брати участь у 

переговорах чи оформляти домовленості із зовнішньополітичних питань, 

не потребуючи для цього спеціальних нормативних приписів. 

Згідно з Конституцією Президент України як глава держави має 

досить широкі повноваження в галузі здійснення зовнішньої політики. Так, 

відповідно до ст. 102 Конституції України «Президент України є главою 

держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина» [92]. Статус Президента 

України, визначений в цій статті Конституції, дає підстави вважати його 

уособленням державної влади в цілому, а не однієї з її окремих гілок, що 

обумовлено колом повноважень, роллю та місцем Президента України у 

політичному житті держави. Як її глава Президент є вищою посадовою 

особою, і саме він наділяється повноваженнями виступати від імені 

України, представляти її в усіх питаннях міжнародного життя. Як випливає 

із тексту зазначеної статті, Президент України діє як гарант Конституції 

щодо забезпечення відповідності внутрішньої і зовнішньої політики 

інтересам держави. 

Частина повноважень, наданих ст. 106 Конституції Президенту 

України, стосуються сфери зовнішніх зносин. Зокрема, згаданою статтею 

встановлено, що президент:  
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- забезпечує державну незалежність, національну безпеку і 

правонаступництво держави; 

- звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України; 

- представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та 

укладає міжнародні договори України; 

-  приймає рішення про визнання іноземних держав; 

- призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в 

інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні 

грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 

- призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції 

України, проголошує всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою; 

-  призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, 

встановлені цією Конституцією; 

- припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, 

передбачених цією Конституцією; 

- вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, 

подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра 

України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання 

такої пропозиції; 

- вносить до Верховної Ради України подання про призначення 

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 

- вносить до Верховної Ради України подання про призначення на 

посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України; 
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- зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 

- є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 

призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 

України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах 

національної безпеки та оборони держави; 

- очолює Раду національної безпеки і оборони України; 

- вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану 

війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про 

використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань; 

- приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову 

мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України; 

- приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 

необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою 

України; 

- присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші 

вищі спеціальні звання і класні чини; 

- нагороджує державними нагородами; встановлює президентські 

відзнаки та нагороджує ними; 

- приймає рішення про прийняття до громадянства України та 

припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; 
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- створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті 

України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та 

інші допоміжні органи і служби; 

- підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 

- має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів 

(крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним 

поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України. 

Особливої уваги заслуговує питання співвідношення функцій 

Президента України  із його повноваженнями у зовнішньополітичній 

сфері. Функції органів публічної влади співвідносяться з їх 

повноваженнями як загальне і конкретне, а щодо функцій держави мають 

похідний характер. Перші характеризуються відносною стабільністю і 

змінюються разом з функціями держави. Це може відбуватися внаслідок 

загострення політичної ситуації в країні, зміни форми держави, здійснення 

радикальних економічних перетворень. У деяких випадках одна і та сама 

функція може бути закріплена за декількома органами. За допомогою 

визначення чіткого переліку повноважень кожного з них, зокрема, і у разі 

покладення на них однієї функції, досягається їх взаємоузгоджена робота 

як цілісного механізму реалізації функцій держави в цілому. Якщо ж межі 

повноважень недостатньо чітко визначені законодавством, а рівень 

політичної та правової культури недостатні, відбувається дублювання 

повноважень, що, безумовно, негативно позначається на ефективності  та 

результативності  діяльності відповідних органів.  

Ключовим нормативним актом у міжнародному праві, що закріплює 

представницьку функцію глави держави, є Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів від 23.05.1969 р. [34]. Відповідно до п. а) ч. 2 ст. 7 

згаданої конвенції, глави держав, глави урядів та міністри закордонних 

справ є особами, які, з огляду на їх функції і без необхідності пред’явлення 

повноважень, вважаються такими, що представляють свою державу з 
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метою вчинення всіх актів, що стосуються укладення договору. З огляду на 

це, глава держави виступає у міжнародних відносинах від імені більшості 

населення своєї країни і держави вцілому і не потребує в силу свого 

статусу будь-яких інших уповноважуючих документів. Окрім того, глава 

держави, глава уряду та міністр закордонних справ вважаються такими, що 

представляють державу і діють від її імені за посадою (ipso facto), на 

відміну від інших посадових осіб держави, яким потрібні для таких цілей 

спеціальні уповноважуючі документи. 

Для здійснення функції верховного представництва держави її глава в 

Україні реалізує такі повноваження, як: звертатися з посланнями до народу  

із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про 

зовнішнє становище України; ведення переговорів та укладання 

міжнародних договорів України; представництво держави в міжнародних 

відносинах; встановлення та підтримка контактів, листування з главами 

іноземних держав. Слід зазначити, що деякі з повноважень можуть 

здійснюватися президентом з метою реалізації не однієї, а декількох 

функцій. Наприклад, реалізуючи повноваження щодо ведення переговорів 

та укладення міжнародних договорів України, Президент виступає від 

імені держави як її верховний представник, відстоюючи інтереси України 

та слідуючи пріоритетам її зовнішньої політики. Таким чином, глава 

української держави, передусім, здійснює функцію верховного 

представництва держави. З іншого боку, враховуючи надзвичайну 

важливість та ключове значення міжнародних договорів для взаємодії 

держав у світових процесах, видається цілком логічним виділення окремої 

функції Президента – участі у проведенні переговорів та укладанні 

міжнародних договорів, яка реалізується у відповідному повноваженні [25, 

с.47].  

Однією з основних функцій щодо здійснення зовнішньої політики є 

гарантування президентом державного суверенітету та територіальної 
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цілісності України, що зафіксовано у ч. 2 ст. 102 Конституції України. 

Можливість реалізації даної функції, з одного боку, забезпечується такими 

повноваженнями, як: здійснення керівництва у сферах національної 

безпеки і оборони держави; призначення на посади та звільнення з посад 

вищого командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань; наявність статусу Верховного Головнокомандувача Збройних 

Сил України; наявність статусу Голови Ради національної безпеки і 

оборони України; присвоєння вищих військових звань. З іншого боку, в 

сучасному світі для забезпечення державного суверенітету більш дієвою і 

актуальною є дипломатія, здійснення ефективного керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю держави, проведення активної 

зовнішньоекономічної політики, ведення переговорів та застосування 

інших інструментів мирного вирішення конфліктів. 

Необхідно окремо виділити функцію встановлення та підтримки 

контактів із суб’єктами міжнародного права. З метою її реалізації 

президент: приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає та 

звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і 

при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти 

дипломатичних представників іноземних держав; присвоює вищі 

дипломатичні класи і ранги; призначає за згодою Верховної Ради Прем’єр-

міністра, припиняє його повноваження та приймає рішення про його 

відставку; призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів 

Кабінету Міністрів України (кожен з яких на відповідному рівні буде 

здійснювати зовнішні зносини з представниками іноземних держав), у 

тому числі Міністра закордонних справ, Міністра оборони, та припиняє 

їхні повноваження на цих посадах.  

Слід виокремити також функцію участі президента у формуванні 

правових засад здійснення зовнішньої політики України. Для її реалізації 

передбачаються наступні повноваження глави української держави: він 
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призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, 

проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 

скасовує акти Кабінету Міністрів України, в тому числі і ті, що стосуються 

реалізації зовнішньополітичного курсу; має право вето щодо прийнятих 

Верховною Радою України законів; підписує закони, прийняті 

парламентом, зокрема, і ті, що стосуються питань здійснення зовнішньої 

політики. 

Виділяють також організаційну функцію глави держави. З метою її 

виконання, президент: утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням 

Прем’єр-міністра України міністерства; створює для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби. 

Окрему групу становлять надзвичайні функції глави держави. Якщо 

виникає необхідність їх здійснення, президент: вносить до Верховної Ради 

України подання про оголошення стану війни; приймає рішення про 

використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; 

приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію; приймає рішення 

про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі 

загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.  

З огляду на те, що Президент України, згідно з ч. 2 ст. 102 Основного 

Закону – є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина, а, 

відповідно до п. 26 ст. 106 Конституції України, наділений 

повноваженнями приймати рішення про надання притулку в Україні, 

можна зробити висновок про покладання на нього функції захисту прав і 

свобод людини і громадянина.  

Звернемо увагу на те, що в науковій літературі сформувалися різні 

підходи до класифікації функцій та повноважень глави держави.                 

Так, В. Шаповал стверджує, що повноваження президента, встановлені 

Конституцією Україні, доречно класифікувати, по-перше, на пов’язані з 

його статусом як глави держави і, по-друге, пов’язані з його роллю носія 
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виконавчої влади [325, с. 127]. Інший вчений –  А. Георгіца вказує, що в 

конституційному праві окреслилися такі основні напрямки здійснення 

зовнішньополітичних повноважень глави держави, як: верховне 

представництво країни в міжнародних відносинах, призначення керівника 

відомства закордонних справ і дипломатичних представників країни за 

кордоном, право законодавчої ініціативи, підготовки і проведення 

переговорів, особистої участі в найбільш важливих із них і підписання 

міжнародних договорів, право оголошення війни і укладання миру [48, 

с.313].  

Як бачимо, Президент України згідно Конституції України виконує  

цілу низку зовнішньополітичних функцій, що конкретизуються 

надзвичайно широкими повноваженнями у зовнішньополітичній сфері. 

Значення парламенту у здійсненні зовнішніх відносин головним 

чином пов’язано з тим місцем, яке він займає у всій системі вищих органів 

державної влади. Верховна Рада України відіграє важливу роль у сфері 

реалізації зовнішніх зносин. І це закономірно, тому що представницький 

орган влади, який формується на основі всенародного волевиявлення, 

повинен брати участь у вирішенні стратегічних питань 

загальнонаціонального значення.  

