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ВСТУП 
 

Від початку виникнення держави як політичного інституту, проблеми 
співпраці влади та громадян завжди були актуальними та мали суттєве 
значення для функціонування самої держави, її міцності й цілісності. 
Підтримка владних рішень з боку широкого загалу громадськості була і 
залишається тим стрижнем, на якому вибудовується демократична, соціальна 
держава.  

Саме тому до сьогоднішнього дня не припиняються жваві дискусії щодо 
змісту, форм і механізмів співпраці органів державної влади з громадськими 
організаціями. Основні питання, що розглядаються в цьому контексті можна 
згрупувати за наступними напрямами: методи та форми залучення громадян до 
спільного з владою вирішення питань життєдіяльності суспільства; основні цілі 
та засоби співпраці органів влади з громадськими організаціями;обсяги спів-
праці влади та громадськості; значення взаємодії органів влади з громадянами 
для поступального розвитку українського суспільства тощо. 

У контексті розбудови України як дійсно демократичної, правової та 
соціальної держави особливої актуальності набувають питання співпраці 
органів державної влади з громадськістю для ефективного здійснення 
суспільних та державних перетворень. Причому серед питань, які потребують 
наукового дослідження і практичного вирішення – питання співпраці широкого 
кола громадськості, громадських об’єднань саме з органами державної влади, 
які мають стати суб’єктами здійснення державної політики в країні заради 
досягнення спільної мети – розбудови ефективної системи державного 
управління та місцевого самоврядування, якісної реалізації державної політики. 

У зв’язку з цим, на перший план виходять проблеми чіткого визначення 
форм і методів співпраці органів державної влади з громадськими 
організаціями та об’єднаннями.  

Сучасна українська влада має бути зацікавлена у спільній з громадськими 
організаціями розробці комплексних заходів по залученню громадськості до 
підготовки і прийняття управлінських рішень, до спільної розробки та 
впровадження державних програм соціально-економічного розвитку країни. В 
іншому випадку довіра до нинішньої влади у населення України буде суттєво 
зменшуватися. У цьому контексті найактуальнішим є питання публічної 
політики органів виконавчої влади, її інформаційно-комунікаційного 
забезпечення. 
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Тема 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 

 
1.1. Поняття, сутність, цілі, принципи та функції 

 
Аналіз спеціальної літератури свідчить про розмаїття трактувань та підходів 

до громадянського суспільства, що ґрунтується на чіткому розмежуванні 
науковцями двох підходів. Основною тезою першого з них є теза про людину як 
продукт суспільства. Другий підхід базується на переконанні, що суспільство та 
держава є втіленням людської волі та дії, оскільки індивідуум є первинним, а 
суспільство вторинним, незважаючи на те, що саме історичний розвиток 
суспільства є необхідною умовою трансформації індивідуума в особистість. 

Виокремлення і, відповідно, дослідження поняття “громадянське су-
спільство” було започатковано в епоху Платона та Аристотеля, що призвело в 
подальшому розвитку до появи цілісного вчення про суспільство, державу та 
людину. Вчені й мислителі епохи Відродження та Нового часу приділили 
значну увагу дослідженню проблем громадянськості і взаємовідносин людини з 
владою. Значний внесок у вирішення цих проблем був зроблений Т.Мором, 
Е.Ротердамським, М.Макіавеллі, Т.Гоббсом, Дж.Локком, А.Сен-Симоном.  

Так, Т.Гоббс, використавши біблейський образ величезного морського 
чудовиська Левіафана, був переконаний, що державний Левіафан, яким 
філософ називав державу з її жорстокою сутністю, має відігравати вирішальну 
роль у подоланні звірячих звичаїв життя. На його думку, первісне положення 
людини “за межами громадянського суспільства, яке можна назвати природнім 
станом, не може бути нічим іншим, як війною всіх проти всіх (bellum omnium 
contra omnes)” [1, с. 280]. 

Особливу увагу, у зв’язку з цим, привертає постать Гегеля, який у своєму 
курсі “Філософська пропедевтика” звернув увагу на той факт, що природним 
станом є стан некультурності, насилля та несправедливості. 

 

Першоджерело 

 

Вступ людей у громадянське є суспільство обов’язковим, 
оскільки лише у ньому правові відносини володіють дійсністю 

[2, с. 51] 

 
Необхідно зауважити, що основна ідея цих двох філософів, полягаючи у 

визнанні того факту, що “правильна” та “мудра” держава має бути 
громадянською, тобто людяною, а не звірячою, автоматично призводила до 
певної ідеалізації держави. Це стало поштовхом для розвитку ідеї про визнання 
справжнім громадянським суспільством лише антидержавної опозиції. 
Красномовними прикладами “історичної живучості” цієї ідеї є, по-перше, ідеї 
перших утопістів-комуністів Т.Мора, Т.Кампанелли, Т.Мюнцера, які мріяли 
побудувати ідеальне суспільство з назвою “Місто сонця”, ізолювавши його від 
злого світу на далекому острові “Утопія”; по-друге, ідеї “комуністичного раю” 
на землі, що поширилися у 30-40 рр. ХІХ ст. Представники цієї течії по-різному 
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вбачали шляхи реалізації заданої мети. Так, виходячи з позицій християнської 
моралі, В.Вейтлінг пропагував “християнський комунізм”. Е.Кабе заперечував 
насильницькі методи та відстоював значимість так званого “мирного 
комунізму”. На противагу їм, інші філософи розповсюджували ідеї народного 
повстання (Т.Дезамі, Л.О.Бланкі).  

 
Визначення 

 

 

Демократія має визнаватися нині складним, безперервно 
розширюваним процесом розподілу влади й публічного контролю 
за її виконанням у межах політики, позначеної наявністю 
інституціонально різних – проте завжди пов’язаних між собою – 
сфер ГС й держави [9, с. 23] 

 
Не викликає жодного сумніву той факт, що трактування процесу 

демократизації не можна, по-перше, ототожнювати з розповсюдженням 
тотальної державної влади на недержавну сферу ГС; по-друге, визначати за 
максимальне усунення держави і досягнення стихійної угоди між громадянами, 
що становлять таке суспільство. Саме тому демократичні процедури є 
найкращими серед будь-яких інших методів прийняття рішень, але не тому, що 
вони забезпечують найкращі результати, а тому, що їм властиво зводити до 
мінімуму можливості для прояву гордовитості з боку тих, хто приймає рішення, 
завдяки наданню громадянам публічного права оцінювати якість даних 
результатів та переглядати свої оцінки. 

У зв’язку з цим, нині відбувається актуалізація проблеми дотримання 
принципів ГС: 

• людина завжди має розглядатися як мета і ніколи – як засіб; 
• принцип рівних можливостей; 
• плюралізм форм власності; 
• плюралізм духовного життя суспільства, в основі якого – визнання 

гуманістичних, демократичних, загальнолюдських цінностей; 
• відсутність жорсткої регламентації державою приватного життя членів 

суспільства; 
• відкритість, прозорість суспільства; 
• толерантність і взаємоповага між суб’єктами у суспільних процесах; 
• добровільність у формуванні об’єднань громадян, які приймають ак-

тивну участь у суспільному житті.  
Проблема взаємообумовленості і взаємозалежності держави і ГО ставить 

питання про роль держави в їх утворенні. Безумовно, об’єднання, які вини-
кають як результати довіри стосунків і бажання об’єднатись, не можна задати 
“згори”, якимось рішенням, чи законом. Хоча такі випадки у нашій державній 
практиці непоодинокі, однак мова йде про умови демократичного суспільства. 
Проте, з іншого боку, якщо виходити з того, яку роль у творенні таких 
об’єднань відіграє соціальна структура (вирішальним тут є домінування 
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горизонтальних зв’язків), стає очевидним, що одним із суттєвих чинників, які 
обумовлюють силу, або, навпаки, кволість НГО є правова та соціальна політика 
держави, за допомогою яких створюються “правила гри”, у тому числі на полі 
ГС та його структур.  

 
Першоджерело 

 
При безправності особи, можуть процвітати лише 

адміністративне свавілля і поліцейське насильство [18, с. 145] 

 
Сьогодні, мабуть, ніхто не зможе запропонувати “ідеальної” схеми 

взаємодії організацій “третього сектору” з державними структурами в 
демократичному суспільстві. Тут кожна країна торує свій шлях, враховуючи 
суспільні реалії та власні соціокультурні традиції. Що ж до України, то тут ці 
традиції мають переважно негативний відтінок. Це проявляється і в прагненні 
поставити НДО в залежність від держав (точніше її апарату), і в низькій 
соціальній активності громадян, яка раніше ініціювалася “згори”. Додамо сюди 
ще й високий рівень бюрократичної централізації у владних структурах, 
безініціативність керівників громадських об’єднань, заклопотаність рядових 
громадян проблемами елементарного матеріального буття (“заробітчанства”) – 
все це, безумовно, негативно впливає на процес формування громадянської 
активності. Помилково було б, очевидно, абсолютизувати ці чинники. Досвід 
країн, де мережа ГО є досить розвиненою, свідчить про те, що їх становлення 
відбувається теж не в простих умовах. Проте, вони знайшли такі механізми 
взаємодії цих організацій з державою, які дозволили їм спільно розв’язувати 
соціальні проблеми через “повернення обличчям” до проблем різних соціаль-
них груп і прошарків, саме через підтримку діяльності організацій “третього 
сектора” і його діяльність у сфері інституту соціальної роботи. 

З точки зору вироблення стратегії взаємодії між владою та “третім 
сектором” важливо акцентувати увагу на необхідності прагматичного підходу, 
який би враховував інтереси кожної із сторін. При цьому пріоритетними мають 
бути інтереси громадян, які діють самостійно чи організовано через громадські 
організації і об’єднання.  

Органи влади зобов’язані гарантувати громадським об’єднанням так звані 
“першочергові права”: свободу об’єднань громадян, громадянські свободи і 
громадянство, справжні публічні промови, безпеку діяльності. Вони можуть 
підтримувати “другорядні права”: економічну безпеку, здоров’я, рівність, впли-
вові інституції. Ними можуть застосуватися й інші механізми взаємодії: 
фінансові; проведення чутливої політики з метою надання ГО змоги успішно 
діяти (наприклад, за допомогою податкових та інших фіскальних процедур); 
законодавчі (забезпечення рамок для діяльності об’єднань замість вузького 
закону про благодійні структури); позитивна практика у роботі з НУО (швидка 
й дешева реєстрація); використання НДО як засобів забезпечення соціальних та 
економічних контрактів (угод); зменшення бюрократичної процедури; 
забезпечення підзвітності непідзвітного; підтримка відповідного клімату через 
прес-релізи і заяви керівництва ОДВ тощо. 
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Подоланню залежності об’єднань громадян від тиску бюрократичного 
апарату має служити диверсифікація джерел фінансування діяльності цих 
об’єднань, збільшення частки недержавних коштів у їх фінансовому забез-
печенні і коштів, що надаються міжнародними організаціями. Однак, на нашу 
думку, поступово роль міжнародних організацій у фінансуванні діяльності 
третього сектора має зменшуватися і зростати роль підприємницьких структур. 
Адже фінансова підтримка “третього сектора” з боку міжнародних організацій 
важлива й доцільна лише у “перехідний період”, коли “внутрішньо-націо-
нальний” механізм їх фінансування ще не налагоджений, а цей “перехідний 
період” не може тривати довго. За цих умов зростає роль бізнес-структур. 
Проте, цій ролі у фінансуванні НДО перешкоджає їхня несамостійність, 
залежність від ОДВ. Тобто відсутність прозорості діяльності державних 
органів, відсутність контролю громадськості над ними перешкоджають як 
розвитку інститутів ГС, так і вільної ринкової економіки.  

Під час проведення опитування Українським інститутом соціальних 
досліджень респондентам було задано запитання “Що, на Вашу думку, 
потрібно зробити для покращення діяльності об’єднань громадян?”. Відповіді, 
які отримали дослідники свідчать про пріоритетні напрями співпраці ОДВ і ГО: 

o доводити до свідомості людей необхідність самим захищати власні 
інтереси шляхом участі в діяльності об’єднань громадян; 

o популяризувати діяльність громадських об’єднань у ЗМІ; 
o посилити вплив ГО на реальну ситуацію в країні; 
o забезпечити підтримку НУО з боку держави; 
o зменшити залежність громадських організацій від ОДВ; 
o створювати пільгові умови для підприємств, які фінансово підтри-

мують діяльність громадських об’єднань; 
o зменшити залежність ОГС від адміністрації підприємств; 
o сприяти зростанню кількості громадських організацій; 
o надати можливості громадським організаціям займатися 

комерційною діяльністю. 
З свого боку, і самі ГО повинні пропагувати ідею та підтримувати ідею 

ГС через: 
− підвищення авторитету своєї діяльності шляхом задоволення потреб 

громадськості; 
− сприяння охопленню громадськими справами широкого кола населення; 
− створення коаліцій і об’єднань НДО для вирішення важливих загально-

суспільно-значимих справ; 
− перебирання на себе відповідальності за реалізацію потреб своїх членів; 
− уникнення зовнішніх несприятливих викликів. 
У межах своєї внутрішньої діяльності НУО повинні теж дотримуватися 

наступних характеристик: 
1) ґрунтуватися на об’єднанні членів; 
2) бути представницькими і демократичними; 
3) мати членів із різних галузей на найширшій основі; 
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4) мати безпосереднє відношення до конкретних справ; 
5) ризикувати й експериментувати; 
6) оцінювати реальність кінцевих результатів; 
7) бути готовими до використання необхідних безпосередніх заходів; 
8) бути відкритими й прозорими; 
9) бути підзвітними і внутрішньо і зовнішньо; 
10) бути вільними від контролю з боку уряду – і не бути нікому підлеглими; 
11) якнайповніше використовувати надані їм повноваження; 
12) використовувати різноманітні засоби освіти та виховання своїх членів 

тощо. 
ГО сьогодні складають важливу частину соціального сектора громадян-

ського суспільства, хоча сфера їх діяльності в сучасній Україні ще дуже вузька. 
Розширення напрямів діяльності, підвищення їх ролі у вирішенні 

важливих суспільних проблем – це та площина, де співпадають інтереси ГО та 
ОДВ щодо розбудови демократичного громадянського суспільства.  

Очевидно, що держава має бути зацікавлена у створенні, всебічному 
розширенні й поглибленні ГС, якщо вона дійсно прагне задоволення потреб 
громадян та адаптації до загальнолюдського цивілізаційного процесу. У цьому 
контексті для неї стає життєво необхідним розвиток усіх елементів ГС, оскільки 
ступінь відповідності такого суспільства досягнутому рівню світової цивілізації 
автоматично набуває статусу критерію оцінювання рівня задоволення інтересів та 
потреб населення, існування громадянського миру як результативності й дієвості 
здійснюваної державою політики в усіх сферах суспільного буття громадян.  

Враховуючи, що взаємодія є процес взаємного впливу елементів, слід 
зазначити, що спрямованість на розбудову демократичного суспільства, в центрі 
якого знаходиться людина з її потребами та інтересами, повинна передбачати 
особливу увагу до розвитку цього процесу у взаємовідносинах між державною 
владою і ГС, оскільки тільки таке суспільство може виступати справжнім та 
актуальним джерелом формування цілей державного управління. При 
демократичному режимі державне управління нерозривно пов`язано з усією 
системою організації й функціонування ГС і може існувати тільки у рамках 
взаємодії з ним – інакше воно неминуче набуватиме авторитарного змісту. І та 
обставина, що в Україні сьогодні система влади поки що не навчилася рухатися 
за інтересами громадян і продовжує вважати себе єдиним джерелом вироблення 
рішень, і пояснюються слабкістю належної взаємодії з інститутами ГС. Тому на 
порядку денному дуже гостро має бути поставлене питання про необхідність 
налагодження механізму взаємодії ОДВ усіх рівнів і ГС як найважливішого 
фактору удосконалення системи державного управління. 

Ця проблема є однією з пріоритетних проблем українського соціуму, від 
вирішення якої залежить політична облаштованість і стабільність українського 
суспільства. У Конституції України проблема взаємозалежності державної 
влади і ГС знайшла своє відображення, як й багато інших принципів 
демократичного улаштування суспільного життя.  
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Визначення 

 

 
Взаємодія - це складний, системний процес, який потребує 

багато зусиль й часу, але й не терпить бездіяльності з боку влади, 
яка прагне бути, у всякому разі прагне виглядати, демократичною 

[11, с.119] 

 
Проте, цей нормативно-правовий акт поки що не наповнений реальним 

змістом. Не слід забувати, що в основі розробки будь-якої моделі взаємодії ГС і 
демократичної держави та відповідних механізмів її реалізації відповідальна 
роль належить саме їй, оскільки вона виступає як представник ГС, а не навпаки. 

У цьому зв`язку слід підкреслити, що з позицій системного підходу 
надійність і конструктивність взаємодії державної влади і неурядових 
організацій відображають зворотні зв`язки, що свідчать про якість і зміст 
їхнього інформаційного взаємообміну та орієнтують на досягнення соціальної 
ефективності державного управління, оскільки дозволяють своєчасно виявляти і 
визначати потреби й вимоги суспільства; проблеми, які виникають; 
формулювати політику щодо їх вирішення, а при необхідності корегувати 
державну політику. 

Ефективність державно-громадської взаємодії залежить від готовності до 
неї НУО, які, у свою чергу, повинні [11, с.119]: 

− підвищувати авторитет ГС; 
− підтримувати розвиток лідерства у громадян; 
− пропагувати концепцію впливу; 
− розподіляти повноваження між різними організаціями;  
− перебирати на себе відповідальність й уникати зовнішніх змін;  
− правильно ставитися до цінностей; 
− уникати “бункерної психології”;  
− бути представницькими і демократичними;  
− ризикувати й експериментувати, оцінювати результати;  
− бути готовими, у разі необхідності, вживати безпосередніх заходів;  
− бути відкритими і прозорими; 
− бути внутрішньо і зовнішньо підзвітними;  
− мати бажання працювати без грантів;  
− бути вільними від урядового контролю; 
− якнайповніше застосовувати свої повноваження;  
− використовувати політичну й індивідуальну освіту на кожному етапі 

своєї діяльності.  
Забезпечення процесу суспільних перетворень буде значною мірою 

визначатися здатністю державних інститутів, зокрема, чинити організований 
вплив на формування громадської думки щодо важливих та актуальних питань 
державного будівництва, проводити виважені та зрозумілі кроки щодо взаємодії 
з НУО. Це означає, що держава має активніше виносити на суспільний розгляд 
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питання державної політики, які потребують колективного обговорення і 
залучення громадськості до формування проектів зваженого й відповідального 
управлінського рішення, доречну, повну, об’єктивну, вчасну і зрозумілу інфор-
мацію про напрями стратегічного розвитку, програми й послуги, що пропонуються 
урядовими установами, про реальний стан речей у державі та суспільстві, які 
належать до їхньої компетенції, про плани та результати їх здійснення тощо.  