Ю. Лейбо доречно зазначає, що «зовнішньополітичні права 

парламенту в основному є частиною його загальних функцій, таких, як 

видання законів, контроль за урядом, прийняття бюджету» [157, с. 137]. 

Але парламенти приймають участь у визначенні загальних цілей і засад 

зовнішньої політики країни та здійснюють лише контроль за її реалізацією, 

у той час як методи та засоби її втілення обирає уряд. Існує думка, що 

парламент як колективний орган, не придатний для представництва 

держави у зовнішніх відносинах.  

Таким чином, з одного боку, парламент не може безпосередньо 

представляти країну на світовій арені, з іншого, – активні 
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міжпарламентські зв’язки є досить важливою сферою діяльності депутатів. 

У Конституції України [92] чітко визначена парламентська складова 

зовнішньополітичної діяльності України (ст. 85). Повноваження Верховної 

Ради у сфері зовнішніх зносин можливо поділити на такі основні групи: 

 - повноваження загального характеру, реалізація яких пов’язана з 

міжнародною діяльністю країни: прийняття законів (п. 3); визначення 

основних засад внутрішньої та зовнішньої політики (п. 5); надання законом 

згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та їх денонсацію 

(п. 32); затвердження Державного бюджету України та внесення змін до 

нього (п. 4); 

 - спеціальні зовнішньополітичні повноваження: оголошення за 

поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення 

рішення Президента України про використання Збройних Сил України та 

інших військових формувань у разі збройної агресії проти України (п. 9); 

схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 

направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про 

допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України (п. 

23); затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента 

України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (п. 

31); затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 

допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також 

одержання таких позик Україною (п. 14); розгляд і прийняття рішення 

щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України (п. 11); 

заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України (п. 8);  

- контрольні повноваження: контроль за виконанням бюджету, 

прийняття рішення щодо звіту про його виконання (п. 4), у т.ч. у сфері 

зовнішньої політики; здійснення контролю за діяльністю Кабінету 

Міністрів відповідно до Конституції та закону (п. 13); здійснення 
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контролю за використанням одержаних від іноземних держав позик (п. 14); 

здійснення парламентського контролю (п. 33); прийняття рішення про 

направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата 

України або групи чи комітету Верховної Ради, попередньо підтриману не 

менш як 1/3 від конституційного складу парламенту (п. 34); 

- установчі повноваження: призначення Прем'єр-міністра України (п. 

12); затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій 

Служби безпеки, Збройних Сил та інших військових формувань (п. 22). 

Ефективне функціонування системи парламентаризму можливе 

виключно за умови існування особливої системи взаємодії парламенту з 

іншими державними органами, в якій він, посідаючи належне місце в 

політичній системі країни, має можливість ефективно здійснювати свої 

функції. Йдеться насамперед про пріоритет парламенту у визначенні 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, що випливає з його 

представницької природи, а також законодавчої функції. Представницька 

функція парламенту проявляється в тому, що в законах, які приймаються, 

знаходять відображення важливі питання життєдіяльності держави та 

суспільства, що відіграє важливу роль у втіленні принципів демократії та 

правової держави, забезпеченні прав і свобод людини.  

До загального характеру зовнішньополітичної діяльності парламенту 

відноситься, перш за все, виконання законодавчої функції, яка є 

пріоритетною та найважливішою, зважаючи, що, відповідно до ст. 75 

Конституції України Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади 

в Україні. Тобто, приймаючи Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики», ВРУ визначає загальний зовнішньополітичний курс країни, 

який реалізують інші державні інститути. Ухвалюючи законодавчі акти, 

які стосуються, наприклад, адаптації української правової системи до 

права ЄС, український парламент значною мірою впливає на темпи 

європейської інтеграції. Ратифікуючи та приєднуючись до міжнародних 
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договорів, парламент визначає конкретний зміст відносин із зарубіжними 

країнами та міжнародними організаціями. Верховною Радою України на 

сьогодні створено відповідне законодавче забезпечення сфери зовнішніх 

зносин України, завдяки чому заснована правова основа діяльності 

державних органів влади у сфері зовнішніх відносин.  

На заміну Постанови ВРУ «Про Основні напрями зовнішньої політики 

України» 1 липня 2010 р. був прийнятий Закон України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» [96], який визначає напрями 

зовнішньої політики держави, серед яких пріоритетне місце займає 

забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і 

нормами міжнародного права, забезпечення інтеграції України в 

європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття 

членства в Європейському Союзі. 

Згідно з документом основними засадами зовнішньої політики є: 

- забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом 

підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і 

нормами міжнародного права; 

- забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, 

передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету, 

територіальної цілісності та непорушності державних кордонів 

України, її політичних, економічних, енергетичних та інших 

інтересів; 

- використання міжнародного потенціалу для утвердження і розвитку 

України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та 

правової держави, її сталого економічного розвитку; 
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- створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку 

української нації, її економічного потенціалу, історичної свідомості, 

національної гідності українців, а також етнічної, культурної, мовної, 

релігійної самобутності громадян України усіх національностей; 

- утвердження провідного місця України у системі міжнародних 

відносин, зміцнення міжнародного авторитету держави; 

- сприяння міжнародному миру і безпеці у світі, участь у всеосяжному 

політичному діалозі для підвищення взаємної довіри держав, 

подолання традиційних і нових загроз безпеці; 

- поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного 

договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття 

членства у цій організації; 

- підтримка зміцнення ролі міжнародного права у міжнародних 

відносинах, забезпечення дотримання та виконання чинних, 

вироблення нових принципів і норм міжнародного права; 

- запобігання конфліктам у регіонах, що межують з Україною, та 

врегулювання наявних конфліктів; 

- забезпечення захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб 

України за кордоном; 

- створення сприятливих умов для задоволення національно-

культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами 

України, підтримання з ними сталих зв'язків; 

- забезпечення інтеграції України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі; 

- підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного 

та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами 

на засадах взаємної вигоди; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950_008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950_008
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- забезпечення з метою повноцінного економічного розвитку, 

підвищення добробуту народу інтеграції економіки України у 

світову економічну систему; 

- розширення міжнародного співробітництва з метою залучення 

іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду 

в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації та 

інноваційного розвитку; 

- підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір» 

[96]. 

До повноважень загального характеру належить участь парламенту у 

щорічному затвердженні Державного бюджету, в якому закріплюються 

відповідні статті витрат для органів, що здійснюють зовнішні функції 

держави. Разом з тим, у сучасних розвинених державах можливості 

парламенту впливати на зовнішньополітичний курс через бюджет 

обмежені, оскільки відмова від фінансування зовнішньополітичних 

програм уряду може поставити під сумнів надійність держави як 

міжнародного партнера.  

Ще однією групою повноважень парламенту у площині зовнішніх 

відносин є участь в ратифікації та денонсації міжнародних договорів, що 

обумовлено необхідністю трансформації міжнародних договорів у 

національне законодавство (ст. 9 Конституції України). Конституційною 

основою даного повноваження є п. 32 ст. 85 Конституції щодо надання 

парламентом у встановлений законом строк згоди на обов’язковість 

міжнародних договорів України та їх денонсацію. Ця норма стосується 

найбільш важливих договорів, а саме: угод, що змінюють конституцію; 

угод політичного або військового характеру; договорів з фінансових 

зобов’язань держави; угод, що торкаються територіальної цілісності 

держави або основних прав громадян та ін. Варто зазначити, що 

національне законодавство не узгоджено з п. 32 ст. 85 Конституції 
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України, який вимагає надавати згоду на обов’язковість міжнародних 

договорів України у встановлений законом строк. На практиці ця норма не 

реалізується та здійснюється без будь-яких обмежувальних термінів. 

Існують непоодинокі випадки, коли між підписанням міжнародної угоди та 

прийняттям закону про ратифікацію проходить значний проміжок часу.  

До важливих повноважень Верховної Ради спеціального характеру в 

сфері зовнішніх зносин належить розгляд нею питань про можливість 

використання Збройних Сил України за межами країни та допуск збройних 

сил інших держав на територію України. Особливості реалізації цих 

повноважень визначені законами України «Про участь України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» [108] від 23 квітня 

1999 р., «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до 

інших держав» [104] від 2 березня 2000 р., «Про порядок допуску та умови 

перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України» 

[103] від 22 лютого 2000 р. Таким чином, жодне військове навчання за 

участю іноземних військових не може пройти в Україні без дозволу ВРУ. 

Безпосередньо питаннями зовнішніх відносин у Верховній Раді 

України традиційно займається Комітет у закордонних справах та Комітет 

з питань Європейської інтеграції. Вони є профільними щодо законодавчого 

забезпечення зовнішніх відносин держави та постійно діючими органами 

Верховної Ради. Згадані комітети забезпечують детальний розгляд питань, 

винесених на обговорення парламенту, а також є організаційно-правовою 

основою для необхідної спеціалізації представницького органу у сфері 

зовнішніх зносин. Близько 90% усіх законодавчих актів, які проходять 

через зазначені комітети, стосуються ратифікації міжнародних договорів 

та угод; частина стосується актуальних питань міжнародних відносин та 

погодження відповідного розділу Держбюджету. Комітети також 

працюють над формулюванням заяв і позицій парламенту з тих чи інших 

питань зовнішньої політики.  
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Верховна Рада у разі необхідності може створювати в межах своїх 

повноважень тимчасові спеціальні та тимчасові слідчі комісії для 

проведення розслідувань з питань, що викликають підвищену суспільну 

увагу, у тому числі з зовнішньополітичних. 

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

[97] парламент здійснює проведення «Години запитань до Уряду» з метою 

заслуховування інформації, в тому числі і з питань здійснення зовнішньої 

політики. Аналіз прийнятих постанов Верховної Ради за результатами 

такого розгляду дозволяє стверджувати, що більшість їх не містить чітко 

визначених строків виконання рекомендацій, як правило, відсутні строки 

розроблення законопроектів або пропозицій щодо внесення змін до чинних 

законів, має місце недостатньо чітке формулювання рекомендацій, 

контроль за їх виконанням майже не здійснюється.  

Однією із форм комунікативної взаємодії органів законодавчої та 

виконавчої влади є виїзні засідання профільних комітетів парламенту до 

МЗС України, на яких в порядку контролю розглядаються актуальні 

проблеми реалізації зовнішньополітичного курсу держави. 

Для розбудови двостороннього міжпарламентського співробітництва 

Комітетом у закордонних справах створено депутатські групи з 

міжпарламентських зв’язків з парламентами зарубіжних країн, одним з 

головних напрямів роботи яких є визначення та узгодження зі своїми 

іноземними колегами пріоритетів розвитку договірно-правових відносин 

України з відповідними країнами, а також залучення зарубіжного досвіду 

для розвитку вітчизняного законодавства. Крім того, започатковано нові 

форми міжпарламентської співпраці, такі, як комісії, форуми, асамблеї. 

Сьогодні діє Міжпарламентська асамблея Верховної Ради України, Сейму 

Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща; 

Міжпарламентська асамблея Верховної Ради України та Сейму Литовської 
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Республіки; Міжпарламентська асамблея України та Республіки Польща та 

Міжпарламентська рада Україна-НАТО. 

Помітну роль у зовнішніх відносинах відіграють постійні делегації 

народних депутатів України, що створюються для забезпечення 

міжнародних зв’язків у міжнародних парламентських організаціях. На базі 

міжпарламентських відносин розвиваються такі специфічні інститути, як 

міжпарламентська дипломатія, міжнародні міжпарламентські організації, 

конференції, політичні та юридичні домовленості.  

На регулярній основі українські парламентарії беруть участь у роботі 

таких організацій, як Міжпарламентський союз, Парламентська асамблея 

Ради Європи (ПАРЄ), Європейський парламент, парламентських 

асамблеях: ОБСЄ (ПА ОБСЄ), Організації Чорноморського економічного 

співробітництва, Західноєвропейського союзу, НАТО; Парламентському 

вимірі Центральноєвропейської ініціативи; Європейській 

міжпарламентській асамблеї православ’я.  

Співробітництво з закордонними парламентами здійснюється на 

плановій основі (ст. 199 Регламенту ВРУ) [106]. Щорічний проект плану 

готує профільний комітет, з урахуванням пропозицій Голови ВРУ, інших 

комітетів та депутатських фракцій. Офіційні парламентські делегації 

України в строк до 15 днів після закінчення візиту до іноземної держави 

подають Верховній Раді звіт про його підсумки, що надається народним 

депутатам.  

Таким чином, якщо взяти до уваги той факт, що парламент приймає 

державні рішення вищої юридичної сили, тобто закони, які необхідні для 

здійснення зовнішніх відносин, то це і визначає провідну роль Верховної 

Ради України у правовому механізмі здійснення зовнішніх зносин 

держави, як невід’ємної його складової. Саме через загальні функції 

парламенту здійснюється виконання зовнішніх функцій держави. Тільки 

парламент в силу своєї представницької природи може більше, ніж інші 
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державні органи реагувати на суспільну думку в країні та, як це і 

передбачено Конституцією, у формі закону визначати засади зовнішніх 

зносин. Проте у цій сфері, як зауважує професор І. Лукашук, «варто знати 

міру, тому що «зарегульованість» зовнішньої політики як «гамівна 

сорочка» обмежить її можливості» [167, с. 12]. 

Відповідно до п. 1 ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів 

України «забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, 

виконання Конституції і законів України, актів Президента України» [92]. 

Безпосереднє керівництво зовнішньополітичними діями та дипломатичною 

службою держави уряд здійснює через Міністерство закордонних справ, 

керівникові якого уряд  дає прямі доручення і контролює хід їх виконання. 

Міністр закордонних справ — глава зовнішньополітичного відомства 

держави згідно зі своїми повноваженнями і функціями здійснює 

повсякденну оперативну діяльність у галузі зовнішніх зносин держави без 

будь-яких спеціальних на кожен випадок повноважень. Міністр 

закордонних справ може представляти свою державу і уряд на засіданнях 

Генеральної Асамблеї ООН, Ради Безпеки ООН тощо. 

Таким чином, глава держави, глава уряду і міністр закордонних справ 

виконують свої функції в галузі зовнішніх зносин без спеціальних 

повноважень на це (вони автоматично випливають із їх статусу в державі). 

Ці високі державні особи при виїздах за кордон користуються всіма 

загальновизнаними правами і дипломатичними привілеями, зокрема 

особистою недоторканністю, непідсудністю, правом шифрованого 

листування і спеціального зв’язку та іншими почесними привілеями, 

наприклад піднесення прапора своєї держави над резиденцією, де вони 

зупиняються, на автомобілях і т. д. 

Щоденна оперативна діяльність, пов’язана із зовнішніми зносинами 

держави, здійснюється зовнішньополітичним відомством — міністерством 
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закордонних справ. Це найбільш поширена у світі назва 

зовнішньополітичного відомства, хоча в різних країнах воно називається 

по-різному: у Великобританії — Форін офіс, в США — Державний 

департамент, у Швейцарії — Федеральний департамент закордонних 

справ, у Франції — Ке д’Орсе, у Бельгії, Аргентині — Міністерство 

зовнішніх зносин, у Лівії — Народне бюро зовнішніх зносин тощо. 

Незважаючи на різні назви, зовнішньополітичні відомства виконують 

аналогічні функції і, як правило, складаються з центрального апарату і 

закордонних установ, де останні поділяються на постійні і тимчасові. 

До речі, термін міністерство закордонних справ уперше було вжито у 

Франції в 1589 р., хоча так звані «клерк дю секре» (таємний писар) були 

відомі тут ще з 1318 р.  

Отже, міністерство закордонних справ — це основна ланка механізму 

державного управління, яка безпосередньо займається поточними 

справами зовнішньої політики держави. МЗС в першу чергу захищає 

інтереси своєї держави і її громадян за кордоном. Воно представляє на 

розгляд главі держави та урядові найважливіші документи зовнішньої 

політики, направляє директиви і дає вказівки дипломатичним 

представництвам і консульським установам своєї країни за кордоном, 

спрямовує і контролює їх діяльність. 

Міністерство закордонних справ підтримує контакти з 

представництвами іноземних держав у своїй країні, з іноземними 

делегаціями, готує проекти угод, концентрує та опрацьовує інформацію з 

міжнародної проблематики. 

В багатьох країнах МЗС координують діяльність усіх відомств, які у 

своїй роботі стикаються з проблемами зовнішньої політики та контактують 

з відповідними органами іноземних держав, надають їм необхідну 

допомогу в реалізації цих функцій. 



276 

 

Крім цього, МЗС працює в тісному контакті зі ЗМІ (національними, і 

закордонними), займається виданням офіційних документів з питань 

зовнішньої політики. 

Нормативним документом, що регулює діяльність Міністерства 

закордонних справ України, є Постанова Кабінету Міністрів України від 

30 березня 2016 р. № 281 «Про затвердження Положення про Міністерство 

закордонних справ України» [233]. 

Згідно з п. 1 цього положення «Міністерство закордонних справ 

України (МЗС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх 

зносин» [233]. 

У положенні чітко сформульовані основні завдання МЗС України: 

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

зовнішніх зносин; 

2) забезпечення: 

– провадження зовнішньополітичної діяльності держави; 

– проведення зовнішньополітичного курсу України, 

спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, 

правових, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, 

міжнародними організаціями, та проведення аналізу відповідних 

тенденцій; 

– дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності, 

державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та 

непорушності державного кордону, національних інтересів; 

– розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх 

громадськими об’єднаннями, координація заходів, що здійснюються 

органами виконавчої влади з метою розвитку таких зв’язків; 
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3) участь у забезпеченні в межах повноважень, передбачених законом, 

реалізації державної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції 

національної економіки до світової економічної системи; 

4) сприяння входженню України до світового інформаційного 

простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню 

позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера; 

5) участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої 

на інтеграцію України до європейського політичного, економічного, 

правового простору з метою набуття членства в ЄС, продовження 

конструктивного партнерства з НАТО; 

6) участь у забезпеченні розвитку міжнародного права; 

7) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

розвитку дипломатичної служби України. 

Окремо окреслюються коло повноважень Міністра закордонних 

справ: «11. Міністр: 

1) очолює МЗС, здійснює керівництво його діяльністю; 

2) визначає пріоритети роботи МЗС та шляхи виконання покладених 

на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх 

виконання; 

3) представляє МЗС у публічно-правових відносинах з іншими 

органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її 

межами; 

4) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти 

законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів 

України на розгляд Верховної Ради України та Президента України; 

5) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених 

законом, виконання МЗС, представництвами МЗС на території України, 

закордонними дипломатичними установами України Конституції та 

законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів 

Президента України і Кабінету Міністрів України, розробником яких є 

МЗС; 

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, 

розробником яких є МЗС, і доповідає з інших питань, що належать до 

компетенції МЗС, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної 

Ради України; 

8) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення 

на посаду та звільнення з посади своїх заступників; 

9) затверджує структуру апарату МЗС та закордонних дипломатичних 

установ України; 

10) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння 

дипломатичного рангу державному секретарю МЗС; 

11) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, 

розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками 

Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; 

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи 

апарату МЗС, визначає персональний склад патронатної служби Міністра; 

13) входить до складу Ради національної безпеки і оборони України; 

14) вносить Президентові України пропозиції щодо призначення та 

звільнення глав дипломатичних установ України в інших державах і при 

міжнародних організаціях, глав державних делегацій, а також щодо 

присвоєння вищих дипломатичних рангів України; 

16) призначає керівників консульських установ України; 

18) присвоює дипломатичні ранги працівникам, які займають посади в 

органах дипломатичної служби (крім дипломатичних рангів, які 

присвоюються Президентом України); 
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19) представляє без спеціальних повноважень Україну в зовнішніх 

зносинах, на двосторонніх і багатосторонніх переговорах, підписує 

міжнародні договори України; 

20) виступає з офіційними заявами з питань зовнішньої політики 

України та з ініціативами міжнародного характеру; 

21) дає обов’язкові до виконання працівниками апарату МЗС 

доручення; 

22) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним 

розпорядником яких є МЗС; 

23) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує 

їх здійснення в МЗС; 

25) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, 

заступників Міністра та державного секретаря МЗС; 

26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його 

компетенції; 

27) підписує накази МЗС; 

28) здійснює інші повноваження, визначені законом» [23]. 