Мають діяти реальні механізми доступу до звітної інформації, яка б 
включала як кількісні, так і якісні показники. Відкритість комунікації включає і 
доступ до інформації, і свободу критики. Беззаперечно, якщо громадяни змо-
жуть відкрито висловлювати свою точку зору, декларувати свою позицію щодо 
актуальних питань державного управління, а також відверто ставити вимоги та 
формувати свої пропозиції до органів державної влади і управління, то влада 
зможе отримати значний кредит довіри від населення й повноваження для 
успішного управління державними справами [12, с. 220-222]. 

Визнання влади демократичною, виконання завдань урядом щодо надання 
послуг населенню, розуміння того, що демократичні уряди зобов`язані нала-
годжувати зв’язки з НУО, а реалізація політики не буде успішною без їхнього 
розуміння та підтримки, вимагає налагодження інформаційної взаємодії ОДВ та 
громадськості. Публічний діалог стає нині необхідною умовою підтримки довіри 
до ОДВ, оскільки відкриває шлях легітимації рішень, підтримки програм їхньої 
діяльності й управління, мобілізації громадськості на бажані дії. 

Отже, зв’язки з громадськістю забезпечують зворотній зв’язок, який має 
існувати між адміністративним апаратом, управлінськими структурами та 
суспільством. Інформаційна взаємодія покликана сприяти формуванню, з 
одного боку, відповідальної державної політики, а з іншого – адекватному 
сприйняттю, прогнозованій реакції громадськості на інновації. У свою чергу, 
відкритість державної інформації, адекватна поінформованість населення 
сприяє свідомій участі громадян у державному управлінні в цілому, надає 
можливості для обґрунтованої участі у прийнятті рішень та раціонального 
впливу неурядових організацій на них. Зокрема, йдеться, таким чином, про 
налагодження постійного діалогу між владою та ОГС, діалогу, який має 
здійснюватися на паритетних началах, діалогу, який покликаний стимулювати 
критичне мислення і створювати умови обопільної відповідальності. Все це 
сприяє реалізації популярних на Заході ідеалів “демократії співучасті”, які 
передбачають не тільки проведення кампаній з інформування, розробки та 
впровадження рішень відповідно до потреб суспільства, а й широке залучення 
НУО до безперервного діалогу щодо того, які питання слід порушувати, чи 
правильно визначені проблеми та пріоритети державної політики, які існують 
інтереси та ризики, чи враховані всі альтернативи, як посилити здатність 
розв`язувати подібні проблеми у майбутньому тощо. 

Проте, попри наявність позитивних кроків влади щодо налагодження 
конструктивного діалогу із ГО, сьогодні можна виокремити низку негативних 
тенденцій, що впливають на стан та якість такої взаємодії. Причому головними 
перешкодами для співпраці з владою є нерозуміння корисності такої співпраці з 
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боку владних структур та відсутність у них повної інформації про діяльність 
НУО. Цікаво, що співпраця між НУО та державними структурами на 
регіональному або місцевому рівні є кращою, аніж на загальнодержавному. 

Становлення ефективного діалогу з громадськістю є найважливішим 
інструментом у реалізації процесів демократизації та забезпечення публічної 
відкритості й прозорості влади, що дає підстави виокремлювати саме ціннісні 
чинники прозорої та відкритої влади.  

 
Визначення 

 

 

Прозора та відкрита влада – це чесна, відверта, 
відповідальна, підзвітна, підконтрольна громадськості, 
прогнозована, адекватна суспільним реаліям, чутлива до 

альтернатив розвитку політики, уважна до різних позицій громадян 
влада. Саме така влада належним чином покликана забезпечувати: 

залучення громадян до процесів прийняття рішень; діалог з 
громадськістю на всіх етапах прийняття рішень; постійний доступ 
до повної, об’єктивної, точної, зрозумілої інформації про діяльність 
органів державної влади та її посадових осіб згідно норм чинного 

законодавства [14, c. 9] 
 
Для формування дієвого механізму вироблення та впровадження публічної 

та прозорої державної політики громадськість повинна використовувати 
різноманітні методи, засоби та форми свого впливу. Серед них:  
ü громадські дорадчі комітети – є важливим елементом залучення громадян 

до процесу управління на місцевому рівні, а також сприяють збільшенню рівня 
обізнаності про потреби громадян у міжвиборчий період; 
ü громадські слухання – розглядаються у форматі форуму, на якому 

громадяни, об’єднання громадян та місцеві посадові особи збираються разом для 
обміну інформацією та думками щодо різних питань місцевого розвитку; 
ü громадянська просвіта – є базовим методологічним інструментом 

залучення громадськості до розвитку місцевого самоврядування, а також є 
передумовою формування “культури участі”; 
ü громадські ініціативи за участю всіх зацікавлених сторін – є засобом 

підвищення спроможності громадян впливати а владу з метою вирішення 
накопичених проблем; 
ü звітні картки – цей інструмент використовують для визначення ставлення 

населення до певних проблем місцевих громад. Звітні картки можуть бути 
використані для спрямування політики, подальших дій місцевих державних 
службовців та НУО з метою покращення рівня життя; 
ü організація громадських дій – цей метод сфокусований на принципах 

самоорганізації з метою впровадження позитивних змін у житті громадян; 
ü соціальний моніторинг – є засобом, який дозволяє відслідковувати та 

визначати напрями впровадження державних рішень, а також надавати свої 
пропозиції щодо покращення якості їх ухвалення; 
ü створення коаліцій – як форма участі громадян є необхідною тоді, коли 

громада усвідомлює, що діючи поодинці, вона не має спроможності успішно 
впливати на вирішення суспільних проблем та на очікувані бажані зміни. 
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При цьому важливо, що ГО, будучи створеними з метою реалізації та 
захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних прав та 
інтересів людини, сприяють як розвитку творчої активності й самостійності 
громадян, так і активізації їх участі в управлінні державними та громадськими 
справами.  

Традиційно виділяють основні функції НДО, більшість серед яких 
пов’язана з їх впливом на ОДВ: 

Опозиційна функція, що полягає у запобіганні надмірній централізації й 
посиленні влади держави, сприянні прогресивному розвитку ГС. Для її 
виконання ГО вдаються до різних засобів, а саме: підтримки чи незгоди з 
державними рішеннями, висування альтернативних програм, апеляції до 
громадської думки, контролю тощо. Завдяки застосуванню таких дієвих засобів 
управління “зверху” доповнюється самоврядуванням громадськості “знизу”. 

Захисна функція, спрямована на задоволення та захист інтересів, потреб 
членів організації шляхом: висування вимог або подання заяв до ОДВ; вико-
ристання законодавчої ініціативи; здійснення контролю за виконанням рішень; 
укладання угод та ведення переговорів з органами державної влади усіх рівнів. 

Інтегративна функція, яка реалізується з метою об’єднання, консолідації 
громадськості для вирішення різноманітних проблем та захисту власних інтересів. 

Комунікативна функція, що передбачає інформаційне забезпечення, 
розширення спілкування, підвищення ролі громадської думки тощо. Не викликає 
сумніву той факт, що на сучасному етапі у демократичних суспільствах ГО 
перебирають на себе все більше функцій державних установ, здійснюють 
громадський контроль над ними, впливаючи на державну політику і розвиток 
суспільства загалом, тим самим борються з бюрократизацією суспільного життя.  

Активне та зацікавлене впровадження прозорості, відкритості, публічності 
як ціннісних пріоритетів у взаємовідносинах ОДВ з ГС має сприяти: 

1) соціальному партнерству - налагодженню конструктивної взаємодії 
між ними при вирішенні соціально значимих проблем та наданні конкретних 
послуг органами влади; 

2) наданню рівних можливостей, адже саме держава має сформувати таке 
правове поле, яке б містило гарантії для забезпечення рівних можливостей ГО у 
здійсненні їх основної діяльності щодо захисту прав і свобод людини, а також у 
сфері надання соціальних послуг. При цьому цей принцип повинен забезпе-
чуватися шляхом створення прозорого механізму конкуренції; 

3) невтручанню держави у діяльність НУО, за винятком випадків, 
встановлених законом; 

4) участі у вироблені політики, прийнятті рішень та їх реалізації. НУО є 
каналами представлення існуючих у суспільстві різноманітних інтересів, через 
які громадяни одержують інформацію і виражають свою думку з приводу 
планованих рішень; 

5) інформаційній відкритості, що передбачає: прозорість, гласність і 
доступ ЗМІ та інститутів ГС до офіційної інформації з метою боротьби з 
корупцією та надання відкритої і достовірної інформації для ефективної 
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взаємодії; визначення взаємних, прозорих і доступних каналів спілкування й 
інформування про ці канали зацікавлених груп та громадськості; надання 
необхідної інформації з уточненням та гарантуванням, при необхідності, її 
конфіденційності, отриманої на тих же умовах від іншої сторони з метою 
достатньої обізнаності предмету співробітництва; популяризацію і підтримку 
через ЗМІ й у публічних виступах політики взаємного співробітництва;  

6) ефективності та гнучкості. Державна політика повинна відповідати 
реальним суспільним потребам, мати чіткі цілі й прийматися із врахуванням 
оцінки їх очікуваного впливу та попереднього досвіду. Управлінські рішення 
мають прийматися своєчасно й передбачати певну міру гнучкості в їх реалізації;  

7) повазі, довірі, толерантності, визнанню своєрідності іншої сторони. 
НДО й ОДВ відіграють при формуванні та здійсненні політики різні, але 
взаємодоповнюючі ролі. Органи влади мають поважати право громадян і їхніх 
об’єднань самостійно ставити перед собою мету і спрямовувати свою 
діяльністю на її досягнення у межах правового поля України; 

8) прозорості та чесності всіх зацікавлених сторін з метою здійснення 
впливу на проблему. Прозорість можна визначити як ціннісний принцип поряд 
з можливістю громадян спостерігати за діяльністю структур державно-
управлінської системи, спроможність одержання реальної інформації про 
змістовне навантаження державного управління та впливу управлінської 
діяльності на суспільство й окремі його складові. Забезпечення принципу 
прозорості полягає у нормативному врегулюванні процедур діяльності ОДВ та 
отриманні цих процедур у повсякденній діяльності [16, с.80]. 

Зазначимо, насамперед, що принципи відкритості і прозорості випли-
вають з конституційно проголошеного в Україні права громадян брати участь в 
управлінні суспільними справами та права рівного доступу громадян до 
державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування. 
Саме з цих конституційних положень випливає можливість визначення 
принципу відкритості державної влади як її обов’язку із забезпечення 
можливості вільного доступу громадян до здійснення управління державними 
справами шляхом безпосереднього волевиявлення, роботи на посадах 
державних службовців, а також й опосередковано – через вибір конкретних 
кандидатур у депутати або політичних партій, які будуть представляти інтереси 
НУО у парламенті та органах місцевого самоврядування. 

Взаємодія ОДВ з НУО може набувати різних форм і здійснюватися 
різними способами, в залежності від контексту, в якому відбувається співпраця 
та особливостей як органів влади, так і НУО. Саме тому основною формою 
взаємовідносин у форматі “влада – громадянське суспільство” має стати така 
форма взаємовигідного співробітництва як соціальне партнерство, що 
визнається нині тим соціальним інститутом, на основі якого реалізується 
певний тип соціальних відносин, спрямованих на розвиток консенсусу й 
позитивного результату у процесі взаємодії соціальних суб’єктів – ОДВ та ГС – 
партнерів цієї взаємодії. 
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Організація та здійснення соціального партнерства у форматі “ОДВ – 
НУО” актуалізують необхідність врахування рівня професійно-управлінської 
культури як [20, c. 195]: 

1) результату управлінської діяльності, сукупності управлінських знань, 
засобів та технологій відтворення управлінського ресурсу; майстерності 
управлінської діяльності; умови її ефективності; 

2) характеристики системи управління як певної цілісності, що умож-
ливлює використання певного набору професійних ідей, традицій, цінностей, 
своєрідних прийомів у досягненні цілей управлінського впливу, професійних 
зв’язків у процесі виконання функцій управління; 

3) акумулятора правових та моральних норм, духовного багатства 
стосовно сфери управління; 

4) суб’єктивного фактора державного управління, певного поєднання 
інтелекту й дій, матеріалізації свідомості суб’єктів управління. 

У системі професійно-управлінської культури необхідно виділяти такі рівні: 
− загальнонаціональний рівень державної служби як публічно-правового 

інституту й носія специфічної корпоративної культури; 
− рівень органу державної влади з усталеним стилем роботи, що 

формується на основі сукупності прийнятих, стійких зразків адміністративної 
етики, соціально-політичних цінностей та правових норм, накопичених 
традицій, професійного досвіду та орієнтацій; 

− рівень особистості державного службовця, культура якого є поєднанням 
певної сукупності професійних рис та якостей, переконань, знань і навичок, які 
визначають управлінські технології; 

− рівень взаємодії ОДВ з ГО як мірило готовності чи й неготовності 
державної влади до ведення відкритого, постійного, неупередженого, конструк-
тивного, взаємовигідного, чесного діалогу з НДО і, як результат, з ГС. 

Застосування зазначених принципів полягає у ліквідації будь-яких 
перешкод для одержання інформації громадянами і можливість їх інформувати, 
тобто шукати, запитувати, отримувати, передавати і поширювати інформацію. 
Це – можливість отримувати інформацію не тільки відносно себе самого, а й 
щодо соціальних, політичних, державних і регіональних питань. Відкритість, 
прозорість означає відносно необмежений доступ до всіх видів інформації, 
документів, діяльності й мотивів. 

Таким чином, розвиток зв’язків з НУО є дуже важливим і надійним 
засобом налагодження взаємодії між владою та ГС, дієвим критерієм досяг-
нення згоди та підтримки під час реалізації тих чи інших рішень, координації 
діяльності тощо. Тому зрозуміло, що розвиток цих зв’язків потребує 
цілеспрямованої послідовної діяльності ОДВ щодо організації інформаційно-
комунікаційної взаємодії. В Україні сьогодні необхідним є, передусім, 
нормативне врегулювання взаємодії ОДВ та ГО, прийняття низки законів та 
постанов, зокрема, щодо адміністративних процедур, лобіювання, про державні 
органи тощо. На часі впровадження ціннісних принципів публічності та 
контролю у визначенні механізмів співпраці, залучення громадськості до про-
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цесів прийняття рішень, активізації інформування населення на всіх етапах 
формування та впровадження урядової політики. 

1.2. Публічна інформація та нова якість  
публічності органів державної влади 

 
Як державно-правовий принцип, публічність органів державної влади 

закріплено у ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19, п. 2 ст. 121, статтях 124, 129 
Конституції України. Відповідно до ч. 2 ст. З Конституції права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, 
держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Ціла низка теоретичних підходів, пов’язана із відносинами органів 
державної влади і суспільства, базується на уявленнях про публічну сферу, 
закладених Ю.Габермасом, і передовсім, його працею “Структурні 
перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське 
суспільство”, яка вперше була видана у 1962 р. Публічна сфера в його 
тлумаченні тісно пов’язана з освіченою публікою, породженою ранньо-
буружуазними відносинами [1].  

 
Першоджерело 

 

Комунікативна дія є ключовим механізмом соціальної 
інтеграції індивіда, інструментом, який зв’язує життєві 

світи між собою [1] 

 
Ю.Габермас вважає життєвим світом (точніше, життєвими світами) 

сукупність конкретних комунікативних практик, де той, хто говорить, крити-
кують і підтверджують спільні претензії на значимість, виявляють розбіж-
ності і можуть досягнути взаєморозуміння.  

Розвиток мережі Інтернет та інших інформаційно-комунікаційних тех-
нологій дають громадянам безпрецедентну доступу до інформації, 
незважаючи на відстані та будь-які інші перешкоди. В ідеалі можливості 
співпраці держави і громадян завдяки цим технологіям такі, що якомога 
більшою мірою мають враховують інтереси громадян. Всі публічні мате-
ріали, які виходять від органів державної влади, а також величезна кількість 
неофіційних матеріалів, пов’язаних з їхньої роботою, стають доступними в 
он-лайн режимі. Та й загалом, в умовах глобалізації, Інтернет створює новий 
прошарок громадян-репортерів, сприяє розвитку “громадської журналіс-
тики”, коли кожен, хто має мобільний телефон, може швидко поширювати 
відео- і текстову інформацію. Отже, можливості для контролю 
інформаційного потоку зменшуються. Міжнародний оглядач BBC World News 
Нік Гоуінг пише: “хоча технічні досягнення набагато спростили життя, але 
владу високопосадовців в державних чи бізнес-структурах вони зробили 
уразливою, крихкою і ламкою” [9]. Він наводить приклад з вибухами на АЕС 
в Японії у 2011 р., новина про які досягла офісу прем’єр-міністра країни 
швидше ніж керівництво компанії-власниці станції Фукусіма усвідомила 
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серйозність ситуації і почала аварійні роботи. Цей випадок свідчить про появу 
“нового рівня відповідальності”, спричиненого появою соціальних медіа.  

Найвагоміший вплив соціальні мережі мають там, де є серйозні проблеми 
з доступом до інформації та перешкоджання у її поширенні (наприклад, 
катарська телекомпанія “Аль-Джазіра” під час так званої Арабської весни, коли 
журналістам було заборонено працювати та знімати сюжети у Ємені, Бахрейні, 
Тунісі та Лівії, розмстила 60 тисяч відеороликів, переданих громадянами цих 
країн). Люди в першу чергу довіряють людям, а не конкретним організаціям – 
це підтверджують дослідження Edelman Trust Barometer-2012: у 17 з 25 
обстежених країн Європи, Америки та Азії єдиним інститутом, довіра до якого 
зросла, є традиційні і соціальні мас-медіа [8].  

 
Першоджерело 

 

Господь може вибачити і забути, а ось Інтернет – ніколи! 
Вівіан Редінг, комісар ЄС у справах юстиції, фундаментальних 
прав і громадянства  

 
Однією з головних культурних цінностей користувачів Інтернету, є 

цінність горизонтальної, вільної комунікації, яку вони фактично розглядають 
як новий різновид свободи слова; загалом, формується окрема субкультура, 
яку впливовий американський соціолог М.Кастельс назвав “новою техно-
кратичною елітою” [2].  
 

Довідка 

 
 

У 2011 р., за даними ООН, число користувачів Інтернет сягнуло 2 
млрд. (це близько 30% населення Землі).  
Станом на серпень 2012 р. у соцмережі ВКонтакте зареєстровано 
близько 20 млн. акаунтів українських громадян, ще 6 млн. – в 
“Одноклассниках” та 2 млн. – у Facebook (за даними компанії Yandex). 
Значну частину користувачів соцімереж складають люди віком від 25 до 
44 років, на противагу стереотипу про те, що соцмережі – це іграшка 
для тінейджерів (дані американського сервісу Pingdom). 

 
Нові норми прозорості діяльності ОДВ в ухвалених у 2011 р. Законах 

України “Про доступ до публічної інформації” та “Про інформацію”, згідно з 
якими громадянин має беззаперечне право на отримання інформації, а 
державний службовець зобов’язаний цю інформацію надавати. 

  
Визначення 

 

 

Публічна інформація – це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана та створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації. 

 
Закон “Про доступ до публічної інформації” встановлює такі основні 

принципи доступу до неї:  
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Ø принцип максимального розкриття інформації;  
Ø принцип відкритості засідань; 
Ø принцип, згідно з яким надання інформації не може завдати шкоди 

легітимній меті, якщо вона вже була поширена; 
Ø принцип, за яким обсяг інформації, доступ до якої обмежується про пуб-

лічну особу має бути значно меншим, ніж обсяг інформації про приватну особу; 
Ø принцип забезпечення доступу до інформації, згідно з яким обмеженню 

доступу підлягає інформація, а не документ; 
Ø принцип спрощеної процедури доступу до інформації; 
Ø принцип задоволення інформаційних запитів у найкоротші терміни; 
Ø принцип, відповідно до якого плата за надання інформації не повинна 

стати перешкодою у поданні інформаційних запитів. 
У чому полягає сутність цих принципів?  
Згідно з принципом максимального розкриття інформації, вся інфор-

мація, якою володіють публічні органи, підлягає розкриттю; винятки мають 
бути максимально обмежені, й публічні органи мають довести необхідність 
виникнення та правомірність таких випадків. Будь-які випадки обмеження 
доступу до публічної інформації мають визначатися законодавством України 
(наприклад: Сімейним кодексом України, Законами України “Про банки і 
банківську діяльність”, “Про державну службу” тощо). 

Згідно з принципом відкритості засідань засідання виконавчих органів 
влади та місцевого самоврядування мають бути відкрити для громадськості, 
крім випадків, передбачених законодавством; водночас встановлено обов’язок 
розпорядника інформації оприлюднювати плани проведення та порядок денний 
своїх відкритих засідань.  

Принцип, згідно з яким надання інформації не може завдати шкоди 
легітимній меті, якщо вона вже була поширена, означає, що інформація з 
обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він 
правомірно оприлюднив її раніше.  

Згідно з принципом Європейського суду з прав людини, за яким обсяг 
інформації, доступ до якої обмежується про публічну особу має бути значно 
меншим, ніж обсяг інформації про приватну особу. Він означає, що коло 
приватної інформації про діяльність публічної особи істотно зменшується, її 
життя і діяльність стають відкритими для суспільства.  

Зокрема, відповідно до частини шостої ст. 6 Закону не належить до 
інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їх 
сімей, які претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах 
влади, обіймають посаду державного службовця чи посадовця місцевого 
самоврядування першої або другої категорії. Також безумовно відкритою є така 
інформація, що стосується діяльності державних службовців: інформація про 
місце знаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного 
веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім’я, та по батькові, службові 
номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його 
заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, 
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основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці 
відомості належать до інформації з обмеженим доступом та ін. (вичерпний 
перелік міститься у ст. 15 Закону “Про доступ до публічної інформації”).  

Зміст принципу, згідно з яким обмеженню доступу підлягає інфор-
мація, а не документ, полягає у тому, що якщо документ містить інформацію з 
обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація з цього 
документа, доступ до якої необмежений.  

Принцип спрощеної процедури доступу до інформації полягає у тому, 
що інформаційні запити мають опрацьовуватися швидко і справедливо. Так, 
згідно зі ст. 19 та 20 Закону, письмовий запит подається у довільній формі. З 
метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію 
особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм, які можуть 
отримуватися на офіційному веб-сайті або в приміщенні відповідного 
розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо 
процедури подання запиту на інформацію, її отримування тощо. 

Згідно з принципом задоволення інформаційних запитів у най-
коротші терміни, розпорядник інформації має надавати відповідь на 
інформаційний запит не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання. У 
разі, якщо запит на інформацію стосується надзвичайних подій, що сталися або 
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не 
пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому Законом передбачено 
можливість продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів, якщо 
запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку 
інформації серед значної кількості даних. 

Згідно з принципом, за яким плата за надання інформації, якщо вона 
існує, не повинна стати перешкодою в поданні інформаційних запитів, запи-
тувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк у разі, 
якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій доку-
ментів обсягом більш як на 10 сторінок. Якщо ж запитувана інформація становить 
суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується (це стосується, 
зокрема, запитів журналістів, для яких інформація є предметом професійної 
діяльності).  

Отже, як вказує український науковець Г.Почепцов, “комунікація є фор-
мою існування влади. Особливо це стосується публічного простору, за домі-
нування у якому бореться як влада, так і опозиція” [3]. І оскільки у публічному 
просторі влада і опозиція мають рівні можливості, виграє той, хто має 
якісніший рівень спілкування з громадянами.  

Відсутність публічної складової ухвалення державно-управлінських 
рішень може істотно знизити їхню ефективність і водночас, збільшити ризик 
невдачі, оскільки публічна підтримка реалізації політики та партнерство з 
акторами громадянського суспільства можуть створити якісно нові відносини 
влади й громадянина.  

Нові вимоги до прозорості діяльності державних службовців, яку 
закріплюють Закони України “Про доступ до публічної інформації” та “Про 



21 
 

інформацію”, згідно з якими громадянин має беззаперечне право на отриман-
ня інформації, а державний службовець зобов’язаний цю інформацію нада-
вати, тісно пов’язана утвердженням державно-правового принципу публіч-
ності, спрямованого на утвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

Таким чином, принцип відкритості у державному управлінні можна 
визначити як обов’язок державної влади забезпечити можливість для громадян 
безпосередньо і опосередковано брати участь в державному управлінні шляхом 
прийняття або впливу на прийняття управлінських рішень [16, с.79]. 

Принцип прозорості розуміється як “спроможність адміністративних 
процедур забезпечити високий рівень обізнаності громадян та їх колективів 
щодо матеріальної і процесуальної сторони державно-управлінської діяльності, 
зрозумілість широкій громадськості детермінованості, змісту й сенсу цієї 
діяльності” [17, с. 32]. 

До цього додамо, що “обов’язок” та “спрямованість” ОДВ та адміні-
стративних процедур впроваджувати прозорість, відкритість та публічність у 
взаємовідносинах з НУО має обов’язково спиратися на відповідний рівень 
зацікавленості, відповідальності та культури державно-владних структур.  

На сучасному етапі функціонування Української держави необхідно 
обов’язково перевести громадян із статусу пасивних споживачів державних 
послуг у новий, сучасний статус їх відносин з владою – у законодавчо закріплений 
статус соціальних партнерів. Це має бути потрібно перш за все владі для підходу 
до ГС як до комплексного конституційно-правового інституту, що являє собою 
структуроване об’єднання населення країни з розвиненими економічними, 
політичними, духовними й іншими відносинами і зв’язками, взаємодіє з державою 
та функціонує на засадах демократії і права [19, c. 59]. 

ü Постійне та систематичне інформування громадськості про політику, 
здійснювану ОДВ усіх рівнів.  

ü Перетворення поодиноких, випадкових заходів відомств, відпові-
дальних за зв’язки з громадськістю, на систему взаємоузгоджених акцій та дій. 

ü Надання вичерпності й правдивості поширюваній ОДВ інформації, 
оскільки ці характеристики безпосередньо впливають на рівень довіри 
громадян до державної влади в цілому. Очевидно, варто пам’ятати актуальні 
слова Лінкольна про те, що можна дурити частину народу весь час; можна 
дурити весь народ певний час, але не можна дурити весь час весь народ. 

ü Свідоме усунення ОДВ від участі у процесі створення й закріплення 
підтримуваного громадянами позитивного іміджу своєї діяльності неминуче 
призводить до стихійного формування такого іміджу, який за таких умов може 
бути не завжди керованим. 

ü Формулювання спільних цілей, причому не на рівні декларацій, а на 
рівні фактичних шляхів їх реального досягнення. 

ü Зрозумілість та простота повідомлень, адресованих владою громад-
ськості, з метою її сприйняття. 
ü Формулювання реалістичних цілей. 
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ü Використання етичних принципів з позитивним зарядом як основи 
постійної взаємодії ОДВ та НУО. 

ü  Використання службовцями конкретних переконливих фактів замість 
необґрунтованих відмов. 

ü Надання громадськості, НДО можливості висловлювати свою думку 
щодо важливості проектів та планів ОДВ ще до прийняття остаточного рішення 
щодо їхньої доцільності. 

ü Проведення відкритих дискусій з метою встановлення партнерських 
відносин між ОДВ та ГС. 

ü Організація органами влади конкретної діяльності для переконування 
ГО у тому, що їхня неучасть у соціальній взаємодії завжди менш приваблива, 
ніж їхня участь. 

ü Прийняття управлінських рішень, пропущених крізь призму потреб 
НУО, що дає найвищий результат. Тому в практику діяльності ОДВ доцільно 
запровадити проведення “днів скарг” та “днів пропозицій”.  

ü Надання ОДВ можливих варіантів альтернатив ГО з метою вибору 
ними найбільш раціонального варіанту з точки зору взаємних суспільних вигод 
у часовій перспективі. 

ü Відмова ОДВ від прямого нав’язування своїх рішень недержавним 
організаціям. 

ü Проведення ОДВ постійної превентивної роботи з метою запобігання 
звинуваченням з боку НУО. З цією метою особлива увага органів влади має 
приділятися інформуванню й обізнаності з поточними проблемами у 
взаємовідносинах з ГО. 

ü Організація та постійне здійснення свідомої і продуманої оптимізації 
діалогу й контактів з ГО з метою недопущення недовіри до влади в цілому. 

ü Активна участь ОДВ у відкритих обговореннях наявних проблем у 
взаємовідносинах з ГО, що сприятиме формуванню довіри до ОДВ та держави в 
цілому. 

ü Наявність у ОДВ ефективної внутрішньої культури, елементами якої є 
організаційна та управлінська культури.  

ü Постійна робота над розвитком у державних службовців почуття 
громадянського обов’язку та служіння. 

ü Організовувати та здійснювати взаємодію з ГО мають морально 
відповідальні держслужбовці, що усвідомлюють своє завдання і стосовно ОДВ, 
в якому вони працюють, і стосовно держави, посередником якої вони 
виступають у процесі розвитку взаємовідносин з ГС.  

Дотримання цих принципів обома суб’єктами взаємовідносин, якими є 
ОДВ та НУО, дасть можливість: 

по-перше, постійно удосконалювати соціальний діалог між ними; 
по-друге, уникнути зосередження влади лише в ОДВ; 
по-третє, усвідомити державним службовцям свою посередницьку роль, 

яку вони зобов’язані виконувати як посередники між державою та 
громадськістю. 
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Запитання для самоконтролю 
1. Прокоментуйте основні напрями розвитку поняття “громадянське 

суспільство”. 
2. Чим, на Вашу думку, можна пояснити розмаїття трактувань та підходів 

до поняття “громадянське суспільство”? 
3. Чому, на Вашу думку, джерелом соціальної активності населення в 

демократичному процесі стає розвинене громадянське суспільство? 
4. Прокоментуйте сутність принципів громадянського суспільства. 
5. У чому полягають завдання держави щодо формування та функціо-

нування організацій громадянського суспільства? 
6. Чим Ви можете пояснити необхідність налагодження постійного діалогу 

між владою та громадськістю? 
7. Чому, на Вашу думку, пріоритетом постає врахування рівня професійно-

управлінської культури для розгортання дієвого соціального партнерства? 
8. На яких принципах ґрунтується публічність діяльності державних 

службовців? 
9. Що таке публічна інформація та яка інформація є безумовно відкритою? 

 
Завдання для самостійного опрацювання 

Ø Наведіть та прокоментуйте конкретні приклади позитивного здійснення 
соціального партнерства у форматі “ОДВ – ГС”. 
Ø Підготуйте пропозиції щодо удосконалення діалогу влади з 

громадянським суспільством для громадських організацій. 
Ø Прокоментуйте дані табл. 1 та висловіть власну думку: 
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Таблиця 1 
Оцінка респондентами можливості впливу на рішення ОДВ 

 
 

Чи 
можете на 
органи 
влади 

Ви впливати 
державної 

центрального 
рівня? 

Чи можете 
на органи 

Ви впливати 
місцевої влади? 

 кількість % кількість % 
підтримую 516 19,4 587 22,1 
нейтрально 847 31,9 816 30,8 
не підтримую 1039 39,1 1017 38,3 
Відмова відповіді 225 8,5 192 7,2 
Немає відповіді 28 1,1 43 1,6 
Всього 2655 100 2655 100 

 
Використовуючи таблицю 2, відзначте, відповідно до яких чинних 

законів України нижченаведена інформація належить до безумовно відкритої: 
Таблиця 2 

Класифікація інформації 

Інформація На підставі Закону 
“Про інформацію” 

На підставі Закону 
“Про доступ до 

публічної інформації” 

На підставі Закону 
“Про захист 

персональних даних” 
Про аварії, катастрофи, 
небезпечні природні 
явища та інші 
надзвичайні ситуації, що 
сталися або можуть 
статися і загрожують 
безпеці людей 

   

Про незаконні дії органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, їх 
посадових та інших осіб 

   

Про розпорядження 
бюджетними коштами, 
володіння, користування 
чи розпорядження 
державним, 
комунальним майном 

   

Персональні дані 
фізичної особи, яка 
претендує зайняти чи 
займає виборну посаду 
(у представницьких 
органах) або посаду 
державного службовця 
першої категорії 

   

Про факти порушення 
прав і свобод людини і 
громадянина 
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Тема 2. РОЗВИТОК ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ 

 
2.1. Адаптація європейського підходу  

у забезпеченні доступу до публічної інформації 
 
Відповідно до міжнародних стандартів, що регламентують порядок 

доступу до публічної інформації, до такої інформації віднесено інформацію, 
яка вільно збирається, отримується, зберігається, використовується та 
поширюється. Обмеження права для збирання, одержання, зберігання, 
використання та поширення публічної інформації зумовлюються лише 
умовами зберігання, специфікою цінностей та особливими умовами їх 
схоронності, що визначаються Законами. 

 
Визначення 

 

 

Правове визначення поняття “публічна інформація” 
міститься у статті 1 Закону, згідно з яким публічна інформація – 
це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 
процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.  

 

Слід зауважити, що інформація вважається публічною у зв’язку з тим, що 
вона створюється, збирається, обробляється та зберігається за рахунок 
бюджетних коштів, призначених на забезпечення діяльності відповідного 
органу влади. 

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 
 

Довідка 
 

 
 

Закон визначає випадки обмеження доступу до інформації з 
урахуванням міжнародних та європейських стандартів у сфері доступу 
до інформації, зокрема, практики Європейського суду з прав людини, 
Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля, Рекомендації Ради Європи № R(81)19 про доступ до 
інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів, Конвенції 
Ради Європи про доступ до офіційних документів, “Йоганнесбурзьких 
принципів: національна безпека, свобода висловлювань і доступ до 
інформації”, “Принципів законодавства про свободу інформації”, 
розроблених міжнародною організацією “Артикль 19”. 

 
Закон містить важливі та досить прогресивні положення щодо обов’язку 

оприлюднення органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування інформації про свою діяльність. Зокрема, позитивом є те, що у 
Законі закріплено надзвичайно важливий міжнародний принцип доступу до 
публічної інформації, згідно з яким будь-яка інформація, яка знаходиться в 
органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, повинна бути 
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відкрита і доступна, за винятком переліку відомостей, доступ до яких 
обмежується законом. 

У Законі втілений відомий принцип Європейського суду з прав людини, 
за яким свобода вираження поглядів, передбачена статтею 10 Європейської 
конвенції з прав людини, включає в себе також право на отримання інформації 
від державних органів і не допускає використання довільних обмежень права 
на інформацію, які можуть стати однією з форм непрямої цензури. 

 
Міжнародні принципи щодо доступу до 

публічної інформації 
Відображення принципів у змісті Закону України 

“Про доступ до публічної інформації” 
Принцип максимального розкриття, 
відповідно до якого вся інформація, 
якою володіють публічні органи, 
підлягає розкриттю; винятки мають 
бути максимально обмежені, й публічні 
органи повинні довести необхідність 
виникнення та правомірність таких 
винятків. 

Так, частиною другою статті 1 Закону встановлено, 
що публічна інформація є відкритою, крім випадків, 
визначених законом. Іншими словами, будь-які 
випадки обмеження доступу до публічної 
інформації, мають визначатися законом. 
Наприклад, Податковим кодексом України, 
Сімейним кодексом України, Законами України 
“Про державну таємницю”, “Про адвокатуру”, “Про 
нотаріат”, “Про банки і банківську діяльність” тощо. 
Крім того, частинами третьою та четвертою статті 
6 Закону встановлено, що інформація з 
обмеженим доступом має надаватися 
розпорядником інформації, якщо він правомірно 
оприлюднив її раніше або якщо немає законних 
підстав для обмеження у доступі до такої 
інформації, які існували раніше. 
Статті 3 та 4 Закону щодо визначення гарантій та 
принципів забезпечення доступу до публічної 
інформації відповідають положенням Конвенції 
Ради Європи про доступ до офіційних документів. 