Відповідно до конкретних завдань міністерства сформовано його 

структуру: керівництво міністерства (міністр і заступники) та його 

секретаріати, Прес-служба міністра; Група послів з особливих доручень та 

Група головних радників; Генеральна інспекція; департаменти; 

управління: територіальні (регіональні), функціональні, адміністративно-

фінансові. 

Департаментам підпорядковуються управління як територіальні, так і 

функціональні та адміністративно-фінансові. 

Структура МЗС та назви функціональних підрозділів не є назавжди 

усталеними, а можуть перейменовуватись в залежності від зміни 

геополітичної ситуації чи зовнішньополітичного курсу держави, її стратегії 
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і тактики. Так, у зв’язку з курсом України на інтеграцію з європейськими 

економічними структурами та структурами безпеки в останні роки 

виникли два нові управління: Європейського Союзу та Євроатлантичного 

співробітництва. 

Окремі функціональні управління, зокрема Департамент консульської 

служби, Правовий департамент, Управління політичного аналізу та 

інформації, Історико-архівне управління, забезпечують спеціальні напрями 

роботи в загальноміністерському розрізі, надають практичну допомогу 

всім іншим підрозділам міністерства та закордонним установам. Так, 

Управління дипломатичного протоколу - це своєрідний політичний 

інструмент дипломатії, оскільки саме через нього посли та інші 

представники іноземних держав встановлюють свої перші контакти з 

країною перебування і отримують першу інформацію про основи ЇЇ 

внутрішньої і зовнішньої політики. Через Управління державного 

протоколу керівництво МЗС має можливість доводити до дипломатичних 

представництв іноземних держав ті чи інші нюанси внутрішньої і 

зовнішньої політики, стосунків з тією чи іншою країною у доступній і 

прийнятній дипломатичній формі [25, с.155]. 

Найпершою турботою Управління державного протоколу є зустріч 

нових послів, надання їм всілякої допомоги в облаштуванні і налагодженні 

діяльності посольства. До вручення послом вірчих грамот всі його 

стосунки з МЗС та іншими офіційними установами здійснюються лише 

через протокольне управління. 

Управління державного протоколу забезпечує постійний зв’язок 

посольств з міністром закордонних справ з усіх (як організаційних, так і 

політичних) питань, допомагає встановленню контактів з державними 

установами та громадськими організаціями, сприяє влаштуванню 

дипломатичних прийомів, поїздок дипломатів по країні, екскурсій, 

відпочинку членів дипломатичного корпусу. Протокольне управління 
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допомагає посольствам вести свою діяльність, враховуючи специфіку 

країни. 

З точки зору нашого дослідження, цікавою є робота Управління 

політичного аналізу та інформації. Воно забезпечує збір та аналіз 

інформації з посольств України за кордоном та засобів масової інформації 

інших країн і подання її керівництву міністерства та держави. 

На це управління покладається завдання відслідковування тенденцій 

розвитку зовнішньополітичних ситуацій в світі, окремих регіонах і країнах 

(на основі інформації посольств та інших джерел) та аналіз діяльності МЗС 

в цілому, а також його окремих підрозділів та закордонних представництв, 

підготовка пропозицій щодо реакції на зміни ситуації або дій окремих 

країн. 

Управління політичного аналізу налагоджує контакти та бере участь у 

співробітництві міністерства з науковими та політичними центрами, 

громадськими організаціями, товариствами та іншими установами, 

діяльність яких має безпосереднє відношення до галузі зовнішньої 

політики або торкається її. 

Специфічну роль і завдання виконують інші функціональні 

управління. Наприклад, Управління економічного та науково-технічного 

співробітництва забезпечує реалізацію завдань зовнішньої політики 

України в сфері економіки, науки і техніки; ефективне використання та 

розвиток економічного та науково-технічного потенціалу; сприяння 

інтеграції України в міжнародний економічний та науково-технологічний 

простір. 

Управління Євроатлантичного співробітництва відповідає за 

забезпечення максимально ефективного співробітництва України з ОБСЄ, 

РЄ, НАТО у зовнішньополітичній діяльності нашої держави, спрямованої 

на захист національних інтересів і реалізацію стратегічних завдань. 

Управління забезпечує надання експертної допомоги та координує роботу 
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міністерств і відомств України, участь її представників у заходах, 

пов’язаних з діяльністю західноєвропейських структур безпеки, і 

співробітництво у заходах по запобіганню конфліктам, врегулюванню криз 

та постконфліктній реабілітації. 

Компетенцією Управління Європейського Союзу є 

зовнішньополітичне забезпечення стосунків України з Європейським 

Союзом (ЄС), координація відносин органів виконавчої влади України з 

ЄС, надання інформаційної, методичної та організаційної допомоги 

учасникам зовнішньополітичних відносин у частині їх стосунків з ЄС. 

Управління інформаційних технологій надає допомогу закордонним 

установам у плані обслуговування зв’язку та електронної техніки. 

Отже, з вищезазначеного видно, що вся величезна і багатогранна 

зовнішньополітична діяльність держави як поточна, так і стратегічна, 

досить чітко розподіляється між відповідними підрозділами міністерства, 

які стоять на сторожі зовнішньополітичних інтересів нашої держави, 

забезпечують міжнародне співробітництво України в політичній, 

економічній, гуманітарній, військовій та інших галузях. 

Загальне керівництво міністерством і спрямування його діяльності 

здійснюється міністром, його заступниками та іншими посадовими 

особами, які входять до складу керівництва зовнішньополітичного 

відомства. 

Керівництво міністерства здійснює безпосередній вплив на щоденну 

діяльність підрозділів центрального апарату і закордонних представництв. 

Крім цих загальних функцій керівництво міністерства щоденно комунікує 

з послами держав, акредитованими в країні, бере участь в різних 

протокольних і офіційних заходах, веде переговори з предтавниками 

іноземних держав, відвідує міжнародні конференції, симпозіуми, семінари 

і т. п. 
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Прийом послів, тимчасових повірених у справах складає досить 

значний напрямок роботи керівництва міністерством, оскільки під час 

таких бесід через своїх послів уряди країн, яких вони представляють, став-

лять питання, які стосуються взаємовідносин між державами з глобальних 

проблем, а також двосторонніх відносин. Часто керівництво держави 

доручає міністру закордонних справ чи його заступнику передачу 

важливих повідомлень чи пропозицій для країн-партнерів через послів 

відповідних держав. Важливе значення при цьому має особисте 

спілкування з послами, бо саме під час таких зустрічей можна отримати 

детальнішу інформацію, ніж ту, яку можна отримати з офіційних 

документів.  

Важливим джерелом інформації є дипломатичні прийоми, які 

використовуються послами для того, щоб з’ясувати точку зору членів 

уряду і керівництва МЗС по тому чи іншому питанню, в неформальній 

обстановці попередньо погодити ті чи інші домовленості, зробити перший 

крок у підготовці певних важливих рішень. 

 

5.2. Євроінтеграційний та євроатлантичний напрями 

зовнішньополітичних комунікацій України 

 

Відносини між Україною та Європейським Союзом були 

започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ 

Нідерландів, як представник головуючої в ЄС країни, у своєму листі від 

імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України. 

У подальшому стратегічний курс України на європейську інтеграцію 

був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції України до ЄС, 

схваленій Указом Президента України 11 червня 1998 року, та Програмі 

інтеграції України до ЄС, схваленій Указом Президента України 14 
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вересня 2000 року. У Стратегії набуття повноправного членства в ЄС  було 

проголошено стратегічною метою європейської інтеграції України. 

Стратегія України стосовно розвитку відносин з Європейським 

Союзом реалізується на основі Закону України від 1 липня 2010 року «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики». Відповідно до статті 11 Закону 

однією з основоположних засад зовнішньої політики України є 

«забезпечення інтеграції України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС» [96]. 

Першочергові кроки щодо становлення та розвитку України як члена 

європейської спільноти визначено Стратегією сталого розвитку «Україна – 

2020»,  що була схвалена Указом Президента України №5/2015 від 12 січня 

2015 року [301].  У Документі зазначено, що ратифікувавши Угоду про 

асоціацію між Україною та ЄС, Україна отримала інструмент та 

дороговказ для внутрішніх перетворень, а виконання вимог цієї Угоди дає 

можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом ЄС.  

Правовим підгрунтям відносин між Україною та ЄС, яке забезпечило 

співробітництво з низки політичних, торговельно-економічних та 

гуманітарних питань стала  Угода про партнерство та співробітництво 

(УПС) від 14 червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.) [297]. 

Укладення УПС дозволило встановити регулярний двосторонній діалог 

між Україною та ЄС на політичному та секторальних рівнях, впровадити 

впорядкований режим торгівлі між обома сторонами на основі принципів 

ГАТТ/СОТ, визначити пріоритети адаптації законодавства України до 

стандартів та норм Європейського Співтовариства у визначених секторах 

української економіки. 