Принцип відкритості засідань, згідно з 
яким засідання публічних органів 
повинні бути відкритими для 
громадськості. 

Пункт 4 статті 3 та пункт 7 частини першої статті 
15 Закону. Законом встановлено, що право на 
доступ до публічної інформації гарантується 
доступом до засідань колегіальних суб’єктів 
владних повноважень, крім випадків, 
передбачених законодавством. Водночас, 
встановлено обов’язок розпорядника інформації 
оприлюднювати плани проведення та порядок 
денний своїх відкритих засідань. 

Принцип, згідно з яким надання 
інформації не може завдати шкоди 
легітимній меті, якщо вона вже була 
поширена. 

Частиною третьою статті 6 Закону передбачено, 
що інформація з обмеженим доступом має 
надаватися розпорядником інформації, якщо він 
правомірно оприлюднив її раніше. 

Принцип Європейського суду з прав 
людини, за яким обсяг інформації, 
доступ до якої обмежується, про 
публічну особу має бути значно 
меншим, ніж обсяг інформації про 
приватну особу. 

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону не 
належать до інформації з обмеженим доступом 
декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, 
які: претендують на зайняття чи займають виборну 
посаду в органах влади; обіймають посаду 
державного службовця, службовця органу 
місцевого самоврядування першої або другої 
категорії. 

Принцип забезпечення доступу до 
інформації, згідно з яким обмеженню 

У частині сьомій статті 6 Закону передбачено, що 
якщо документ містить інформацію з обмеженим 
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доступу підлягає інформація, а не 
документ. 

доступом, для ознайомлення надається 
інформація з цього документа, доступ до якої 
необмежений. 

Принцип спрощеної процедури доступу 
до інформації, який полягає у тому, що 
інформаційні запити повинні 
опрацьовуватися швидко і 
справедливо. 

У статтях 19 та 20 Закону передбачено, що 
письмовий запит подається в довільній формі. З 
метою спрощення процедури оформлення 
письмових запитів на інформацію особа може 
подавати запит шляхом заповнення відповідних 
форм, які можна отримати на офіційному веб-сайті 
або в приміщенні відповідного розпорядника. 
Зазначені форми мають містити стислу інструкцію 
щодо процедури подання запиту на інформацію, її 
отримання тощо. 

Принцип, згідно з якими інформаційні 
запити повинні бути задоволені в 
найкоротші строки. 

Розпорядник інформації має надати відповідь на 
інформаційний запит не пізніше 5 робочих днів з 
дня його отримання. У разі, якщо запит на 
інформацію стосується надзвичайних подій, що 
сталися або можуть статись і загрожують безпеці 
громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 
годин з дня отримання запиту. При цьому, Закон 
передбачає можливість продовження строку 
розгляду запиту до 20 робочих днів, якщо запит 
стосується надання великого обсягу інформації 
або потребує пошуку інформації серед значної 
кількості даних. 

Принцип, відповідно до якого плата за 
надання інформації, якщо вона існує, 
не повинна ставати перешкодою в 
подаванні інформаційних запитів. 

У статті 21 Закону зазначено, що у разі, якщо 
задоволення запиту на інформацію передбачає 
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 
сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати 
фактичні витрати на копіювання та друк. В усіх 
інших випадках інформація надається 
безкоштовно. 
Розмір фактичних витрат визначається 
відповідним розпорядником на копіювання та друк 
в межах граничних норм, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. У разі, якщо розпорядник 
інформації не встановив розміру плати за 
копіювання або друк, інформація надається 
безкоштовно. 
При наданні особі інформації про неї та 
інформації, що становить суспільний інтерес, 
плата за копіювання та друк не стягується. 

 
З огляду на зазначене вище, Закони України “Про доступ до публічної 

інформації” та “Про інформацію” відповідають європейським стандартам щодо 
забезпечення доступу до інформації, прозорості суб’єктів владних 
повноважень, і завдяки їх ухваленню, Україна виконала частину взятих на себе 
перед Радою Європи зобов’язань. 

Активний та пасивний доступ до публічної інформації 
Закон встановив два способи доступу до публічної інформації – активний 

та пасивний. 
Пасивний доступ забезпечує відповідний розпорядник публічної 

інформації шляхом її оприлюднення. 
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Активний доступ передбачає безпосереднє звернення особи чи групи осіб 
до розпорядника інформації за необхідною йому (їм) інформацією шляхом 
подання відповідного запиту. В цьому випадку розпорядник надає інформацію 
лише в межах запиту, а запитувач може понести додаткові витрати на 
відшкодування витрат щодо друку/копіювання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розподіл доступу на активний та пасивний не є випадковим. В цьому 

законодавець заклав баланс між обов’язком органів влади в оприлюдненні 
визначеного законом переліку інформації і правом особи мати доступ до всієї 
публічної інформації, що є відкритою за режимом доступу або має бути 
відкритою відповідно до закону. 

Особа самостійно визначає прийнятний для неї спосіб доступу до 
публічної інформації, щоправда кожен із видів доступу має свої недоліки і 
переваги. Так, пасивний спосіб є маловитратним, адже витрати обмежуються 
лише в межах оплати доступу до мережі Інтернет чи придбанням відповідного 
друкованого видання, і не потребує часу на очікування відповіді (за винятком 
щойно ухвалених рішень, які оприлюднюються невідкладно, але не пізніше 
п’яти робочих днів з дня їх затвердження). Проте, пасивний доступ не надає 
усієї інформації, що може потребувати особа, оскільки не вся відкрита публічна 
інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню. 

Активний доступ є більш інформативним – особа може отримати 
відкриту публічну інформацію, щодо якої не встановлено обов’язку опри-
люднення (напр. службова переписка, що стала відкритою після закінчення 
реалізації певної програми, ухвалення рішень тощо), проте вона має очікувати 5 
днів, а у випадку складності обробки – до 20 днів і відшкодувати фактичні 
витрати на друк/копіювання. 

Регулювання активного і пасивного доступу до публічної інформації 
Конституція України передбачає і суто пасивний механізм доступу. Так, 

стаття 57 Конституції України зобов’язує довести до населення закони та інші 
нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян у порядку, 
встановленому законом. Не доведений до загалу акт не матиме законної сили. 

Стаття 5 Закону чітко розподілила спосіб доступу до інформації на 
активний і пасивний. 

Доступ до інформації забезпечується шляхом:  

ПАСИВНИЙ ДОСТУП 
оприлюднення інформації 
- в офіційних друкованих 
- виданнях; 
- на офіційних сайтах в мережі 

Інтернет; 
- на інформаційних стендах; 
- будь-яким іншим способом 

Способи забезпечення доступу до інформації 

АКТИВНИЙ ДОСТУП 
надання за запитами інформації 
яка не є за Законом інформацією 
з обмеженим доступом, а також 
інформацію з обмеженим доступом, якщо 
вона є суспільно-необхідною і право знати 
переважає потенційну 
шкоду від поширення інформації. 



31 
 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації – пасивний спосіб; 
надання інформації за запитами на інформацію – активний спосіб. 
 
Довідка 
 

 
 

Активний і пасивний доступ до інформації було закладено ще до 
ухвалення нового Закону. Перш за все, два способи доступу 
встановила Конституція України. Так, стаття 34 закріпила право 
кожного “вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір”, а стаття 
50 гарантує право кожного на вільний доступ “до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також 
право на її поширення”. Зазначені статті встановлюють одночасно 
активний і пасивний доступ до публічної інформації, адже “збирання 
інформації” може передбачати ознайомлення з раніше оприлюдненою 
інформацією у відкритих джерелах або безпосереднє її отримання за 
запитом на інформацію від ОДВ чи ОМС чи інших розпорядників. 

 

Активний спосіб передбачає подання усного, письмового прохання або 
прохання іншими засобами з боку особи/групи осіб надати публічну інфор-
мацію, що знаходиться у володінні розпорядника інформації. Вимоги щодо 
оформлення запиту зазначені у статті 19 Закону. 

Пасивний спосіб передбачає оприлюднення інформації, перелік якої 
визначено Законом та іншими нормативно-правовими актами. Наприклад, 
відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” Національна 
рада України з питань телебачення і радіомовлення оприлюднює на веб-сайті 
Державний реєстр телерадіоорганізацій України. 

Основні новації щодо роботи з публічною інформацією за Законом 
України “Про доступ до публічної інформації” можна звести до наступних 
пунктів, викладених у таблиці 2. 

Таблиця 2  
Новації щодо роботи з публічною інформацією 

 
ТИП НОВАЦІЇ ЗМІСТ НОВАЦІЇ 

Суб’єкти, які за Законом 
мають право 
отримувати інформацію 
та надсилати запити 

Такими суб’єктами (запитувачами) є не тільки фізичні та 
юридичні особи, а й об’єднання громадян без статусу 
юридичної особи. 

Особливості отримання 
інформації суб’єктами 
владних повноважень 

Суб’єкти владних повноважень, на відміну від редакції Закону 
України “Про інформацію” 1992 р., не є запитувачами (п. 1 ч. 1 
ст. 12 Закону) і можуть отримувати доступ до інформації лише 
на підставі спеціальних повноважень, передбачених у законах, 
які визначають статус і компетенцію того чи іншого суб’єкта 
владних повноважень. 

Перелік розпорядників 
інформації - суб’єктів, 
зобов’язаних надавати 
доступ до інформації, 
якою вони володіють 

Такий перелік розширено. До розпорядників чітко віднесено 
суб’єктів владних повноважень (зокрема ОМС), осіб, що 
виконують делеговані повноваження цих суб’єктів, та інших 
суб’єктів (зокрема юридичних осіб приватного права), які 
можуть володіти суспільно необхідною інформацією 
(детальніше див. ст. 13 Закону). 

Діяльність структурних 
підрозділів та 
відповідальні особи з 

Структурні підрозділи не є окремим розпорядниками, але Закон 
(зокрема ст. 16) покладає на них низку організаційних функцій 
по забезпеченню доступу до інформації. Це пов’язано з тим, що 
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питань запитів на 
інформацію 

для забезпечення належного доступу до публічної інформації 
мають бути чітко визначені відповідальні особи, ці особи 
повинні мати спеціальні знання у сфері доступу до інформації, 
аби швидко і ефективно його забезпечувати. 
Закон не зобов’язує створювати новий структурний 
підрозділ для роботи із запитами на інформацію: 
допускається доповнення функцій уже існуючого підрозділу 
або покладання цих функцій на визначених службових осіб. 

Визначення публічної 
інформації 

Попередня редакція Закону України “Про інформацію” 
передбачала можливість отримання на запит інформації “про 
діяльність” органів державної влади. Таке формулювання 
дозволяло вимагати створення органом спеціально на запит 
нової інформації про його діяльність. Стаття 1 Закону визначає 
публічну інформацію як інформацію, створену або отриману 
суб’єктом владних повноважень при виконанні його 
повноважень, та інформацію, якою володіє розпорядник. 
Тобто Законом в певній частині обсяг інформації, до якої має 
надаватися доступ, було звужено – відсутній обов’язок 
розпорядника створювати нову інформацію, а в іншій частині 
розширено – встановлено обов’язок надавати інформацію не 
лише про свою діяльність, а й усю іншу, якою володіє 
розпорядник, крім визначених Законом винятків. 

Встановлення режиму 
публічної інформації 

За загальним правилом, публічна інформація є відкритою (ч. 2 
ст. 1 Закону). Обмеження доступу до інформації є винятком, 
який виникає за наявності підстав, передбачених статтею 6 
Закону. Характер режиму обмеженого доступу для певного 
виду інформації з обмеженим доступом може визначатися 
спеціальним законом. Наприклад, Закон України “Про державну 
таємницю” визначає, яка інформація належить до такої 
таємниці, встановлює режим охорони державної таємниці та 
порядок доступу до неї уповноважених осіб, а Закон – загальні 
підстави, необхідні для віднесення інформації до державної 
таємниці, а також дострокового виключення її з цього виду 
інформації з обмеженим доступом (надання на запит). 

Регулювання обмежень 
у доступі до інформації 

Редакція Закону України “Про інформацію” 1992 р. не містила 
повного переліку підстав обмеження доступу до інформації та 
допускала таке обмеження на підставі підзаконних актів, що 
суперечило частині другій статті 19 Конституції України. В 
Законі цей недолік усунуто, обмеження доступу до інформації 
визначаються виключно законом. 
Крім того, обмеження доступу відтепер застосовується до 
інформації, а не в цілому до документа, що її містить. 
Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону, якщо документ 
містить інформацію з обмеженим доступом, то він надається в 
частині, що не містить такої інформації (наприклад, 
здійснюється ретушування в документі інформації з обмеженим 
доступом для запобігання її розголошенню). 

Конфіденційна 
інформація, що є 
власністю держави 

У законодавчій сфері з обігу таке поняття вилучається. Це 
відбулося з огляду на те, що, по-перше, вилучається поняття 
права власності на інформацію як таке, оскільки право 
власності застосовується лише до речових (матеріальних) 
об’єктів, а для нематеріальних об’єктів, зокрема інформації, 
існують інші правові інститути регулювання. По-друге, 
конфіденційна інформація є поняттям зі сфери приватного 
права й не може стосуватися суб’єктів владних повноважень, 
адже вони діють у публічній сфері, утримуються за рахунок 
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платників податків і не повинні на власний розсуд обмежувати 
доступ до інформації, якою вони володіють. 
Частково поняття конфіденційної інформації, що є власністю 
держави, замінюється поняттям службової інформації. 

Обов’язок 
оприлюднення 
інформації 
розпорядником за його 
власною ініціативою 

Закон, крім обов’язку розпорядника публічної інформації 
відповідати на інформаційні запити, чітко визначив у статті 15 
обов’язок розпорядників публічної інформації оприлюднювати 
певну інформацію за власною ініціативою, не чекаючи запиту 
щодо неї. Перелічена у вказаній статті інформація підлягає 
оприлюдненню на офіційному веб-сайті розпорядника (за його 
наявності) у 5-денний строк з моменту затвердження документа 
(який підлягає оприлюдненню або яким визначено інформацію, 
що підлягає оприлюдненню). При відсутності офіційного веб-
сайту інформація повинна бути оприлюднена у вказаний строк 
іншим прийнятним способом: у друкованих засобах масової 
інформації, в офіційних бюлетенях, на інформаційних стендах 
(напр. рішення сільради). 
Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 
самоврядування мають бути оприлюднені не пізніше 20 
робочих днів до моменту їх розгляду з метою прийняття. Це не 
стосується оприлюднення порядку денного засідань 
колегіальних органів, які оприлюднюються в інші строки, 
визначені законодавством. 

Урізноманітнення форм 
подання запитів, 
скорочення строку їх 
розгляду 

Редакція Закону України “Про інформацію” від 1992 року 
передбачала подання інформаційних запитів лише в письмовій 
формі. Але з розвитком засобів зв’язку й практики спілкування 
суб’єктів владних повноважень із громадянами виникла 
необхідність підвести законодавчу базу під інші форми 
комунікації поряд із письмовою. Частина третя статті 19 Закону 
передбачає можливість подання запиту на інформацію на вибір 
запитувача у письмовій формі, усно (по телефону), факсом, 
електронною поштою. Кожен запит незалежно від форми його 
подання підлягає реєстрації розпорядником; якщо запит не має 
текстуальної форми, то необхідна також фіксація його змісту 
працівником розпорядника, який прийняв такий запит.  
Запит, поданий усно, може бути задоволений одразу, якщо це 
можливо і якщо запитувача влаштовує усна відповідь на його 
запит. Якщо задовольнити усний запит одразу неможливо 
(наприклад, якщо особа, яка прийняла запит телефоном, не 
володіє відповідною інформацію) або запитувач наполягає на 
письмовій відповіді, то запит фіксується у письмовому вигляді і 
розглядається у встановленому Законом порядку. 

Форма викладу запиту 
на інформацію 

Як і раніше, законодавство України не регулює форми викладу 
запиту на інформацію (зокрема, не є обов’язковим посилання в 
запиті на Закон, згадування слова “запит”), але зобов’язує 
виконати три прості вимоги, вказавши у запиті: 
запитувача (ПІБ, найменування), його поштову адресу або 
адресу електронної пошти; 
загальний опис інформації або зміст (реквізити, вид, назву) 
документа, які запитуються; 
підпис і дату (для письмових запитів). 

Строки надання 
відповіді на 
інформаційний запит 

Згідно з частиною першою статті 20 Закону відповідь на запит 
надається не пізніше п’яти робочих днів з моменту його 
отримання. Такий короткий строк розгляду запитів став 
можливим завдяки тому, що порівняно із Законом 1992 р. (на 
той момент відповідний строк було встановлено тривалістю в 
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один місяць) відбувся стрімкий розвиток технологій передачі, 
обробки і зберігання інформації, а за Законом розпорядника 
вже не можна зобов’язати створити інформацію (а лише надати 
наявну в нього інформацію), передбачено існування 
структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань 
розгляду запитів. 
У виняткових випадках (ч.ч. 2, 3 ст. 20 Закону) строк розгляду 
запиту може становити до 48 годин. 
Якщо на запит необхідно надати великий обсяг інформації або 
її потрібно шукати серед значної кількості даних, строк 
розгляду запиту може бути продовжено з 5 до 20 робочих днів 
(ч. 4 ст. 20 того ж Закону). При настанні обставин непереборної 
сили, наприклад стихійного лиха, частини 6 і 7 статті 22 Закону 
передбачають відстрочення задоволення запиту на час 
існування наслідків відповідної непереборної, які 
унеможливлюють надання відповіді. Закон України “Про 
інформацію“ в редакції 1992 р. передбачав лише відстрочку 
задоволення запиту на невизначений строк за неможливості 
надання відповіді упродовж місця, але без конкретизації 
фактичних підстав, що спричиняють таку неможливість. 