У рамках УПС було визначено 7 напрямів співпраці між Україною та 

ЄС: енергетика, торгівля та інвестиції, юстиція та внутрішні справи, 

наближення законодавства України до законодавства Євросоюзу, охорона 
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навколишнього середовища, транспортна сфера, транскордонне 

співробітництво, співпраця у сфері науки, технологій та космосу. 

З метою надання двостороннім відносинам нового імпульсу і для 

врахування нових умов співробітництва, зокрема в контексті розширення 

ЄС 2004 року, сторони розробили та 21 лютого 2005 року під час засідання 

Ради з питань співробітництва схвалили План дій Україна-ЄС [220] – 

двосторонній документ, який дав змогу суттєво розширити 

співробітництво України до ЄС без внесення змін до чинної договірно-

правової бази. План дій містив перелік конкретизованих зобов'язань 

України у сфері зміцнення демократичних інституцій, боротьби з 

корупцією, структурних економічних реформ та заходів по розвитку 

співпраці з ЄС в секторальних сферах. Серед ключових здобутків у 

розвитку відносин протягом терміну Плану дій: надання Україні статусу 

країни з ринковою економікою в рамках антидемпінгового законодавства 

ЄС, надання Україні права приєднуватися до зовнішньополітичних заяв і 

позицій ЄС, укладення Угоди про спрощення оформлення віз, поширення 

на Україну фінансування Європейського інвестиційного банку (Рамкова 

угода між Україною та Європейським інвестиційним банком), поглиблення 

секторальної співпраці, започаткування переговорів щодо укладення 

нового базового договору на заміну УПС [220]. 

З огляду на завершення у березні 2008 року 10-річного терміну дії 

УПС, у березні 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес 

щодо укладення нової угоди. На період до укладення нової угоди чинність 

УПС щороку автоматично продовжується за взаємною згодою сторін. 

Після завершення вступу України до Світової організації торгівлі 18 

лютого 2008 року були започатковані переговори щодо створення 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, 

що відкриває шлях до лібералізації руху товарів, капіталів та послуг та 

широку гармонізацію нетарифних інструментів економічного 
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регулювання. 9 вересня 2008 року на Паризькому саміті Україна та ЄС 

досягли політичної домовленості про укладення майбутньої угоди в 

форматі Угоди про асоціацію, яка будуватиметься на принципах 

політичної асоціації та економічної інтеграції.  

Відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту 

Україна-ЄС, у 2009 року сторонами був розроблений та схвалений 

Порядок денний асоціації (ПДА) [227], який замінив План дій Україна – 

ЄС та став орієнтиром для проведення реформ в Україні.  

У ході  15-го Саміту Україна-ЄС в Києві 19 грудня 2011 року сторони 

оголосили про завершення перегорів по майбутній Угоді про асоціацію, а 

30 березня 2012 року текст майбутньої Угоди було схвалено главами 

переговірних делегацій України та ЄС. 

Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 

2014 року, економічну частину — 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 

року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно 

ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 

Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію  з 1 листопада 2014 

року здійснюється її тимчасове застосування. Повністю Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС набирає чинності після її ратифікації усіма 

державами-членами. Цей процес розтягнувся на три роки. Нідерланди, не 

без допомоги Кремля, до останнього блокували повноцінну співпрацю між 

Україною та ЄС. 

Врешті 11 липня 2017 р. Рада ЄС ухвалила рішення про укладення 

Угоди про асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу. Це 

відбулося напередодні саміту ЄС-Україна в Києві 12-13 липня. Це 

заключний етап процесу ратифікації, який завершився повною 

імплементацію Угоди з 1 вересня 2017 року. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є міжнародно-правовим 

документом, який на правовому рівні закріплює перехід відносин між 
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Україною та ЄС від партнерства та співробітництва до політичної асоціації 

та економічної інтеграції. Договірно-правову базу співробітництва Україна 

– ЄС складають також рамкові та галузеві угоди. 

Основним документом, яким на сьогодні визначаються процедури та 

механізми координації співробітництва між Україною та ЄС, є Угода про 

асоціацію Україна – ЄС ( Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) [295]. 

Відповідно до Глави І «Інституційна структура» Розділу VII 

«Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди про асоціацію 

основними координуючими органами є:  

  І. Саміти Україна-ЄС, які є найвищим політичним рівнем діалогу 

Сторін, зокрема з питань імплементації Угоди (проводяться раз на рік). 

Саміти покликані здійснювати загальний нагляд за імплементацією Угоди, 

а також обговорення двосторонніх або міжнародних  питань, що 

становлять спільний інтерес;  

  ІІ. Рада асоціації, здійснює контроль і моніторинг застосування і 

виконання Угоди про асоціацію та періодично переглядає функціонування 

цієї Угоди у світлі її цілей. Засідання Ради асоціації проводяться регулярно 

щонайменше один раз на рік (на рівні міністрів), а також тоді, коли цього 

вимагають обставини. За взаємною згодою засідання Ради асоціації 

проводяться у будь-якому необхідному складі. Інавгураційне засідання 

Ради асоціації Україна-ЄС відбулося в грудні 2014 р. в Брюсселі. 

Крім контролю і моніторингу застосування й виконання Угоди про 

асоціацію, Рада асоціації вивчає будь-які питання, що виникають в рамках 

Угоди, і будь-які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять 

взаємний інтерес. 

Рада асоціації складається із членів Уряду України, з однієї сторони, 

та членів Ради Європейського Союзу і членів Європейської Комісії, з іншої 
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сторони. Головування в Раді асоціації здійснюється по черзі 

представником України і представником Союзу. За необхідності та за 

взаємною згодою інші органи беруть участь у роботі Ради асоціації як 

спостерігачі. 

Рада асоціації має повноваження приймати рішення в межах сфери дії 

Угоди про асоціацію у випадках, передбачених нею. Такі рішення є 

обов’язковими для Сторін. Рада асоціації може також надавати 

рекомендації. 

Відповідно до мети поступового наближення законодавства України 

до права Союзу, Рада асоціації виступає також форумом для обміну 

інформацією про законодавчі акти України та Європейського Союзу, як 

чинні, так і ті, що перебувають на стадії підготовки, а також про заходи з їх 

виконання, впровадження та дотримання. З цією метою Рада асоціації 

може актуалізувати або вносити поправки до Додатків до Угоди про 

асоціацію, враховуючи розвиток права ЄС. 

ІІІ. Комітет асоціації, що покликаний надавати допомогу Радi 

асоціації у виконанні нею своїх обов’язків та складається з представників 

Сторін, головним чином, на рівні вищих посадових осіб. Головування в 

Комітеті асоціації здійснюється по черзі представником України і 

представником Союзу. 

Засідання Комітету асоціації проводяться щонайменше один раз на 

рік. Перше засідання Комітету асоціації відбулося у липні 2015 р. в 

Брюсселі. 

Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх 

повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові до 

виконання рішення. 

Комітету асоціації надають допомогу підкомітети, створені відповідно 

до цієї Угоди. Рішенням Ради асоціації від 15 грудня 2014 року утворено 

два підкомітети Комітету асоціації між Україною та ЄС: Підкомітет з 
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питань свободи, безпеки та юстиції та Підкомітет з питань економіки та 

іншого секторального співробітництва. 

Крім цього, Рада асоціації може утворити спеціальні комітети або 

органи з окремих актуальних питань імплементації Угоди, визначити їхній 

склад, функції та обов’язки. Комітет асоціації може також утворювати 

підкомітети для підбиття підсумків діяльності Сторін у визначених 

відповідно до Розділу V Угоди напрямах співпраці. 

Функції секретаріатів Ради та Комітету асоціації між Україною та ЄС 

з української Сторони покладено на Урядовий офіс з питань європейської 

інтеграції у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

ІV.Парламентський комітет асоціації, який є форумом для проведення 

засідань та обміну думками між українськими парламентарями та 

європарламентарями. Відповідно до складу Парламентського комітету 

входять члени Верховної Ради України та Європейського Парламенту. 

Засідання цього Комітету проводяться з регулярністю, яку він 

визначає самостійно. Інавгураційне засідання відбулося у лютому 2015 р. в 

Брюсселі. 

Головування у Парламентському комітеті асоціації здійснюється 

сторонами по черзі, згідно з положеннями, викладеними в його регламенті. 

Парламентський Комітет має право запитувати у Ради асоціації 

інформацію стосовно виконання Угоди про асоціацію та надавати їй свої 

рекомендації. Парламентський комітет асоціації може створювати 

відповідні підкомітети. 

V. Платформа громадянського суспільства, що покликана сприяти 

проведенню регулярних засідань представників громадянського 

суспільства з метою інформування їх про виконання Угоди про асоціацію. 

Платформа громадянського суспільства складається з представників 

громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів 
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Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої 

сторони. 

Засідання Платформи громадянського суспільства проводяться з 

регулярністю, яку вона визначає самостійно. Головування у Платформі 

громадянського суспільства здійснюється по черзі представниками Сторін. 

Платформа громадянського суспільства може надавати рекомендації 

Раді асоціації. Окрім цього, Комітет асоціації та Парламентський комітет 

асоціації здійснюють регулярні контакти з представниками Платформи 

громадянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо 

досягнення цілей Угоди про асоціацію [295]. 

Пріоритетним національним інтересом України у сфері 

зовнішньополітичної діяльності є також розвиток та поглиблення відносин 

стратегічного партнерства України з Організацією Північноатлантичного 

договору (НАТО). 

Базовими документами, що визначають відносини між Україною та 

НАТО на сучасному етапі, є Хартія про особливе партнерство між 

Україною та Організацією Північноатлантичного договору (9.07.1997 р.) 

[306] та Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство 

(21.08.2009 р.) [59]. 