Направлення запитів за 
належністю 

Закон для зручності запитувачів та з огляду на те, що можуть 
бути необізнані детально з функціями й компетенцією суб’єктів 
владних повноважень, передбачив (частина третя статті 22) 
направлення запиту за належністю. Таке направлення 
здійснюється розпорядником, якому надійшов запит щодо 
інформації, якою той не володіє, у разі, коли йому все ж відомо 
або має бути відомо, хто нею володіє. Запитувача 
повідомляють про направлення запиту за належністю 
розпорядником, якому відповідний запит надійшов першим. 

Конкретизація підстав 
для відмови в 
задоволенні запиту 

За Законом, частина перша статті 22, підстав для відмови в 
задоволенні запиту на інформацію може бути чотири: 
а) фактична відсутність запитуваної інформації в розпорядника 
при умові, що він також не зобов’язаний володіти даною 
інформацію відповідно до його компетенції; 
б) належність запитуваної інформації до категорії обмеженого 
доступу й наявність підстав для обмеження доступу згідно з 
частиною другою статті 6 Закону; 
в) невнесення плати за копіювання і друк, передбаченої 
статтею 21 Закону, якщо запитувач повідомлений про точну 
суму та реквізити для сплати; 
г) відсутність в змісті запиту відомостей або реквізитів, 
наявність яких вимагається частиною п’ятою статті19 Закону. 

 
Парламентська Асамблея Ради Європи закликала органи влади України 

покращити правове регулювання доступу до інформації, неухильно 
дотримуватися статті 34 Конституції України стосовно свободи інформації під час 
засекречування документів, а також відкрити доступ до офіційних документів, які 
були закриті для загального доступу всупереч закону (підпункт 13.17 пункту 13 
Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи “Про виконання обов’язків та 
зобов’язань Україною” від 5 жовтня 2005 року № 1466). 

З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 
повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
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розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний 
інтерес, 13 січня 2011 року Верховною Радою України прийнято нову редакцію 
Закону України “Про інформацію” та Закон України “Про доступ до публічної 
інформації”, які набрали чинності 9 травня 2011 року. 

 
Висновок 

 

ТАКИМ ЧИНОМ, Закони України “Про доступ до публічної 
інформації” та “Про інформацію” відповідають європейським 
стандартам щодо забезпечення доступу до інформації, прозорості 
суб’єктів владних повноважень, і завдяки їх ухваленню, Україна 
виконала частину взятих на себе перед Радою Європи зобов’язань. 
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Запитання для самоперевірки  
1. В чому полягають основні новації щодо роботи з публічною 

інформацією за Законом України “Про доступ до публічної інформації”? 
2. У чому полягає відмінність між поняттями “запит” і “звернення”? 
3. В чому полягає сутність активного та пасивного способу доступу до 

публічної інформації 
Завдання для самостійної роботи  
Використовуючи таблицю, відзначте, відповідно типи інформації, якою 

володіє орган влади: 
Інформація з обмеженим доступом 

Конфіденційна 
інформація 

 
 
 

Службова 
інформація 

 
 
 

Таємна інформація  
 
 

 
Орієнтовний перелік тестових питань  

1. Що таке активний спосіб доступу до публічної інформації: 
q передбачає подання усного, письмового прохання або прохання 

іншими засобами з боку особи/групи осіб надати публічну інформацію, що 
знаходиться у володінні розпорядника інформації; 

q передбачає оприлюднення інформації, перелік якої визначено Законом 
та іншими нормативно-правовими актами. 

http://newcitizen.org.ua
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2.2. Законодавче забезпечення співпраці  
органів державної влади з громадськими організаціями  

 
Основними нормативно-правовими актами, що регламентують та 

визначають співпрацю органів державної влади України з неурядовими 
організаціями, на сучасному етапі є: 

Конституція України. 
Закони України : 

“Про інформацію”; 
“Про політичні партії в Україні”; 
“Про благодійництво та благодійні організації”; 
“Про творчих працівників та творчі спілки”; 
“Про релігійні організації”; 
“Про молодіжні та дитячі громадські організації”; 
“Про колективні договори і угоди”; 
“Про звернення громадян”; 
“Про об’єднання громадян”; 
“Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації”; 
“Про телебачення і радіомовлення”; 
“Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”; 
“Про органи самоорганізації населення”. 

Укази Президента України: 
“Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості 

діяльності органів державної влади” від 17 травня 2001 р. № 325; 
“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. 
Постанови Кабінету Міністрів України: 

“Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України”, 
від 5 червня 2000 р. № 915 (витяг); 

“Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади” від 29 серпня 2002 р. № 1302; 

“Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 р. № 3; 

“Про заходи щодо створення електронної системи “Електронний Уряд” від 
24 лютого 2003 р. №208; 

“Про затвердження Державної програми забезпечення позитивного 
міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки” від 15 жовтня 2003 р.  
№ 1609; 
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“Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” від 15 жовтня 2004 р. № 1378; 

“Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні 
державними справами” від 18 травня 2005 р. № 356; 

“Про затвердження Положення “Про порядок легалізації об’єднань 
громадян”; 

“Про затвердження Положення “Про порядок державної реєстрації 
благодійних організацій”. 

Враховуючи значну кількість нормативно-правових актів, вважаємо за 
доцільним проаналізувати найбільш вагомі з них. Так, у Законі України “Про 
об’єднання громадян” не приділяється багато уваги механізмам співпраці ОДВ 
з НУО [4]. Закон визначає такі поняття як “об’єднання громадян” (ст.1), 
“політична партія” (ст. 2), “громадська організація” (ст.3), принципи створення 
та діяльності громадських організацій (ст. 6), їх статус (ст. 9) та права (ст. 20). 
Питанням взаємовідношень громадських організацій з органами державної 
влади присвячуються ст. 8 “Держава та об’єднання громадян” та ст. 25 
“Державний нагляд та контроль за діяльністю об’єднань громадян”. Зокрема, у 
ст. 8 зазначається, що держава забезпечує додержання прав і законних інтересів 
об’єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом. 
Втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань 
громадян, так само як і втручання об’єднань громадян у діяльність державних 
органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян, не 
допускається, крім випадків, передбачених Законом, а ст. 25 тільки окреслює 
форми державного нагляду, контролю за діяльністю громадських об’єднань. 
Зрозуміло, що для налагодження ефективної співпраці між ОДВ та ГО цього 
вкрай недостатньо. 

Законодавство, що гарантує участь громадян у прийнятті рішень, 
базується на міжнародних договорах України. Відповідно до статті 9 
Конституції України [1] чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України. 

Зокрема, стаття 25 Міжнародного пакту ООН про громадянські і 
політичні права (ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української 
РСР № 2148-VIII від 19 жовтня 1973 року) проголошує:  

 
Довідка 

 

“Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації… і 
без необґрунтованих обмежень право і можливість: 
а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за 
посередництвом вільно обраних представників…” 

 

Стаття 11 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 
(Європейської конвенції з прав людини), ратифікованої Верховною Радою 
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України 17 липня 1997 року [2], збігається з нормами, закріпленими у статті 36 
Конституції України: 

 
Довідка 

 

“Громадяни України мають право на свободу об’єднання у 
політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту 
своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, 
встановлених законом в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і 
свобод інших людей.” 

 
“Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій 
можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних 
партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. 

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту 
своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є 
громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними 
інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються 
без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні 
спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках 
встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання 
громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних 
партій або громадських організацій. 

Усі об’єднання громадян рівні перед законом”. 
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, визнана 

Європейською комісією “За демократію через право” (Венеціанською комісією) 
однією з найкращих конституцій у Європі, особливо щодо питань захисту прав 
людини та основних свобод. 

Основний Закон України містить статті, які забезпечують право громадян на 
участь в управлінні державними справами. Зокрема, це статті 5, 36, 38, 40, 55, 69. 

Так, частина друга статті 5 проголошує: 
“Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування”. 

Стаття 69 закріплює форми виявлення народної волі:  
“Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші 

форми безпосередньої демократії”. 
Загалом, аналіз Конституції дає підстави зробити висновок, що 

громадяни України мають достатньо широкі права та можливості в різних 
формах брати участь у процесі прийняття рішень державними органами. 

Реальним поштовхом для розвитку питань забезпечення участі громадян 
в управлінні державними справами була ратифікація Україною 6 липня  
1999 року Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля [3]. 
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Конвенція зобов’язує держави-учасниці забезпечити на національному рівні 
питання участі громадськості: у прийнятті рішень щодо конкретних видів діяль-
ності (стаття 6); в питаннях розробки планів, програм і політичних документів, 
пов’язаних з навколишнім середовищем (стаття 7); у підготовці нормативних актів 
виконавчої влади і/або загальнообов’язкових юридичних актів (стаття 8). 

Ратифікація Україною міжнародних договорів свідчить про її бажання 
розвивати демократію із забезпеченням міжнародно-правових стандартів у 
питаннях участі громадськості в управлінні державними справами. 

У найбільш відкритому режимі функціонують органи місцевого 
самоврядування, оскільки за своєю природою вони є місцевими органами 
представницької влади. 

Діяльність органів місцевого самоврядування регламентують Закон України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ухвалений 21 травня 1997 року, та Закон 
України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 року. 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” [4] закріплює 
повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад стосовно 
забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійс-
нення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форм власності (стаття 38). Робота зі зверненнями 
громадян ведеться відповідно до вимог Закону України “Про звернення грома-
дян”, але Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” запроваджує 
й інші форми, за допомогою яких громадяни можуть реалізувати своє право на 
участь у роботі органів місцевого самоврядування. 

Так, статтею 9 цього Закону запроваджено інститут місцевих ініціатив: 
“Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в 

порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання 
місцевого самоврядування… 

Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, 
підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів 
ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 

Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом 
місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким 
органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади”. 

Статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
запроваджено інститут громадських слухань: 

“Територіальна громада має право проводити громадські слухання – 
зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 
самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслухо-
вувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місцевого самоврядування. 

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік. 
Пропозиції, що вносяться за результатами громадських слухань, 

підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування. 
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Порядок організації громадських слухань визначається статутом 
територіальної громади”. 

Серед інших форм прямої демократії – загальних зборів громадян за місцем 
проживання, місцевих ініціатив, місцевих референдумів – громадські слухання є 
чи не найактивнішою формою контролю громадян над місцевою владою, 
гарантованою Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Стаття 4 цього Закону визначає основні принципи місцевого само-
врядування: 

– народовладдя; 
– законності; 
– гласності; 
– колегіальності; 
– поєднання місцевих і державних інтересів; 
– виборності; 
– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 

межах повноважень, визначених цим та іншими законами; 
– підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх 

органів та посадових осіб; 
– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 
– судового захисту прав місцевого самоврядування. 
Стаття 6 “Територіальні громади” проголошує: 
“Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 

функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. 
Територіальні громади сусідніх сіл можуть об’єднуватися в одну 

територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та 
обирати єдиного сільського голову. 

Добровільне об’єднання територіальних громад відбувається за рішенням 
місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл. Таке рішення є 
наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, 
формування спільного бюджету, об’єднання комунального майна. 

Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням референдуму 
відповідної територіальної громади. 

У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах 
діють як суб’єкти права власності”. 

Стаття 9 регламентує право територіальної громади на внесення місцевих 
ініціатив: 

“Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в 
порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання 
місцевого самоврядування. 

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається пред-
ставницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної 
громади. 
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Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, 
підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів 
ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 

Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом 
місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким 
органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади”. 

11 липня 2001 року ухвалено Закон України “Про органи самоорганізації 
населення” [5]. Відповідно до статті 3 цього Закону орган самоорганізації 
населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, 
міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення. Такими 
органами є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, 
комітети районів у містах, сільські, селищні комітети. 

Основними завданнями органів самоорганізації населення є: 
1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого 

значення в межах Конституції і законів України; 
2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 
3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 

відповідної території, інших місцевих програм. 
Серед повноважень органів самоорганізації населення, визначених 

статтею 14 Закону, містяться, зокрема, такі: 
“1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, 

мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, 
місцевих органах виконавчої влади… 

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих 
програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів… 

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян… 
13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей 

з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах; 
14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, 

організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань”. 
Члени органу самоорганізації населення також мають право брати участь 

у засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються 
їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом само-
організації населення, з правом дорадчого голосу (стаття 27). 

Законодавець прагне дедалі чіткіше регламентувати форми спілкування 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це стосується, 
зокрема, звернень громадян.  

Закон України “Про звернення громадян” [6], ухвалений 1996 року, 
регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм 
Конституцією України права вносити в органи державної влади пропозиції про 
поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії поса-
дових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам 
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України можливості для участі в управлінні державними і громадськими 
справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та віднов-
лення їх у разі порушення. 

Проте, на жаль, маємо констатувати, що далеко не всі громадяни 
використовують своє право щодо розгляду звернень громадян. Як правило, ним 
користуються найактивніші члени громади, і не завжди ті, які справді 
потребують допомоги або мають вплив на громаду. 

Стаття 69 Конституції України визначає форми народного волевиявлення, 
до яких належить референдум як форма прямої демократії, що в сучасному 
світі доповнює представницьку демократію. 

Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” Верховна 
Рада України прийняла ще 1991 року [7]. Головною метою цього Закону є 
забезпечення народовладдя й безпосередньої участі громадян в управлінні 
державними та місцевими справами в Україні. У статті 1 Закону визначено: 

“…Референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом 
голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодер-
жавного і місцевого значення. 

Відповідно до Конституції України проводяться всеукраїнські рефе-
рендуми, референдуми Республіки Крим та місцеві (в межах адміністративно-
територіальних одиниць) референдуми. 

Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським референдумом, мають 
вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради 
України, Верховної Ради Республіки Крим, нормативних актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, вищих виконавчих і розпорядчих органів 
державної влади Республіки Крим… Рішення, прийняті місцевим референ-
думом, мають вищу юридичну силу по відношенню до рішень Рад народних 
депутатів, на території яких він проводиться”. 

Законом чітко регулюються питання, що виносяться на всеукраїнський 
(стаття 5) та місцеві (стаття 6) референдуми. 

Стаття 6 визначає права громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єд-
нань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні 
державної регуляторної політики. Отже, громадяни мають право: 

–  подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки 
проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду; 

–  у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці 
проектів регуляторних актів; 

–  подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів 
регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних 
з регуляторною діяльністю; 

–  бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів 
регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та 
виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; 
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–  самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регу-
ляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати резуль-
тативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності заува-
ження та пропозиції регуляторним органам або органам, які відповідно до 
цього Закону на підставі аналізу звітів про відстеження результативності 
регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду; 

–  одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у 
встановленому Законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності. 

Нинішня правова база, що регулює питання соціального захисту, теж є 
досить розгалуженою: діяльність суб’єктів у відповідній сфері соціальних 
відносин регламентується зокрема Законами України “Про соціальні послуги” 
№ 966-IV від 19 червня 2003 року [9], “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” № 1768-ІІ від 01 червня 2000 року [10], “Про основи 
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних” № 2623–IV від  
2 червня 2005 року [11] та іншими нормативно-підзаконними актами.  

Проте, на жаль, чинне законодавство містить чимало недоліків та 
перешкод на шляху забезпечення ефективного функціонування недержавної 
соціальної інфраструктури. 

Важливим кроком на шляху сприяння діяльності НДО стало спрощення 
порядку легалізації в органах юстиції об’єднань громадян та інших громадських 
формувань. Це закріплено наказом Міністерства юстиції “Про затвердження 
порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та 
інших громадських формувань” [12], який набув чинності 17 грудня 2006 р. Новий 
порядок закріплює єдині правила для підготовки та оформлення рішень щодо 
легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, а також щодо 
скасування запису про їх реєстрацію. Крім того, новий порядок покликаний 
уніфікувати підходи Міністерства юстиції та його територіальних органів з питань 
легалізації об’єднань громадян. 

Вже тривалий час Міністерством юстиції України розробляються 
законопроекти “Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики, вирішенні питань місцевого значення та її доступ до інформації, що 
знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади АРК, органів 
місцевого самоврядування”, “Про волонтерство” та проект “Концепції взаємодії 
держави з громадянським суспільством”, але до Верховної Ради України так і не 
дійшли.  

Запитання для самоконтролю 
1. Чим, на Вашу думку, продиктована необхідність удосконалення 

законодавства про соціальне партнерство ОДВ та ГС? 
2. Які пріоритетні положення мають бути втілені у вітчизняному 

законодавстві щодо взаємодії ОДВ та НУО? 
3. Чи можна вважати вітчизняне законодавство про діалог влади з 

громадськістю досконалим? Чому? 
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4. Які об’єктивні причини гальмують прийняття сучасного законодавства 
про діалог у форматі “ОДВ – ГС”? 

5. Які суб’єктивні причини гальмують прийняття сучасного 
законодавства про діалог у форматі “ОДВ – ГС”? 

 
Завдання для самостійного опрацювання 

Ø Порівняйте вітчизняне та зарубіжне законодавство щодо забезпечення 
постійного діалогу влади та громадськості. Проаналізуйте спільні та відмінні 
риси. 

Ø На основі чинного законодавства підготуйте законопроект, який, на 
Вашу думку, найбільше відповідає сучасним потребам розвитку діалогу між 
владою та громадськістю. 

Ø Проаналізуйте рівень виконання діючого законодавства щодо 
взаємодії ОДВ та НУО у Вашому органі влади. 
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2.3. Засади комунікації з громадськістю в професійній діяльності 

державних службовців 
 
Останнім часом сфера обміну інформацією значно розширилася, змі-

нилися технології та їх роль у процесі обміну. Результати осмислення, розроб-
лення і застосування комунікативних інновацій впливають не лише на 
економіку, а і на суспільний розвиток в цілому. В Україні також відбувається 
стрімкий розвиток комунікації, що зумовлено світовими тенденціями і тим, що 
наша країна є частиною світового комунікативного простору. Проте стратегія 
осмислення тенденцій і процесів ще не визначена, відсутня розвинута наукова і 
термінологічна база. 

Водночас ми є постійними учасниками диcкурсу щодо необхідності 
рішучих і швидких дій у зазначеній сфері. Надзвичайно важливо розробити 
засади, принципи, основну мету та конкретні напрями змін. Визначення 
змістовного підґрунтя для формування нових підходів до організації інфор-
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маційного обміну у сфері державного управління, тобто філософської бази, 
повинно стати пріоритетом діяльності державних органів. Саме визначення 
ключової парадигми – окреслення шляхів переходу від однієї моделі розвитку 
до принципово іншої – повинно зіграти вирішальну роль у вирішенні питання 
якості подальшого суспільного розвитку та відповідності цього процесу 
демократичним потребам сьогодення.  