Указом Президента України від 24.09.2014 р. № 744/2014 уведено в 

дію рішення Ради національної  безпеки і оборони України від 28 серпня 

2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її 

обороноздатності» [300], яким визначено, що пріоритетним національним 

інтересом України у сфері зовнішньополітичної діяльності є подальший 

розвиток відносин стратегічного партнерства України з США, ЄС та 

НАТО. 

23 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла рішення про 

відмову України від позаблокового статусу, який виявився неефективним у 

контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску.  
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Відповідно, внесені зміни до ст. 6, 8 Закону «Про основи національної 

безпеки України» [100] і ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» [96], згідно з якими, відновлено курс 

євроатлантичної інтеграції, а основними напрямами державної політики з 

питань національної безпеки і основними засадами зовнішньої політики 

України визначено поглиблення співпраці з Організацією 

Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних 

для набуття членства у цій організації. 

Відносини між Україною та НАТО мають два основних виміри: 

політичний діалог і практичне співробітництво. Політичний діалог 

України з Альянсом забезпечується шляхом двосторонніх контактів на всіх 

рівнях, включно з міжпарламентським виміром. Провідну роль у 

поглибленні цього діалогу відіграє Комісія Україна-НАТО (КУН), 

створена в 1997 р. на виконання положень Хартії про особливе 

партнерство. 

Важливим інструментом здійснення реформ в Україні за підтримки 

Альянсу є Річні національні програми співробітництва Україна-НАТО 

(РНП), які розробляються з 2009 року. РНП-2015 затверджена Указом 

Президента України № 238/2015 від 23 квітня 2015 року. РНП-2016 

затверджена Указом Президента України № 45/2016 від 12 лютого 2016 

року, РНП-2017 затверджена Указом Президента України № 103/2017 від 8 

квітня 2017 року. 

РНП-2017 передбачає подальший розвиток політичного діалогу 

України з НАТО та нарощування всеохоплюючої практичної співпраці з 

Альянсом із залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та 

інших можливостей НАТО та держав-членів Організації задля посилення 

обороноздатності України та можливостей протидіяти триваючій 

російській агресії. 
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В українському суспільстві збільшується суспільна підтримка курсу 

на членство України в НАТО. За різними даними – це 40-50%. 

 МЗС працює над тим, щоб у повній мірі використати відкриті для 

України можливості зближення з НАТО. Для цього укладені рамкові угоди 

і триває робота над відповідними імплементаційними угодами в рамках 

Трастових фондів на підтримку обороноздатності України, зокрема, таких 

фондів налічується шість: Трастовий фонд НАТО з кібербезпеки; 

Трастовий фонд НАТО з реформування систем логістики і стандартизації 

ЗС України; Трастовий фонд НАТО з фізичної реабілітації (протезуванні) 

військовослужбовців, поранених в АТО;  Трастовий фонд НАТО з 

модернізації системи управління та зв’язку; Трастовий фонд НАТО з 

перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців; Трастовий 

фонд НАТО з розвитку національної системи протимінної діяльності та 

протидії саморобним вибуховим пристроям. 

Окрім того, запрацював перший в рамках Комісії Україна-НАТО 

Трастовий фонд з перезахоронення радіоактивних відходів. Разом це біля 6 

млн євро. Ще на 10 млн євро передбачено в рамках Програми НАТО 

«Наука заради миру та безпеки». 

Підготовлено до підписання Угоду між Урядом України та 

Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва 

НАТО в Україні. Таку установу Альянс матиме вперше і саме в Україні. 

Також вперше в Україні у вересні 2015 р. на Яворівському полігоні 

пройшли командно-штабні навчання з реагування на надзвичайні ситуації 

«Україна-2015», які відкривали Президент України та Генеральний 

секретар НАТО. 

Від НАТО та її держав-членів продовжує надходити матеріально-

технічна, дорадча, тренувальна допомога українському сектору безпеки і 

оборони. 
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Для розвитку практичного співробітництва під егідою КУН створено 

п’ять спільних робочих груп Україна-НАТО (СРГ): з питань воєнної 

реформи (СРГ ВР); оборонно-технічного співробітництва (СРГО); 

економічної безпеки; планування на випадок надзвичайних ситуацій 

цивільного характеру (СРГ ПНС); зі співробітництва з питань науки і 

довкілля (СРГ НОД). 

У 2014-2016 рр. в Україну були направлені радники в оборонній сфері 

до Офісу зв’язку НАТО в Україні в цілях дорадчої допомоги у підготовці 

нової Стратегії національної безпеки України; проведення комплексного 

огляду сектору безпеки і оборони України; досягнення Україною 

максимального рівня взаємосумісності та спільних спроможностей з 

НАТО; впровадження стандартів НАТО у військовій сфері.  

Україна бере участь в операціях НАТО в Афганістані та Косово. 

Для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною 

складовою євроінтеграційного курсу, оскільки доповнює процес 

внутрішньодержавних перетворень у контексті імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, важливими реформами 

оборонного та безпекового секторів, оборонно-промислового комплексу та 

національних Збройних Сил. Це дасть змогу зробити процес інтеграції 

України в європейську та євроатлантичну спільноту системним і 

всеохоплюючим. 

 

5.3. Інформаційно-комунікативна складова євроінтеграційних 

процесів 

В сучасних суспільствах утверджується нове уявлення про головний 

чинник могутності держави.  Таким є інформація, здатність держави мати 

у своєму розпорядженні найсучасніші інформаційні технології і засоби, що 

дозволяють ефективно обробляти, зберігати, передавати, поширювати 

потрібну інформацію, впливаючи як на суспільство всередині країни, так і 
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назовні [332, с. 25]. Власне, ця здатність держави і є ефективною 

національною інформаційною політикою.  

Саме інформаційна сфера відіграє роль вирішального чинника 

реалізації найважливіших суспільних перетворень, становлення 

громадянського суспільства, входження у світову та європейську 

спільноту. З іншого боку, за неуважного ставлення ця сфера може 

перетворитися на фактор хаотизації й гальмування соціального, 

політичного, економічного та культурного розвитку. 

Як слушно зауважив вітчизняний вчений  Л. Губерський, держава 

залишається головним гравцем на інформаційно-політичному просторі 

доти, доки вона грає активно на інформаційне випередження. В іншому 

випадку державні інтереси, знівельовані опонентами, можуть перетворити 

державну інформаційну політику на політичного аутсайдера – аж до 

перспективи стати заручницею певних політичних чи економічних 

угрупувань [56]. 

Вкрай важливо, щоб держава могла протидіяти інформаційній 

експансії та забезпечити інформаційний суверенітет. Говорячи про 

формування євроінтеграційної інформаційної політики, слід мати на увазі, 

що вона є невід’ємною частиною інформаційної безпеки країни. 

Інформаційні кампанії дозволяють формувати громадську думку таким 

чином, щоб зберігати внутрішній спокій, інтеграцію та консолідацію нації. 

Вони є рушійною силою впровадження певного внутрішнього чи 

зовнішнього політичного курсу. 

Серед переконливих аргументів на користь сказаного може бути 

наступний факт. Готуючись до вступу ряду країн Центрально-Східної 

Європи, Європейська Комісія прийняла у 2000 р. Комунікативну стратегію 

щодо розширення, якою було започатковано третій напрям (перший – 

територіальний, другий – економічно-політичний) у підготовці до 

розширення – комунікативний зв’язок із суспільством. Комунікативна 
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стратегія окреслила цілі та визначила зміст комунікації в країнах-членах та 

країнах-кандидатах. Принциповою позицією Європейської Комісії стала 

відмова від використання технології пропаганди. 

Логічно, що одним з основних завдань у напрямку приєднання 

України до процесу побудови єдиного європейського інформаційного 

простору стала адаптація законодавства до стандартів ЄС в інформаційній 

сфері.  

Основним документом, який регулює співпрацю сторін в даній галузі, 

стала Угода про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та 

ЄС, підписана у 1994 р. (набула чинності в 1998 р.). Важливою, в данному 

контексті, є Стаття 74 «Інформація та зв’язок», яка наголошує на 

необхідності надання уваги «програмам, які мають за мету ознайомлення 

широкої громадськості з основною інформацією про Співтовариство і 

Україну, включаючи, коли це можливо, взаємний доступ до баз даних на 

основі повної поваги до прав на інтелектуальну власність» [297]. У 

документі вперше з часів отримання незалежності зазначено необхідність 

створення такого інформаційного середовища, за якого і українці, і 

європейці мали б якісний доступ до інформації про політичне життя, 

економіку, культуру, історію кожного.  

Наступним важливим документом стала Стратегія інтеграції України 

до Європейського Союзу, прийнята у 1998 р.  

Значимість інформаційного вектору розвитку суспільства засвідчують 

і такі концептуальні документи, як ухвалена в 2000 р. країнами «Великої 

вісімки» Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства [205] 

та Програма інтеграції України до Європейського Союзу [245], 13 розділ 

якої окреслює завдання щодо входження України до європейського 

інформаційного суспільства. Варто наголосити, що у Програмі йдеться про 

загальнонаціональну підтримку курсу інтеграції України до ЄС. 

Досягнення розуміння безальтернативності даного курсу суспільством 



296 

 

можливі за умови тісної співпраці органів державної влади і місцевого 

самоврядування, органів масової інформації, освіти та культури [245]. 

Тобто, документ акцентує увагу на тому, що для досягнення найкращого 

результату повинні бути задіяні всі органи влади, їх робота має 

відбуватись у тісному зв’язку із суспільством.  

Поряд з іншими напрямами європейської інтеграції формування 

сприятливого інформаційного середовища передусім потребує відповідної 

орієнтації діяльності засобів масової інформації на висвітлення розвитку 

відносин між Україною та ЄС, широке всебічне роз’яснення значення 

європейського вибору України, забезпечення неупередженого сприйняття 

громадянами України європейської інтеграції, а також регулярного 

інформування громадськості про політичні, економічні та соціальні 

процеси, що відбуваються в ЄС, окремих його державах-членах та країнах-

претендентах [245].  

У Програмі інтеграції України до Європейського Союзу по кожному 

стратегічному питанню було визначено ряд першочергових, 

середньотривалих та довготривалих завдань. До першочергових 

(розрахованих на 2000-2001 рр.) зокрема, належали підготовка та 

розповсюдження інформаційних матеріалів про стратегічне партнерство 

України і ЄС, створення на державному та регіональному рівнях 

навчально-пізнавальних телерадіопрограм для оволодіння офіційними 

мовами ЄС широкими верствами населення [245].   

Цілком актуальним вважаємо закладене у Програмі інтеграції 

завдання щодо створення аналітичних телерадіопрограм з проблем 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення європейської інтеграції, 

реалізації Угоди про партнерство і співробітництво за участю державних 

службовців та провідних науковців; запровадження в друкованих засобах 

масової інформації постійних рубрик для висвітлення процесів інтеграції 

України до ЄС, міжрегіонального, транскордонного та прикордонного 
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соціально-економічного співробітництва, оптимізації державної 

інформаційної інфраструктури, розподілу компетенції та координації її 

діяльності, організація та координація дій суб’єктів інформаційної 

політики, спрямованих на суспільну підтримку курсу України на 

інтеграцію до ЄС та широку суспільну інформованість про Україну і ЄС 

[245]. 

 Першорядним завданням було також співробітництво в сфері масової 

інформації з міжнародними організаціями, Європейською Комісією, 

ОБСЄ, Радою Європи і НАТО через їх представництва в Україні, а також 

шляхом прямих зв’язків із залученням ресурсів цих організацій на спільні 

проекти. 

До середньострокових пріоритетів (на 2002-2003 рр.) автори Програми 

інформування включили технологічне оновлення національної 

інформаційної індустрії і формування власних конкурентоспроможних 

інформаційних ресурсів, створення єдиної інформаційної системи України. 

Також було надано увагу і діяльності на регіональному рівні, яка 

передбачала створення нових структур з вивчення, розповсюдження та 

використання матеріалів з питань інтеграції України до ЄС; організацію 

оперативного інформування комітетів інформації та прес-служб 

облдержадміністрацій з питань діяльності ЄС.  

Довгостроковим пріоритетом (2004-2007 рр.) було визначено 

інтеграцію України в світову інформаційну систему [245]. Найважливіші 

положення цієї Програми були покладені в основу розробки спеціальних 

Програм інформування з питань євроінтеграції, які стали 

основопололожними документами для реалізації інформаційної політики в 

Україні з євроінтеграційних процесів.  

Надзвичайно важливим, на нашу думку, стало прийняття у 2002 р. 

Верховною Радою України Концепції національної інформаційної 

політики [144], яка чітко визначила пріоритетність української 
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інформаційної політики на міжнародному рівні. У Концепції йдеться про 

те, що Україні необхідно інтегруватись в телерадіоінформаційний простір 

країн-членів Європейського Союзу та приєднати національну 

інфраструктуру зв’язку України до європейської інформаційної 

інфраструктури та до глобальної інформаційної інфраструктури. У 

документі також наголошується на необхідності адаптації державної 

нормативно-технічної та правової бази до вимог міжнародного 

законодавства з пріоритетом задоволення технічних і технологічних вимог 

Європейського Союзу. 

На принциповій важливості інформаційних кампаній наголошується  в 

багатьох інших документах, зокрема, в Указі Президента України «Про 

державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України на 2004-2007 рр.», які було запропоновано запровадити з метою 

забезпечення реалізації державної політики у сфері євроінтеграції, 

громадської підтримки цієї політики, створення передумов для 

поглиблення і розширення відносин України з Європейським Союзом. 

Наслідком Указу стало розроблення Державної програми 

інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 

2004-2007 рр. Програма передбачала глибоке і масштабне інформування 

громадськості про співпрацю України з Європейським Союзом, створення 

загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права, 

трансляцію на українських каналах теле- і радіопрограм ЄС, телемости за 

участю представників держав-членів та інституцій Євросоюзу, 

запровадження у зміст загальної середньої освіти питань, пов’язаних зі 

створенням та діяльністю Європейського Союзу та багато чого іншого. 

Основним очікуваним результатом мало стати усвідомлення громадянами 

України конкретних переваг поглиблення співробітництва між нашою 

державою і Європейським Союзом [66]. 

У 2008 р. на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 
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президент В. Ющенко чітко вказав на головні проблеми в інформаційній 

сфері: «Найбільша загроза інформаційній безпеці – інформаційна експансія 

іноземних держав. Завдяки цьому в інформаційному просторі України 

проводяться інформаційно-психологічні кампанії з тих чи інших питань» 

[79]. Тому за дорученням президента Кабінет Міністрів України у стислі 

терміни мав затвердити Концепцію інформаційної безпеки України, яка б 

містила конкретні системні заходи, спрямовані на консолідацію 

українського суспільства та збереження ідентифікації України як держави. 

Це доручення залишилося невиконаним. Концепції інформаційної безпеки 

були розроблені у 2009 р. та 2011 р. Вони виносилися на розгляд 

Верховної Ради України, але відправлялись на доопрацювання, тож жодна 

з концепцій так і не була прийнята. 

Реалізація зовнішньополітичного курсу України залежить і від рівня 

інтегрованості України до міжнародного інформаційного простору. В 

цьому контексті стратегічною ціллю постає впровадження цілеспрямованої 

державної інформаційної політики в державах-членах ЄС. Наразі це 

залишається для України актуальною зовнішньополітичною проблемою, 

особливо в умовах сучасної гібридної війни між РФ і Україною, важливою 

складовою якої є інформаційно-психологічне протиборство.  

Інформаційна політика України у державах ЄС передбачає просування 

бренду України в цих країнах з метою ефективної реалізації й захисту 

своїх національних інтересів. Для втілення  поставлених цілей  було 

розроблено дві відповідні програми. Перша Програма забезпечення 

позитивного іміджу була розрахована на 2003-2006 рр. Вона полягала «у 

формуванні та підтриманні позитивного іміджу України як усередині, так і 

поза її межами, створенні зовнішньої інформаційної атмосфери, необхідної  

для здійснення внутрішньополітичних та соціально-економічних 

перетворень, ефективній інформаційній підтримці зовнішньополітичного 

курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію». 
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Програма передбачала напрацювання єдиного комплексного підходу 

до позиціонування нашої держави на міжнародній арені. Проте, 

комплексний підхід так і не був розроблений, а сама програма не була 

реалізована через відсутність належного фінансування та формальний 

підхід до виконання заходів. У зв’язку з незадовільними результатами була 

розроблена Концепція наступної Програми, розрахованої на 2007-2010 рр. 

Проте Концепцію спіткало ще сумніше майбутнє, аніж першу Програму. Її 

не вдалось навіть запустити вчасно. Тож, не змінюючи текст документу, 

Кабмін просто змінив роки реалізації Програми з 2007-2010 рр. – на 

Концепцію 2008-2011рр. [141].  

У Концепції акцентовано увагу на тому, що «позитивне сприйняття 

України міжнародними організаціями, іноземними державами та 

громадянами, зокрема інвесторами, є фактором, який безпосередньо 

впливає на розвиток нашої держави і сприяє задоволенню її 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних потреб, розв’язанню 

внутрішніх соціально-економічних проблем» [141].  

Створення та підтримка сприятливого міжнародного іміджу України є 

необхідним для забезпечення захисту її національних інтересів, 

дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію, успішної 

конкурентної боротьби на міжнародному ринку збуту та інвестицій. 

Недостатня присутність України в інформаційному просторі інших держав, 

а також поширення серед іноземних громадян упереджених уявлень про 

неї є наслідком впливу ряду чинників, зокрема низького рівня 

інтегрованості у світовий інформаційний простір, що в свою чергу, 

спричинено низьким розвитком необхідної для цього матеріально-

технічної бази.  

Концепція спрямована на організацію органами виконавчої влади 

протягом  2008-2011 рр. інформаційної кампанії з підвищення 

міжнародного авторитету України у сфері політики, економіки та культури 
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[141]. Виконання Концепції повинно забезпечити створення у світі 

інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-

економічного розвитку України, її сприйняття міжнародним 

співтовариством як надійного, передбачуваного партнера, що неухильно 

дотримується принципів зміцнення демократичних засад суспільного 

життя і подальшої лібералізації економіки, має розвинуту індустріальну 

базу, висококваліфіковані трудові ресурси, значний інноваційний, науково-

технічний, промисловий, сільськогосподарський і туристичний потенціал, 

культурні та історичні традиції.  

28 грудня 2016 Уряд схвалив проект Указу Президента «Про 

Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017-2020 роки». «В українському суспільстві 

неухильно збільшується суспільна підтримка державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції та курсу на членство України в НАТО. За 

різними даними – це 40-50%. Водночас часто ця підтримка радше емоційна, 

викликана агресією Росії. Тому дуже хотілося б, аби люди знали про 

НАТО більше, аніж 5 стаття Північноатлантичного договору, яка 

передбачає колективний захист союзників. Важливо, аби підтримка 

євроатлантичної інтеграції була усвідомленою, ґрунтувалася на знаннях 

механізму функціонування Альянсу, його засадничих принципів, які 

виходять далеко за межі військового дискурсу. Така підтримка суспільства 

сприятиме швидшому зближенню України з НАТО», – вважає Віце-

прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України Іванни Климпуш-Цинцадзе [80]. 

21 лютого 2017 року було оприлюднено Указ Президента України 

№43/2017 Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017- 2020 роки. 

Обидва документи свідчать про усвідомлення владою важливості 

поінформованості, а відтак і  підтримки громадянами України державної 
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політики у сфері євроатлантичної інтеграції та щодо реформування сектора 

безпеки. 