Щоб отримати відповіді на зазначені питання необхідно звернутися до 
засад комунікативної філософії, розуміння якої прийшло до нас порівняно 
недавно, з падінням “залізної завіси”. Досить швидко ідеї, викладені в роботах 
таких всесвітньо визнаних філософів, як К. Ясперс, М. Бубер, О. Больнов,  
К.-О. Апель, М. Рідель, Ю. Хабермас та інших, захопили українських 
дослідників. Вчені Інституту філософії Національної академії наук Л. 
Ситниченко та О. Єрмоленко першими відкрили українським читачам 
“поняттєвий обрій” філософії комунікації, переклали класиків комунікативної 
філософії українською мовою. Сьогодні настав час “другої хвилі” філо-
софського осмислення вітчизняними практиками сучасних процесів з метою 
впровадження базових принципів комунікації у різні сфери суспільного життя. 
Для цього необхідно з’ясувати, що таке комунікація. 

Основна характеристика комунікації – створення єдності із збереженням 
індивідуальності кожного елементу взаємодії. 

 

 
 

Рис. 3.1. Модель руху інформації а) в тоталітарному суспільстві; 
б) в демократичному суспільстві 

 
Комунікація у суспільстві 

Розглянемо модель обміну інформацією в тоталітарному та 
демократичному суспільствах (рис. 3.1). Саме рух інформації в суспільстві 
свідчить про рівень його демократизації. 

Односторонні вертикальні зв’язки, що визначають право однієї сторони 
на генерування інформації, а іншої лише на її споживання, характеризують 
тоталітарну модель суспільства. У демократичному суспільстві комунікативна 
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модель обміну інформацією забезпечує рівні горизонтальні взаємовідносини та 
право кожної із сторін на генерування та отримання інформації. Цей обмін 
найчастіше відбувається за посередництва засобів масової комунікації (далі – 
ЗМК), адже розвинута демократія характеризується досконалим механізмом 
забезпечення зворотного зв’язку (так званий “feet back”)та наявністю чітко 
визначеного загальновідомого регламенту безпосередньої взаємодії влади з 
громадянами та їх об’єднаннями. 

Основним критерієм під час визначення типу інформаційного обміну є 
характер відносин. Суб’єктно-об’єктний (монологічний) тип з одностороннім 
зв’язком характеризує інформаційну модель, а суб’єктно-суб’єктний (діало-
гічний) тип відносин із зворотнім зв’язком визначає комунікацію. 

Важливо підкреслити, що комунікація є динамічним процесом обміну 
інформацією у системі. Це не хаотичний потік, а організована система з чітко 
визначеною структурою зв’язків. Принциповою для розуміння філософського 
змісту поняття комунікації є концепція “зворотного зв’язку”, детально 
розроблена Н. Вінером, одним із засновників кібернетики. Вона передбачає 
активну роль суб’єкта-адресата в процесі комунікації: інформація 
модифікується під впливом того, на кого спрямовується, на відміну від 
одностороннього, прямого інформаційного потоку, який може не враховувати 
потреби об’єкта адресата, на який спрямовано цей потік. 
 

 
 
Рис. 3.2. Інформаційна та комунікативна моделі інформаційного обміну, де 

S – суб’єкт, О – об’єкт, і – інформація 
 
Довідка 

 

Функції комунікації в суспільстві розглядаються в теорії канадського 
вченого М. Мак-Люєна – “гуру” комунікації. Він запропонував нову 
концептуальну модель історичної динаміки суспільства, де визначальним 
для типу історичної формації є відповідний спосіб суспільної комунікації, 
а зміна типу комунікації спричинює зміну організації суспільного ладу. На 
думку класиків марксизму, тип суспільної формації визначає спосіб 
виробництва та ступінь розвитку виробничих сил. 

 
Інакше кажучи, Мак-Люєном виявлено новий критерій для історичної 

періодизації – комунікативний, згідно з яким технології комунікації, вико-
ристовувані у суспільстві, є вирішальними для визначення типу суспільства. 
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Зміна типу комунікації зумовлює зміни у формуванні моделі суспільства, а ті, в 
свою чергу, спричинюють зміни базових стереотипів поведінки людини і 
всього суспільства, які впливають на ЗМК і водночас залежать від них, тобто 
моделі обміну інформацією, що існує в такому суспільстві на певному 
історичному етапі. Отже, якщо тип комунікації є вирішальним фактором, це 
означає, що суттєві суспільні зміни можливі через трансформацію саме 
комунікативних процесів. 

Комунікація в державному управлінні 
Визначення комунікативної парадигми спричинило справжню революцію 

в західній філософії. Ця хвиля поступово докотилася і до України: кому-
нікативні підходи впроваджуються як в економіці та соціальній сфері, так і в 
державному управлінні. 

Актуальною стає проблема наукового осмислення, створення легітимного 
регламенту функціонування суспільних комунікацій на відміну від тота-
літарного контролю над комунікативними потоками, що існував за радянських 
часів у всіх сферах суспільно-політичного життя. Значною є потреба у 
розробленні управлінських технологій комунікації, що стикається з такими 
питаннями, як етичні вимоги демократії, свобода преси, монополістичні 
прагнення капіталу (національного та закордонного), національні інтереси тощо. 

Саме глибинний сутнісний характер комунікації, її всеосяжність, наяв-
ність внутрішніх та зовнішніх зв’язків, обов’язкова осмисленість процесів 
передбачає створення на державному рівні інститутів та структур, відповідаль-
них за розроблення, впровадження та дотримання вимог регламенту, проце-
дури, а також за визначення цілей, формулювання комунікативної стратегії та 
відповідних планів.  

Запровадження комунікативного підходу в роботу органів державної 
влади є нагальним практичним завданням держави, для виконання якого у влад-
них структурах утворюються відповідні комунікативні підрозділи. Найчастіше 
їх називають “підрозділи зв’язків з громадськістю” (від англ. Public relations, що 
буквально перекладається як рublic – публічний, громадський, relations – 
зв’язки, відносини, далі – PR). 

 
Довідка 

 

В органах виконавчої влади України структурні підрозділи, 
відповідальні за комунікації, існують з 2002 року. Функції 
координації роботи органів виконавчої влади з громадськістю та 
ЗМІ сьогодні виконує Секретаріат Кабінету Міністрів України 

 
У Швеції, Канаді та інших демократичних країнах існує традиція 

ухвалення концептуальних політичних документів на державному рівні, 
відповідно до яких органи державної влади розробляють та реалізують 
комунікативні плани. В Естонії прийнято Концепцію розвитку громадянського 
суспільства. У багатьох країнах існують відповідні органи державного рівня, 
наприклад, у Німеччині – Відомство преси та інформації, у Великобританії – 
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Комунікативний центр (Відділ стратегічних комунікацій Офісу Кабінету 
Міністрів) та Центральний офіс інформації. Завданням таких органів є сприяння 
становленню суспільних комунікацій, запровадження та контроль за дотриманням 
комунікативних стандартів, здійснення комунікації з суспільством. 

Особливого значення ці питання набувають в умовах розбудови демо-
кратії, становлення громадянського суспільства. Становлення та поширення 
комунікацій в державному управлінні, підвищення ролі інформаційних техно-
логій, комп’ютерних мереж і телекомунікацій буде відбуватися і надалі. Отже, 
рівень готовності державного механізму до забезпечення високоякісних кому-
нікацій значною мірою зумовить ефективність державної політики, визначить 
темпи становлення демократії в суспільстві, сприятиме розвитку громадян-
ського суспільства. 

Особливу роль на етапі становлення громадянського суспільства віді-
граватимуть питання інституціалізації суспільних комунікацій відповідно до 
стандартів демократії. Основний Закон України гарантує кожному громадянину 
участь в управлінні державними справами. 

Водночас розвинута демократія передбачає наявність чіткого механізму 
забезпечення такого права, а також високу правову та громадянську культуру, 
що означає наявність відповідних знань та вміння користуватися ними. 

Комунікативна політика держави має забезпечити створення розвинутих 
інституціалізованих комунікацій, у тому числі між владою та громадянами, на 
принципово нових засадах – рівній партнерській взаємодії. А одним з основних 
суб’єктів-реалізаторів такої політики мають стати комунікативні підрозділи 
органів державної влади. 

Основні принципи комунікації органів державної влади з 
громадськістю 

Комунікація органів державної влади з громадськістю та ЗМІ 
здійснюється на таких принципах: 

прозорість – систематичне висвітлення діяльності органу державної 
влади, роз’яснення цілей, змісту та механізму реалізації державної політики; 

відкритість – створення органом державної влади умов для 
безперешкодного доступу громадян до інформації про його діяльність та до 
процесу прийняття рішень на всіх етапах їх підготовки; 

підзвітність – звітування органами державної влади перед громадськістю 
про результати своєї діяльності та врахування громадської думки у процесі 
прийняття рішень; 

стратегічність – комунікативна робота повинна бути організована з 
урахуванням довгострокових цілей та завдань; 

партнерство – узгоджені та скоординовані дії всіх учасників справи, 
взаємовигідні та рівноправні відносини; 

взаємозаінтересованість – усвідомлення учасниками співпраці переваг 
спільної роботи та заінтересованість у взаємодії; 
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взаємовідповідальність – усвідомлення органами державної влади та 
інститутами громадянського суспільства спільної відповідальності за рівень їх 
взаємодії; 

неупередженість – толерантне, терпиме ставлення до осіб з різними 
політичними і релігійними уподобаннями, що належать до різних соціальних 
груп, іншої статі, коректне та шанобливе поводження з ними, запобігання 
виникненню конфліктів; 

об’єктивність – неупереджене, зважене ставлення до подій, їх 
висвітлення, надання інформації з урахуванням різних точок зору; 

результативність – наявність конкретних результатів від проведення 
комунікативних заходів; 

реалістичність – проведення всіх комунікативних заходів з урахуванням 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; 

адресність – адаптованість інформації, яка надається, до сприйняття 
цільовими групами громадян; 

оперативність – своєчасне інформування громадськості про події, 
діяльність органу влади; 

достовірність – надання чіткої, правдивої та об’єктивної інформації, яка 
не передбачає варіантів сприйняття та не містить непідтверджених даних; 

актуальність – надання інформації сааме тоді, коли вона потрібна; 
доступність – надання інформації лаконічно, простою мовою, у 

зрозумілій, легкій для сприйняття та запам’ятовування формі; 
творчий підхід – уміння працівників застосовувати інноваційні рішення 

під час виконання посадових обов’язків. 
Стратегічне планування комунікації в органах влади з 

громадськістю 
 

Визначення 

 

Стратегічна комунікація – це дієвий спосіб сприяння діалогу між 
органами державної влади, громадськістю та ЗМІ, що 
передбачає перспективне бачення та планування заходів з 
налагодження такого діалогу. 

 
З позиції держави, комунікація – це життєво важливий інструмент для 

зміцнення демократії, підвищення рівня поваги до прав людини. Утворення 
демократичних інститутів потребує удосконалення механізму комунікації між 
державою, громадськістю та ЗМІ. З цього розділу ви дізнаєтесь про складові 
комунікативного плану та порядок його підготовки. 

Загальноприйнятого визначення стратегічної комунікації немає. Найпрос-
тіше визначення таке: це протилежність спонтанної комунікації. Стратегічна 
комунікація передбачає застосовування наукового підходу, зокрема проведення 
аналізу проблеми, визначення мети, цільових груп, стратегії, методів і каналів, 
а головне – планованість і результативність. Складовими процесу також повин-
ні бути моніторинг та подальша оцінка результатів. 
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Заплановану стратегічну комунікацію також можна визначити як відпо-
відь на багатогранність нашого суспільства. Населення України не є одно-
рідним. Життя у великому місті та в селі має істотні відмінності. В регіонах 
склалися різні культурні традиції. Різним віковим групам притаманні різні 
цінності. Державні органи демократичної країни зобов’язані донести свої 
повідомлення до усіх груп суспільства таким чином, щоб їх зрозуміли. 
Найчастіше застосовують таку форму стратегічних комунікацій як партнерство, 
що є більш глибокою формою комунікації, яка зазвичай розвивається протягом 
тривалішого часу. 

За теорією комунікації, партнерство виникає між двома сторонами, що 
спілкуються, якщо між ними встановлюється більш глибокий зв’язок, наприк-
лад, коли вони поділяють спільні цінності та/або коли загальні цілі становлять 
взаємний інтерес та вигоду. Партнерство зазвичай передбачає підтримку 
контактів упродовж тривалого часу. 

У сучасній теорії комунікації наголошується на важливості налагодження 
тривалого партнерства з основними цільовими групами та заінтересованими 
сторонами – такими, як журналісти та керівники громадських організацій. 
Досить часто хороші стосунки мають набагато важливіше значення, ніж ті 
методи, що використовуються за конкретних обставин. 

Налагодження партнерства – це водночас технологія і мистецтво, яким 
треба вчитися. Ті, хто це розуміють, досягають успіху. В Україні партнерство 
ще не перетворилося на технологію. “Якщо квітка вчасно не отримує плідного 
ґрунту і води, не має значення, це ексклюзивна орхідея чи звичайний бур’ян, – 
вона так чи інакше загине”, – зазначає Л. Таллерт, фахівець з комунікації 
шведської компанії “Глобал Репортінг”. 
Стратегічна комунікація в державному управлінні може застосовуватися 

для: 
− зміцнення демократії; 
− підвищення рівня поваги до прав людини; 
− досягнення цілей розвитку державної політики у відповідній сфері; 
− налагодження партнерства із громадянським суспільством; 
− сприяння діалогу між конфліктними групами; 
− підвищення рівня прозорості діяльності органів державної влади; 
− покращення взаємин із ЗМІ; 
− підвищення рівня довіри до рішень органів державної влади; 
− забезпечення процесу управління (внутрішня комунікація) тощо. 
Протягом тривалого часу вважалося звичним, що достатнім є надання 

органом державної влади інформації у відповідь на конкретне запитання. Такий 
підхід до комунікації можна назвати пасивним: орган влади поширює інфор-
мацію лише тоді, коли в нього її запитують. Сьогодні ЗМІ та інститути грома-
дянського суспільства вимагають від влади активного підходу. 

Орган влади повинен надавати громадськості відповідну інформацію до 
того, як виникнуть запитання. Для цього комунікативний відділ органу влади 
повинен передбачити, які питання порушать ЗМІ та громадянське суспільство, 
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та завчасно надавати інформацію відповідній цільовій групі, або проводити 
роз’яснювальну роботу, зокрема розміщувати повну інформацію на офіційному 
веб-сайті. Такий підхід є не лише демократичним обов’язком – він сприяє 
діалогу із ЗМІ та інститутами громадянського суспільства, а також покращує 
імідж органу влади як відкритої, прозорої та дієвої установи. 

Раніше вважали, що лише інформаційний відділ повинен підтримувати 
комунікацію із зовнішнім світом. Проте, згідно із сучасною комунікативною 
теорією, комунікація є справою усього органу, всіх його працівників, інфор-
маційний (комунікативний) підрозділ відповідає за планування комунікації. 
Саме за таким принципом сьогодні працюють органи державної влади в 
демократичних країнах. 

 
Довідка 
 

 
 

Дослідження, проведені в країнах, що характеризуються 
наявністю сталої демократії, свідчать, що лише 7-10 відсотків обсягу 
загальної зовнішньої комунікації органу державної влади може 
надходити з інформаційного відділу. Щонайменше 90 відсотків 
обсягу зовнішньої комунікації припадає на інші відділи, тому 
комунікативний підрозділ повинен мати достатній вплив в органі 
державної влади, щоб здійснювати контроль за дотриманням 
стандартів комунікації, зокрема, необхідно, щоб всі працівники 
спілкувалися з громадськістю коректно, відкрито і прозоро. Певні 
зрушення в цьому напрямі спостерігаються і в Україні. 

 

Планування комунікації 
Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 

постановою Уряду від 18 липня 2007 р. № 950, орган виконавчої влади, що є 
головним розробником, подає разом з пропозиціями щодо реалізації державної 
політики у тій чи іншій сфері або галузі, що готуються у формі доповідної 
записки Кабінетові Міністрів, комунікативний план. 

Розроблення комунікативного плану передбачає такі етапи: 
− визначення загальної мети процесу, складовою частиною якого є 

стратегічна комунікація; 
− формулювання цілей комунікативної роботи; 
− проведення аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників (ресурси, суб’єкти 

взаємодії та особливості їх поведінки, очікувані результати); 
− визначення цільових груп, на які спрямована комунікація; 
− підготовка ключових повідомлень; 
− формування стратегії донесення повідомлення до кожної цільової 

групи (з визначенням основних дійових осіб, каналів і методів поширення 
інформації); 

− розроблення плану дій; 
− впровадження механізму моніторингу та оцінки комунікативної роботи 

та корегування її за результатами моніторингу. 
Під час розроблення комунікативного плану особливої уваги потребує: 

формулювання мети комунікативних заходів: 
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− усі комунікативні заходи мають сприяти досягненню загальної мети 
державного органу. Комунікація в жодному разі не повинна їм суперечити. 
Отже, важливо передбачити, як заплановані комунікативні заходи вплинуть на 
загальну мету, та переконатися, що це не призведе до конфлікту інтересів. Під 
час формулювання мети комунікації необхідно умовно поділити її на кілька 
допоміжних цілей (отримати пропозиції та зауваження, викликати інтерес, 
підвищити рівень обізнаності тощо). Мета і завдання комунікації повинні бути 
зрозумілими для кожного учасника процесу; 

визначення ресурсів та проведення аналізу обставин дії: 
− значення недостатнього обсягу знань як перешкоди для комунікації 

зазвичай переоцінюють. Значно частіше справжньою перешкодою до розв’я-
зання проблеми є стереотипний підхід. Крім того, часто переоцінюють рівень 
інтересу цільової групи до повідомлення. До остаточного формулювання 
комунікативних завдань необхідно проаналізувати рівень знань, інтересу та 
ставлення до проблеми як співробітників, залучених до вирішення питання, так 
і цільової групи, ретельно вивчити наявні ресурси. 
По-перше, необхідно провести аналіз внутрішніх і зовнішніх ресурсів, а саме: 

− визначити бюджет заходів; 
− з’ясувати, яких фахівців необхідно залучити до роботи; 
− оцінити професійний рівень персоналу, 
− який братиме участь у заходах; 
− визначити можливих партнерів у здійсненні заходів. 