Отже, проаналізувавши законодавчу базу, що регулює 

євроінтеграційні інформаційні кампанії та Програми інформування в 

Україні, можемо зробити висновки, що її цілком достатньо для якісного 

впровадження кампаній та програм. Інша справа, що більшість гарних 

намірів «помирають» на папері, не дочекавшись практичної реалізації. 
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Аналіз інституційних форм політичної комунікації в демократичних 

процесах в Україні дає можливість зробити наступні висновки: 

1. У трактуванні поняття «комунікація» є такі підходи: 1) 

комунікація як передача інформації, ідей, емоцій, умінь; 2) комунікація як 

розуміння інших, коли ми й самі прагнемо, щоб нас зрозуміли (комунікація 

як порозуміння); 3) комунікація як вплив за допомогою знаків і символів 

на людей; 4) комунікація як об’єднання (творення спільноти) за допомогою 

мови чи знаків; 5) комунікація як обмін завданнями між людьми, які мають 

спільне в сприйманні, прагненнях і позиціях; 6) комунікація як взаємодія 

за допомогою символів; 7) комунікація як складова суспільного процесу, 

що виражає групові норми, здійснює громадський контроль, розподіляє 

ролі, досягає координації зусиль тощо. В різних сферах соціального життя 

місце і характер інформаційно-комунікативних процесів далеко не 

однакові. Політична комунікація є особливим її різновидом. Концепція 

«політичної комунікації»  описує не універсальний, а унікальний тип 

комунікативного процесу, якому притаманні власні джерела 

інформаційних контактів, особливий тип організації соціальних 

взаємовідносин, специфічні функціональні навантаження в рамках 

суспільства, багаторівнево опосередкований стиль спілкування 

макросоціальних груп. В дисертаційному дослідженні сформульовано 

авторське визначення політичної комунікації як взаємодії, взаємовпливу 

суб’єктів політики з приводу влади, зумовлені їх правовим статусом, 

функціями та повноваженнями, закріпленими в законодавстві, кінцевою 

метою яких є ефективне, результативне та легітимне управління 

суспільством. 

2. Демократичний процес – це відкритий політичний процес, 

який можна охарактеризувати рядом ознак: політичні інтереси груп і 

громадян виявляються через політичні вибори; під впливом громадської 

думки корегується політичний курс, обговорюються програми і засоби 
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розвитку суспільства; всі етапи прийняття політичних рішень доступні для 

громадськості; добір еліт – відкритий та конкурентний. Сучасна 

демократична держава як ніколи раніше потребує підтримки й участі 

громадян у процесах управління, в пошуку найбільш ефективних шляхів і 

методів вирішення завдань і проблем, що постають перед суспільством. 

Комунікації, у зв’язку з цим, стають важливим елементом формування і 

реалізації політики, реальним елементом її здійснення. Участь громадян в 

управлінні як безпосередня, так і опосередкована, є невід’ємним 

атрибутом демократичного суспільства. У демократичному суспільстві 

держава не може довільно встановлювати свої «правила гри» у відносинах 

з громадськістю, не може бути відкритою тією мірою, якою вона вважає за 

потрібне, не може приймати управлінські рішення, не узгоджуючи їх з 

громадянами чи їх об’єднаннями.  Обов’язок органів влади - не просто 

інформувати населення, але обґрунтовувати, пояснювати, пропонувати 

альтернативні шляхи розв’язання суспільних проблем. Ефективність 

демократичних процесів безпосередньо залежить від якості комунікацій. 

3. Універсальним показником розвитку держави є форма 

державного правління. Вона вказує на структуру і повноваження вищих 

органів державної влади, характеризує ступінь та способи участі громадян 

у їх формуванні; розкриває специфіку відносин між владою і населенням 

та ступінь впливу останнього на прийняття державно-політичних та 

державно-управлінських рішень; засвідчує форми легітимації державної 

влади і наявні проблеми у цьому процесі. Вибір між президентською, 

парламентською та змішаною формами правління є характерним для країн, 

що здійснюють перехід від авторитаризму до демократії.  

У державі, яка не має сталих політичних традицій і знаходиться у 

стадії системних перетворень, змішану модель можна охарактеризувати як 

компромісну. 
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Оскільки в Україні всі реалізовані проекти конституційних змін були 

фактично заручниками комунікаційних політичних процесів – відносин 

між політичними партіями та їх лідерами, між гілками державної влади та 

їх очільниками – всім моделям організації державної влади були 

притаманні деякі спільні недоліки: недостатня збалансованість 

повноважень та неефективність системи стримувань і противаг між 

суб’єктами владних повноважень; дуалізм виконавчої влади; надмірні 

повноваження президента; недосконалість механізмів формування, 

відповідальності та відставки Кабінету Міністрів України. 

Найоптимальнішою в Україні виявилась парламентсько-президентська 

форма правління – більш демократична ніж президентсько-парламентська. 

У процесі змін форми державного правління відбувалося вдосконалення 

інституційних (врегульованих законодавством) форм комунікації в системі 

вищих органів державної влади. 

4. Сильне місцеве самоврядування є одним з основних засобів 

обмеження сваволі з боку центральної влади. Цей інститут публічної влади 

є необхідним елементом демократичної держави. Місцеве самоврядування 

дає можливість інтегрувати в процес управління локальні еліти, вводить 

діяльність останніх у конструктивне, конституційне русло, залучаючи їх до 

реалізації загальнонаціонального політичного курсу на місцях. Партійний 

склад місцевих рад може значно відрізнятися від складу парламенту і 

уряду, що розширює загальний спектр політичних сил у країні, дає 

своєрідну компенсацію тим партіям, які не представлені на центральному 

рівні. 

Основними чинниками відсутності ефективної комунікації і високого 

рівня конфліктності у комунікативному просторі місцевої влади в Україні є 

взаємна недовіра між громадою і владою; відсутність налагодженого 

обміну інформацією між владою і громадськістю; відсутність усталених 

традицій і партнерських взаємин влади й громади у процесах прийняття 
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управлінських рішень, розв’язання конфліктів та можливих суперечок і 

досягнення консенсусу заради розвитку; відсутність достатніх знань та 

інформації про сучасні механізми й форми соціального партнерства у 

членів громади; громадська апатія і пасивність. 

5. Після набуття Україною незалежності відбувається не тільки 

становлення інститутів громадянського суспільства, а й усвідомлення 

громадянами себе як відокремленої від держави і відносно незалежної від 

неї спільноти, партнера держави у суспільних відносинах. Політичними 

інститутами громадянського суспільства є політичні партії, громадські 

організації і суспільні рухи, органи місцевого самоврядування, засоби 

масової інформації.  

Виражаючи інтереси різних спільностей людей, політичні партії 

виступають тією ланкою, що з’єднує громадянське суспільство з 

державою, забезпечує представництво на державному рівні всієї 

багатоманітності соціальних інтересів.  

Найбільші проблеми сучасних політичних партій в Україні: політична 

корупція; залежність від фінансово-промислових груп; непідзвітність 

виборцям; відсутність постійної комунікації з суспільством; брак 

внутрішньопартійної демократії; брак кваліфікованих партійних кадрів; 

відсутність стабільної соціальної бази партій; слабкість їх організаційних 

структур; переважно регіональний характер їх підтримки; слабкість 

програмно-ідеологічних засад. Сучасні українські партії не виконують 

свою представницьку функцію, не виражають інтересів суспільства, 

оскільки не комунікують з ним. Подібне можна сказати і щодо діяльності 

громадських організацій. Попри постійне збільшення їх кількості, якісні 

зміни в їх діяльності відбуваються вкрай повільно. Причини цього 

полягають у формальному ставленні держави до громадських ініціатив і в 

низькій політичній культурі громадськості.  
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Вплив засобів масової інформації на політичні процеси, зокрема на 

процес прийняття рішень, може справляти як діяльність самих ЗМІ, так і 

громадянське суспільство через мас-медійні канали передачі інформації. 

Українські ЗМI після здобуття незалежності на законодавчому рівні 

одержали свободу слова, свободу від цензури, політичну і професійну 

незалежність від державної влади, проте не знайшли стійкої матеріальної 

бази для вільної самостійної діяльності.  За таких умов, ЗМI фактично 

змушені виражати не думку суспільства, а приватні або корпоративні 

інтереси своїх власників, нехтуючи роллю суспільного рупора.  

6. Засобом комунікації громадянського суспільства і держави є 

громадська думка. Для суспільних систем, що побудовані на принципах 

демократії, властива ідеологія соціального партнерства, за якою 

громадська думка має можливість виражати себе у різних формах. 

Демократичні режими створюють систему політичних, економічних, 

правових та інших гарантій вільного і реального функціонування 

громадської думки.  Якщо влада досліджує громадську думку та враховує 

її в процесі ухвалення рішень, вона є легітимною, відповідає  суспільним 

запитам. Якщо влада ігнорує громадську думку – зростає протестна 

активність, часто з порушенням законодаства, як деструктивний засіб 

комунікативного впливу на політичні процеси. Тому необхідна подальша 

інституціоналізація громадської думки, створення дієвих механізмів її 

дослідження та врахування в процесі ухвалення державних рішень. 

7.  У сфері зовнішньополітичних комунікативних зв’язків 

України ключове місце належить діяльності з просування до пріоритетної 

мети України – повномасштабної інтеграції до європейських та 

євроатлантичних структур, що вимагає відповідних змін у суспільному, 

полі¬тич¬ному та економічному житті України, насамперед, досягнення 

норм та стандартів Європейського Союзу і НАТО. Така політика є 

найкращим способом утвердити демократію, верховенство права та 
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ринкову економіку в Україні. Зовнішньополітичний курс держави також 

має бути предметом систематичної роз’яснювальної роботи як з боку 

державних структур, так і політичних інститутів громадянського 

суспільства, оскільки на сьогодні з цього питання відсутня консолідована 

громадська думка. 
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