По-друге, слід проаналізувати внутрішні та зовнішні обставини: 
− визначити рівень заінтересованості цільової групи та співробітників 

органу влади у здійсненні заходів; 
− з’ясувати, що вже зроблено в цьому напрямі; 
− проаналізувати вірогідність опору співробітників органу державної 

влади під час здійснення заходів; 
− визначити можливий рівень опору та перешкоди для здійснення заходів 

серед цільових груп; 
− передбачити реакцію на повідомлення за допомогою опитування, 

зокрема у фокус групах за участю представників різних цільових груп; 
− з’ясувати, чи існує потреба у навчанні залучених фахівців; 
− установити, чи не відбуватимуться одночасно події, що можуть 

зашкодити здійсненню запланованих заходів. 
Ураховуючи те, що однією з умов проведення на належному рівні 

комунікативних кампаній є наявність фінансових ресурсів, щороку необхідно 
передбачати у бюджеті органу виконавчої влади видатки для здійснення 
відповідних заходів.  
вивчення цільової групи: 

− чим більший обсяг інформації про цільову групу, тим вища ймовірність 
досягнення успіху. Необхідно пам’ятати, що під час здійснення більшості кому-
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нікативних заходів виділяють внутрішню (співробітники органу влади) та 
зовнішню цільові групи, стосовно яких слід відповісти на питання: 

− чи виникне у них інтерес, тобто чи заінтересує цільову групу певна тема; 
− де проживають особи, що належать до цільової групи; 
− якого вони віку; які в них доходи, професії; 
− чим вони цікавляться; які газети читають; 
− які телепрограми дивляться; які радіостанції слухають. 
Джерелами інформації щодо передумов можуть стати оприлюднені звіти, 

література з комунікації, демографічні дані, аналіз уподобань стосовно ЗМІ, 
переліки газет, радіостанцій та телеканалів тощо. Існуючі статистичні дані 
доцільно доповнити результатами власних досліджень. Це може бути 
соціологічне дослідження цільової групи, невелика кількість глибинних 
інтерв’ю, опитування, зокрема у фокус-групах за участю представників різних 
цільових груп; 
формування стратегії: 

− під час формування стратегії варто врахувати певні важливі аспекти. 
По-перше, слід розробити зовнішню стратегію, а саме: 
− сформулювати ключове повідомлення, гасло, яке буде зрозумілим для 

кожної цільової групи окремо, а також для усіх цільових груп. Під час 
формулювання повідомлень доречно провести опитування у фокус-групах за 
участю представників відповідних цільових груп; 

− з’ясувати, чи передбачається проведення переговорів або засідань за 
круглим столом за участю представників цільових груп; 

− визначити методи і канали, що найбільше підходять для передачі 
повідомлення; 

− передбачити, як ЗМІ відреагують на повідомлення, і виробити стратегію 
щодо того, як відповідати ЗМІ, щоб уникнути поширення некоректної інформації; 

− розробити механізм зворотного зв’язку з цільовими групами. Це може 
бути обговорення за круглим столом, опитування у фокус-групах або 
соціологічні опитування за результатами проведення комунікативної кампанії. 

По-друге, слід взяти до уваги внутрішню комунікацію, а саме: 
− визначити спосіб організації внутрішньої комунікації між залученими 

працівниками;  
− визначити порядок інформування співробітників про заходи; 
− вирішити, яким чином слід забезпечити внутрішню підтримку, якщо 

очікується певний опір; 
− визначити, у разі потреби, спосіб організації професійного навчання 

співробітників. 
Основою сучасної теорії комунікації є твердження, що “всі займаються 

комунікацією”. Інакше кажучи, насправді не існує жодних обмежень щодо вибору 
заходів, яких можна вжити для інформування або вдосконалення комунікації. 

Найпоширенішими методами стратегічної комунікації є проведення прес-
конференцій, прес-турів, семінарів, тренінгів, консультацій; організація прес-
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сніданків або прес-обідів; надання інформації окремому журналісту; 
поширення прес-релізів; випуск брошур, буклетів, плакатів, бюлетенів 
(друкованих та електронних); розміщення інформації на веб-сайті, біг-бордах; 
реклама, підготовка теле- та радіороликів тощо. 

Після формування стратегії готується план дій. Він повинен бути 
практичним та включати інформацію про те, коли, де і як відбуватимуться 
заходи, хто несе відповідальність за їх здійснення, які передбачено витрати та 
які результати очікуються; 
донесення повідомлення до цільової групи: 

− складовими всіх інформаційних процесів є відправник повідомлення, 
власне повідомлення, канал передачі та отримувач повідомлення (цільова 
група). У комунікації додається зворотній зв’язок (рис. 3.3). 
 

 
 

Рис. 3.3. Схема передачі інформації 
 
Під час стратегічного планування комунікативних заходів слід 

проаналізувати та визначити: хто має бути відправником повідомлення; чи 
варто скористатися послугами посередника; що необхідно передати; до якої 
цільової групи необхідно донести повідомлення; як сформулювати 
повідомлення, щоб зробити його зрозумілим для цільової групи; які методи і 
канали слід використати для комунікації (телебачення, зустріч, Інтернет тощо), 
як буде здійснюватися зворотній зв’язок. 

Якщо не знати, як отримувач реагує на повідомлення, неможливо визна-
чити, наскільки успішною є комунікація, а, отже, неможливо підвищити її ефек-
тивність. Як писав Шекспір: “Побачить кожен те, що прагне бачити”. Таким чи-
ном, зворотній зв’язок з отримувачем (цільовою групою) є абсолютно необхідним. 

Незалежно від методу, який застосовується для передачі інформації, 
необхідно мати стратегію донесення повідомлення до цільової групи. У 
багатьох випадках важливішим фактором може бути те, хто передає 
повідомлення, ніж власне текст повідомлення. Отже, якщо рівень довіри до 
органу влади низький, то, можливо, варто використати посередників, яких 
поважає цільова група. Простим прикладом масової комунікації є двоступенева 
модель, зосереджена на лідерах громадської думки (рис. 3.4.). 
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Рис. 3.4. Двоступенева модель масової комунікації, де рожеві кульки - 
лідери громадської думки, а сірі – представники громадськості 

 
У більшості ситуацій спілкування з лідерами громадської думки та 

іншими ключовими особами є більш ефективним, ніж загальна комунікація з 
громадськістю. 

Дослідження моделей поведінки довели, що на думку переважної 
більшості людей з певного питання впливає ставлення до нього лідерів. Якщо 
орган влади поширює повідомлення, що суперечить переконанням лідерів 
громадської думки цільової групи, то дуже невелика кількість людей сприйме 
зміст повідомлення. З іншого боку, якщо лідери громадської думки сприймають 
повідомлення, то його сприйме і більшість людей. Наприклад, ПРООН залучає 
футболіста Роналдіньйо для передачі власних повідомлень, попри те, що він 
зовсім не є експертом у сфері допомоги розвитку. Цей метод: спочатку – 
співпраця з людьми, які впливають на громадську думку і можуть виступити 
посередниками з певних питань, а потім – оприлюднення інформації для 
широкого загалу, є важливим і під час організації внутрішніх комунікацій. Під 
час добору посередників слід взяти до уваги, що їх можна знайти на будь-яких 
щаблях організації, адже вони є лідерами громадської думки, оскільки здатні 
впливати на людей незалежно від власного місця в офіційній ієрархії; 
моніторинг та оцінка результтів: 

− регулярний моніторинг та оцінка результатів комунікативної кампанії, 
включаючи постійний діалог із заінтересованими сторонами, є одними з 
ключових компонентів, необхідних для успішної комунікації. Належним чином 
розроблений механізм моніторингу та оцінки – це інструмент отримання 
інформації від цільових груп, який дає можливість не лише побачити, чи 
досягнуто цілей комунікації, але і адаптувати комунікацію та інші заходи 
відповідно до вимог та потреб цільових груп. 

Механізм проведення моніторингу та оцінки результатів має розроблятися 
на етапі планування. Рекомендується замовити дослідження професійній компанії, 
проте, з іншого боку, це зазвичай вимагає значних витрат. Часто співробітники 
органу влади забезпечують зворотній зв’язок з цільовими групами за допомогою 
досліджень, глибинних інтерв’ю або опитувань у фокус-групах. 

Однак до початку планування моніторингу варто проконсультуватися з 
фахівцем з проведення соціологічних досліджень щодо повноти охоплення та 
якості опитування громадської думки. Результатами моніторингу можна 



58 
 

скористатися в кількох напрямах. Вони можуть стати у пригоді для 
коригування плану комунікації, якщо певні дії виявилися неефективними (це 
важливо для довгострокових комунікативних кампаній), а також для 
врахування під час майбутньої діяльності. Ці результати можна також 
використовувати для навчання персоналу. 
Завдання та функції комунікативних підрозділів державних органів, 
органів влади автономної республіки Крим щодо зв’язків з громадськістю 
 

Визначення 
 

 

Основними завданнями комунікативних підрозділів органів 
державної влади є сприяння налагодженню системного 
партнерського діалогу та ефективної співпраці між органами 
виконавчої влади, ЗМІ, інститутами громадянського суспільства 
для підвищення якості державної політики та консолідації 
українського суспільства. 

 

Потреба вдосконалення і стандартизації роботи органів державної влади у 
сфері взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю зумовлена відсутністю 
системного підходу до визначення цілей та принципів роботи, завдань і функцій 
відповідних структурних підрозділів, необхідністю вироблення ключових засад 
дієвої співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства. 

 
Довідка 

 

 
 

З метою впровадження системного підходу в роботу із 
забезпечення відкритості та прозорості діяльності центральних і 
місцевих органів виконавчої влади у 2002 році в їх апараті були 
утворені структурні підрозділи з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків 
з громадськістю (Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 
863 та відповідне доручення Президента України від 21 серпня 
2002 р. № 1-1/1086). Необхідно зазначити, що саме з цього часу 
починається нова ера в розвитку зв’язків з громадськістю в роботі 
органів виконавчої влади. Слід також відзначити, що в органах 
інших гілок влади – законодавчій та судовій – немає підрозділів з 
комунікативними функціями (зв’язків з громадськістю). 

 

Однією з проблем, що заважає налагодженню ефективної роботи органів 
виконавчої влади з громадськістю, є відсутність відповідної професійної 
підготовки державних службовців з питань взаємодії з громадськістю. Професійна 
освіта у галузі встановлення зв’язків з громадськістю в Україні лише 
запроваджується. Так, 13 грудня 2006 р. постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1719 затверджено Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців 
у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, в 
якому серед інших передбачено напрям “Реклама і зв’язки з громадськістю”. 

Друге проблемне питання в роботі підрозділів з питань взаємодії із ЗМІ та 
зв’язків з громадськістю – їх постійна реорганізація, яка не є результатом ні 
системного бачення функцій організації та структури в цілому, ні визначеної 
стратегії. 

На сьогодні невирішеним залишається питання щодо місця підрозділів у 
структурі апарату органу виконавчої влади. Досить часто вони перебувають у 
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складі управлінь і департаментів, не маючи прямого виходу на керівництво 
органу виконавчої влади, що знижує оперативність їх роботи. 

Таким чином, необхідно чітко визначити завдання та функції 
комунікативних підрозділів, виробити уніфікований підхід стосовно 
формування їх структури та визначення місця в апараті органу влади. 

Основні завдання та функції комунікативних підрозділів 
До основних завдань підрозділу належать: 
− забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні 

державними справами та задоволення їх потреби в інформації; 
− налагодження ефективної взаємодії органу виконавчої влади з 

об’єднаннями громадян та ЗМІ; 
− проведення моніторингу та аналізу громадської думки щодо соціально-

економічної ситуації в галузі, регіоні та країні в цілому, діяльності органу 
державної влади, сприяння врахуванню зазначеної інформації під час 
формування та реалізації державної політики. 

 
Рис. 3. 5. Суб’єкти взаємодії комунікативного підрозділу 

 
Основні функції підрозділу: 

− планування, підготовка та проведення консультацій з громадськістю, 
узагальнення пропозицій і зауважень, отриманих в результаті їх проведення; 

− надання методичної та організаційної допомоги структурним 
підрозділам органу державної влади під час проведення ними публічного 
громадського обговорення; 

− здійснення організаційно-правового та матеріально-технічного 
забезпечення роботи громадської ради при відповідному органі державної 
влади; 

− організація проведення соціологічних досліджень, опитувань тощо; 
− сприяння врахуванню громадської думки під час прийняття рішень 

органом державної влади; 
− моніторинг повідомлень у ЗМІ стосовно діяльності органу державної 

влади та підготовка пропозицій щодо оперативного реагування на критичні 
зауваження; 

− моніторинг проведення мирних заходів біля адміністративного будинку 
органу державної влади; 
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− проведення прес-конференцій, брифінгів, семінарів тощо за участю 
засобів масової інформації; 

− організація та проведення роз’яснювальної роботи щодо цілей, змісту 
та механізму реалізації державної політики у відповідних сфері, галузі, регіоні; 

− інформаційне наповнення офіційного веб-сайту органу державної 
влади; 

− організація розроблення, виготовлення і розповсюдження 
інформаційно-презентаційної продукції, що висвітлює діяльність органу 
державної влади; 

− вжиття заходів щодо створення позитивного іміджу органу державної 
влади; 

− підтримка внутрішніх комунікацій в органі державної влади. 
Структура комунікативного підрозділу має бути сформована таким чином, 

щоб забезпечувати виконання всіх зазначених функцій, які умовно можна 
поділити на стратегічні, інформаційні, оперативні, консультативні та аналітичні. 

Комунікативний підрозділ повинен мати добре налагоджені комуніка-
тивні зв’язки всередині органу та за його межами, а також оперативний зв’язок 
з керівництвом, користуватися авторитетом в колективі. Доцільно органі-
зовувати роботу двох підрозділів: один (прес-служба) здійснюватиме опера-
тивне інформування, а другий забезпечуватиме стратегічні комунікації з 
громадськістю, в тому числі через засоби масової інформації. 

Сприяння здійсненню громадського контролю  
Перед суспільством стоїть завдання виробити чітку систему комплексного 

аналізу та моніторингу діяльності органів державної влади, а також створити 
відповідний механізм взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів 
державної влади з питань здійснення громадського контролю. 

Формування системи контролю громадськості за прийняттям державних 
рішень та їх виконанням дасть змогу підвищити рівень відповідальності владних 
структур, узгоджувати зміст їх рішень з інтересами і очікуваннями громадян. 

 
Визначення 

 

Громадський контроль є інструментом для поліпшення якості та 
підвищення ефективності державної політики, залучення 
інститутів громадянського суспільства до процесу прийняття 
рішень, а відповідно – налагодження ефективного партнерства 
держави і громадянського суспільства. 

 

Демократичні стандарти організації влади передбачають здійснення 
незалежного зовнішнього контролю за діяльністю органів влади та їх 
підзвітність громадськості. Передумовами ефективності такого контролю є 
впровадження технологій його організації, а також прозора і відкрита 
діяльність державних органів. 

Однією з переваг роботи органів влади на засадах відкритості і прозорості 
є те, що громадяни з більшою ймовірністю підтримають певне рішення, коли 
знають, як і чому воно прийняте, або певною мірою стають учасниками його 
підготовки. 
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Суб’єктами громадського контролю можуть виступати інститути 
громадянського суспільства, зокрема громадські організації, професійні і творчі 
спілки, організації роботодавців, благодійні та релігійні організації, недержавні 
засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, які 
за своєю демократичною функцією зорієнтовані насамперед на контроль за 
діями влади. 
Предметом громадського контролю може бути: 

− дотримання конституційних прав і свобод громадян; 
− діяльність органів влади з розробленням та реалізації державних, регіо-

нальних і місцевих програм соціально-економічного розвитку, впровадження 
яких стосується життєвих інтересів громадян, визначає пріоритети розвитку 
територій і громад; 

− робота органів влади з розв’язання актуальних проблем суспільного 
розвитку, виконання рішень вищих органів влади щодо пріоритетів суспільного 
розвитку; 

− проблеми національної безпеки та безпечності життєдіяльності 
громадян; 

− витрачання бюджетних коштів; 
− рівень відкритості та прозорості влади; 
− ефективність взаємодії органів державної влади із ЗМІ та 

громадськістю. 
Завдання органів державної влади щодо сприяння здійсненню громадського 
контролю полягає у: 

− створенні умов для безперешкодного здійснення громадського 
контролю діяльності органів влади; 

− забезпеченні врахування його результатів в оцінках та звітах органів 
державної влади; 

− проведенні моніторингу матеріалів ЗМІ щодо діяльності органів 
державної влади, оцінки його результатів, забезпеченні відповідного 
реагування та врахування в подальшій діяльності. 

Функціонування громадського контролю в Україні 
До цього часу вітчизняним законодавством, а також наукою і практикою 

державного управління не врегульовані загальні питання здійснення громад-
ського контролю, немає чіткого визначення термінології, процедури та меха-
нізму його здійснення. 

 
Довідка 

 

 

Закон України “Про охорону навколишнього середовища” 
передбачає, що громадський контроль у галузі охорони довкілля 
здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього 
природного середовища згідно з положенням, яке затверджується 
відповідним органом центральної виконавчої влади, а також 
визначає функції громадських інспекторів (стаття 36).  

 

Цілий розділ прийнятого у 2003 році Закону України “Про 
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 
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правоохоронними органами держави” присвячено здійсненню громадського 
контролю. Зокрема, згідно із статтею 19 розділу V громадським організаціям 
надано право: 

− отримувати від органів державної влади, у тому числі від органів 
військового управління, інших організацій, підприємств і установ, що належать 
до Воєнної організації держави, правоохоронних та інших органів, інформацію, 
що не містить державної таємниці, з питань діяльності Збройних Сил України, 
інших військових формувань, правоохоронної діяльності; 

− проводити наукові дослідження з проблем військового будівництва, 
організації оборони, забезпечення безпеки країни, боротьби із злочинністю, 
проводити публічне обговорення їх результатів, створювати для цього 
громадські фонди, центри, колективи експертів тощо; 

− проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, 
представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для 
врахування в ході реформування Збройних Сил України, інших складових 
частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави. 

−  
Довідка 
 

 

У 2005 році внесено зміни до статті 24 “Основ законодавства 
України про охорону здоров’я”, яка нині передбачає, що при 
органах та закладах охорони здоров’я можуть створюватися 
громадські консультативні або наглядові ради, які сприятимуть їх 
діяльності та забезпечуватимуть поінформованість населення і 
громадський контроль у галузі охорони здоров’я, у тому числі 
екологічної безпеки та екологічного контролю. 

 

Окремим напрямом проведення громадського моніторингу є робота 
громадських інспекторів та наглядово-дорадчих органів. 

Інститут громадських інспекторів – досить поширена структура у сфері 
охорони довкілля, охорони праці, мисливства і рибальства, дорожнього руху 
тощо. Діяльність інспекторів регламентується відповідними нормативними 
актами уповноважених центральних органів виконавчої влади. Так, громадським 
інспекторам праці надано право на безперешкодний доступ на підприємства і 
одержання необхідних документів та інформації, а їх приписи щодо усунення 
виявлених порушень законодавства підлягають обов’язковому виконанню. 

Профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням 
роботодавцем законодавства про працю, який буває: 

− попереднім, коли у випадках, передбачених законодавством, 
роботодавець може видати відповідний наказ лише після його узгодження з 
виборним органом профспілки. Це стосується проведення робіт понад норму 
або робіт у вихідні дні, звільнення працівників за ініціативою роботодавця, 
приймання на роботу сумісників тощо; 

− поточним, який полягає в проведенні періодичних перевірок 
додержання роботодавцем трудового законодавства та умов колективного 
договору. 

− Об’єктом поточного контролю може бути будь-яка норма трудового 
права; 
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− наступним, коли перевіряють законність застосування роботодавцем 
тієї чи іншої норми трудового права до конкретного працівника. Його 
використовують під час розгляду трудових спорів та спорів про відшкодування 
збитків, заподіяних працівнику внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження 
здоров’я, пов’язаних з його роботою. 

Отже, в Україні створена певна законодавча база для здійснення громад-
ського контролю в окремих сферах суспільного життя. 

Водночас універсального для всіх сфер державного управління механізму 
громадського контролю досі не розроблено. Слід також сказати, що навіть ці 
існуючі механізми не використовуються повною мірою, що пов’язано з 
низьким рівнем правової та громадянської культури і активності населення. 

Таким чином, в українському суспільстві існує необхідність розроблення 
та впровадження дієвих механізмів, завдяки яким громадяни зможуть контро-
лювати дії органів влади та запобігати вчиненню дій, які вони вважають 
помилковими або такими, що суперечать інтересам громадян. У питаннях 
розбудови системи громадського контролю робота повинна спрямовуватися як 
на інститути громадянського суспільства і заінтересовану громадськість, так і 
на органи державної влади. Системний та ефективний контроль може 
здійснюватися лише за наявності розвинутих структур громадянського суспіль-
ства, готовності органів влади до співпраці з громадськістю, реального 
забезпечення відкритості органів державної влади та прозорості їх діяльності, 
зокрема, процесу прийняття рішень. Формування такої системи потребує 
функціонування в суспільстві ініціативних громадських груп з високим 
мотиваційним і ресурсним потенціалом, а також підготовки державних 
службовців, добре обізнаних у галузі технологій міжсекторного партнерства та 
суспільних комунікацій. 

Отже, робота з розбудови системи громадського контролю, крім 
формалізованих зусиль, потребує певною мірою підвищення рівня 
комунікативної культури суспільства. У цій роботі важливими інструментами є 
громадська експертиза та громадський моніторинг. 

 
Визначення 

 

 

Громадська експертиза – комплекс заходів, спрямованих на 
оцінювання (перевірку) проектів рішень, що розробляються 
органами державної влади, ефективності впровадження вже 
прийнятих рішень, діяльності органів влади. 
Громадський моніторинг – здійснення незалежного від органів 
влади постійного комплексного спостереження за їх діяльністю з 
точки зору її відповідності суспільним інтересам. 

 

Результатом громадської експертизи є висновок, оцінка громадських 
експертів діяльності органів державної влади у певний період часу. Замовником 
громадської експертизи можуть виступати інститути громадянського 
суспільства і ЗМІ. Після проведення громадської експертизи орган державної 
влади повинен вивчити надані інститутами громадянського суспільства 
результати та відповідні рекомендації, оприлюднити власну позицію щодо 
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висновків експертів на веб-сайті та в ЗМІ, провести громадське обговорення 
результатів. 

Основні принципи, на яких будується здійснення громадської експертизи, 
подано на рис. 3.6. 

Для здійснення громадської експертизи необхідна довіра як з боку влади, 
так і з боку громадськості. Довіра до влади з боку громадськості досягається 
тільки через відкритість та прозорість діяльності ОДВ усіх рівні. Тому, 
основним принципом проведення громадської експертизи є принцип прозорої 
діяльності. 

Для ефективного здійснення громадської експертизи необхідна 
достовірна та повна інформація. Тому, наступний принцип – достовірність, 
повність та доступність інформації, що подається на експертизу. 

 

 
Рис. 3.6. Основні принципи здійснення громадської експертизи 

 
Якість рішень громадської експертизи значною мірою залежить від 

незалежності експертів, що досягається шляхом залучення широкого спектру 
представників громадськості та їх фахової підготовки. Група експертів 
громадської експертизи має складатися з якомога більшої громадської аудиторії, 
що має досвід у тій сфері, до якої належить державне рішення, акт, проект, 
програма. Тому, важливими є наступні два принципи – обізнаності представників 
громадськості щодо тих питань, що експертизуються, та широкого 
представництва громадян і їх об’єднань у складі громадських експертів. 

Громадська експертиза не може бути проведена без зацікавленості з боку 
ОДВ. Якщо ж влада зацікавлена у її проведенні, то вона сама і надасть 
необхідну інформацію та створить умови для проведення. Тому, важливим 
принципом є активна участь в громадській експертизі представників ОДВ. 

Важливим принципом здійснення громадської експертизи є незалежність 
експертів, що досягається шляхом залучення різноманітних громадських рухів, 
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об’єднань тощо. Якщо представлені різні точки зору на проблему, то в кін-
цевому підсумку рішення громадської експертизи дійсно відображатиме 
громадську думку та її інтерес. 

Для проведення громадської експертизи разової зустрічі недостатньо. Для 
повноцінної громадської експертизи необхідна як значна попередня робота, так і 
суттєві подальші спільні кроки щодо реалізації її результатів. Тому, наступним 
принципом є принцип системності організації громадської експертизи. 

Результатом громадського моніторингу повинно стати виявлення проб-
лемних питань, невідповідності дій органів влади нормативним актам, прого-
лошеним пріоритетам та стандартам. На відміну від громадської експертизи 
моніторинг здійснюється постійно і системно, а його предметом може бути весь 
спектр діяльності владних структур. 

Передумовами запровадження та ефективного проведення моніторингу є, 
з одного боку, наявність сформованих та активних інститутів громадянського 
суспільства,а з іншого – усвідомлення владою суспільної цінності громадського 
контролю та готовність до взаємодії. 

Ця технологія є складовим елементом циклу “діагноз-прогноз-проект-
впровадження”, запропонованого науковцями-теоретиками сфери державного 
управління. Зрозуміло, що у цьому циклі мають відображатися не лише резуль-
тати (“діагноз”, “прогноз”, “проект”, “впровадження”), а й динамічні процеси 
досягнення цих результатів, а саме: “діагностика”, “прогнозування”, “проек-
тування”. При цьому, така складова як “впровадження” має бути доповнена 
результатом, яким є “управлінські рішення”. Отже, з урахуванням запропо-
нованих уточнень, цикл моніторингу розвиненості громадянського суспільства 
має набути такого вигляду (рис. 3.7.):  

 
діагностика (діагноз) 

↓ 
 прогнозування (прогноз) 

↓ 
 проектування (проект) → 

↓ 
впровадження ( управлінські рішення) 

 
Рис. 3.7. Цикл моніторингу розвиненості громадянського суспільства 

 
Не викликає жодного сумніву, що соціальна діагностика, будучи 

одночасно і процедурою, і соціальною технологією, і методологічним 
інструментом, має стати передумовою соціоінженерної діяльності ОДВ, 
спрямованої на формування та оптимізацію ГС як соціальної системи. Це 
необхідно, перш за все, для збагачення ОДВ необхідними не лише теоре-
тичними, а й емпіричними знаннями. 
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Проведення консультацій з громадськістю 
Консультації з громадськістю є одним із шляхів формування ефективної 

державної політики, чутливої до потреб та інтересів громадян. У країнах з 
усталеними демократичними традиціями комунікація між органами влади та 
інститутами громадянського суспільства, консультування з громадськістю під 
час підготовки та реалізації державних рішень є нормою, частиною повсяк-
денної роботи органів влади. В Україні традиції залучення громадян до процесу 
формування та реалізації державної політики тільки створюються. 

Неналагодженість процесу консультування у ході роботи ускладнює 
вироблення органами виконавчої влади рішень, що мають істотний вплив на 
суспільство і виконання яких потребує суспільної підтримки. Така підтримка 
необхідна, оскільки несприйняття громадськістю дій влади унеможливлює 
реалізацію політики. Консультації з громадськістю дають можливість 
ураховувати потреби та інтереси окремих громадян, соціальних груп, інститутів 
громадянського суспільства у формуванні і реалізації державної політики, що 
сприяє підвищенню якості державних рішень. У нашій державі інститу-
ціалізація цього процесу почалася у 2004 році з виходу постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 “Деякі питання забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”. 

Постановою затверджено Порядок проведення консультацій з громад-
ськістю з питань формування та реалізації державної політики, яким визначено 
форми та методи проведення таких консультацій, порядок організації та 
проведення публічного громадського обговорення, заходи з організації і 
проведення вивчення громадської думки. Хоча Порядок і визначає форми, строки, 
порядок організації та проведення консультацій з громадськістю, не всі органи 
виконавчої влади його дотримуються: часто обговорення триває менше місяця, 
організовується в оперативному порядку без залучення всіх заінтересованих 
сторін, ще частіше не оприлюднюються звіти про врахування або відхилення 
пропозицій та зауважень, що надійшли, та роз’яснення причин відхилення. 

У більшості випадків перешкодами, що впливають на розв’язання 
зазначеної проблеми, є: 

− відсутність в органах виконавчої влади фахівців для організації проце-
су консультування; 

− невисока оцінка працівниками органів виконавчої влади рівня 
професійної підготовки громадськості, обізнаності з тих чи інших питань 
реалізації державної політики; 

− недостатня поінформованість громадян про діяльність органів вико-
навчої влади, зокрема щодо проектів рішень, які ними розробляються. 

Головною ж причиною неефективності проведення консультацій з 
громадськістю є відсутність розуміння консультацій як способу покращення 
державної політики. У той же час необхідно зазначити, що кількість консуль-
тацій з громадськістю збільшується, що свідчить про поступовий процес 
інституціалізації консультацій з громадськістю. 
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Основні засади проведення консультацій з громадськістю 
Відповідно до § 59 Регламенту Кабінету Міністрів головний розробник 

проекту акта Кабінету Міністрів, що має важливе суспільне значення, 
стосується прав та обов’язків громадян, організовує його громадське 
обговорення. Ця норма поширюється і на проекти законодавчих актів, що 
розробляються Кабінетом Міністрів. За демократичними стандартами консуль-
тації з громадськістю проводяться на всіх стадіях формування та реалізації 
державної політики: від визначення проблеми до її практичного розв’язання. 
Враховуючи це, консультуватися з громадськістю повинні всі структурні 
підрозділи органу виконавчої влади. Структурні підрозділи, які відповідно до 
положення здійснюють зв’язки з громадськістю, повинні надавати профільним 
структурним підрозділам методичну та організаційну допомогу у проведенні 
консультацій. Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики визначені такі основні форми 
проведення: публічне громадське обговорення (безпосередня форма) та 
вивчення громадської думки (опосередкована форма). 

Публічне громадське обговорення передбачає такі етапи: 
ініціювання проведення обговорення: 
проведення обговорення може ініціюватися органом виконавчої влади 

або відповідною громадською радою. Також ініціювати проведення консуль-
тацій з громадськістю може об’єднання громадян, для чого воно повинно 
звернутися до відповідної громадської ради або органу виконавчої влади. У разі 
коли така пропозиція надійшла не менше ніж від трьох легалізованих об’єднань 
громадян, діяльність яких поширюється на відповідну територію, проведення 
консультацій з громадськістю є обов’язкове;  

визначення питання для обговорення та формування експертних 
пропозицій щодо альтернативного вирішення (розв’язання проблеми): під 
час організації консультацій необхідно чітко визначити цілі та очікувані 
результати: виявити наявні проблеми, привернути до них увагу та знайти серед 
заінтересованих сторін партнерів у їх розв’язанні, поінформувати про можливі 
шляхи розв’язання проблем та розглянути альтернативні варіанти їх розв’я-
зання тощо. 

Питання для обговорення повинно бути визначено чітко та зрозуміло. Для 
цього, визначаючи питання для обговорення, необхідно провести дослідження 
проблеми, аналіз способу реалізації політики та сформулювати альтернативні 
шляхи розв’язання проблеми, спрогнозувати наслідки прийняття варіанта 
рішення для різних соціальних груп населення; 

визначення методу проведення обговорення: до основних чинників, на 
які необхідно зважити під час визначення методу проведення обговорення, 
належать цілі проведення консультацій; наявність людських і фінансових 
ресурсів для проведення обговорення; період часу для підготовки та про-
ведення консультацій; складність питання, щодо якого проводяться консуль-
тації; характер розбіжностей у позиціях заінтересованих сторін; 
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оприлюднення інформації про проведення обговорення: публічне 
громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного 
повідомлення. Інформаційне повідомлення відповідно до Порядку повинно 
містити найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення, 
зміст питання (або назву проекту документа, винесеного на обговорення), 
альтернативні варіанти рішення, оцінку можливих наслідків прийняття рішення 
для кожної з заінтересованих сторін, регламент участі громадськості, відомості 
про строки, місце і час проведення заходів, адресу, строк і форму подання 
пропозицій, контактні дані для зв’язку, строк і спосіб оприлюднення 
результатів. Для більш ефективного інформування заінтересованих сторін про 
проведення обговорення, доцільно зробити адресну розсилку інформаційного 
повідомлення організаціям, які можуть поширити цю інформацію далі;  

забезпечення репрезентативності соціальних груп населення у 
процесі проведення обговорення: під заінтересованими сторонами або 
групами інтересів розуміють людей, установи або організації, інтересів яких 
стосується ухвалення рішення органу державної влади. Їх інтереси і позицію 
слід обов’язково враховувати під час розроблення та впровадження державних 
рішень. До обговорення важливо залучати представників заінтересованих 
сторін, яких безпосередньо або опосередковано стосуються питання, що 
розглядаються, об’єднань громадян, що проводять діяльність у певній галузі 
(сфері) чи регіоні; 

Строк проведення публічного громадського обговорення не може бути 
менший ніж один місяць. 

обговорення та збирання інформації про оцінку громадськістю 
ефективності запропонованого рішення, його альтернативи: 

у процесі обговорення можуть застосовуватися кілька методів. Наприк-
лад, можна запропонувати таку послідовність: розпочати з письмових 
консультацій, обговорення в робочих групах, після чого, узагальнивши 
попередні пропозиції, провести круглий стіл, на якому обговорити подані 
пропозиції. Завершити консультації можна громадськими слуханнями, під час 
яких оприлюднити результати проведення обговорення; 
урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення: 
аналізуючи результати проведення обговорення, пропозиції та зауваження, що 
надійшли від заінтересованих сторін, необхідно визначити, які з них є 
спільними для всіх учасників обговорення, або з приводу яких можна 
досягнути компромісу, та які є не прийнятними для будь-якої із сторін.  

Після цього доцільно переглянути запропоновані на початку обговорення 
варіанти розв’язання проблеми або проект нормативно-правового акта; 
оцінка проведення обговорення: 

оцінка проведення обговорення є дуже важливим моментом, що дає змогу 
зрозуміти, чи досягнуті цілі, які були поставлені на початку обговорення, 
виявити певні недоліки у процесі організації та проведення обговорення та у 
подальшому їх уникати. Під час проведення оцінки доцільно дізнатися думку 
як організаторів, так і учасників обговорення; 
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оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сторінках органів 
виконавчої влади результатів обговорення, прийнятого остаточного рішення та 
його обґрунтування, а також відомостей про врахування поданих пропозицій: 
оприлюднення результатів проведення обговорення з обґрунтуванням 
врахування або відхилення тих чи інших пропозицій та зауважень обов’язкове. 
Це сприятиме розумінню громадянами, що їх думки почуто і враховано, та 
спонукатиме їх активніше брати участь у подальших консультаціях. 

Роз’яснювальна робота 
Сьогодні інформування громадян про роботу органів державної влади 

спрямовано здебільшого на висвітлення діяльності керівника органу (офіційні 
зустрічі, робочі візити, участь у заходах тощо). Значно рідше громадськості 
роз’яснюються цілі, пріоритети, стратегічні і тактичні плани роботи органів 
державної влади у визначених сферах державної політики, причини та 
очікувані результати прийняття державних рішень. 

На думку експертів, нездатність органів виконавчої влади налагодити 
роз’яснювальну роботу є однією з основних причин стабільно низької оцінки їх 
діяльності громадськістю, про що свідчать результати соціологічних дослі-
джень останніх років. Разом з тим проведення роз’яснювальної роботи є 
важливим засобом, що сприяє формуванню розуміння громадянами державної 
політики. Метою цієї роботи є забезпечення обізнаності громадян щодо 
конкретних планів органу влади, причин прийняття рішень і того, яким чином 
вони вплинуть на їх життя. Проведення системної роз’яснювальної роботи 
полегшить для громадян визначення та застосування сприятливих для них 
рішень органів влади і надасть можливість впливати на рішення, прийняття 
яких вони вважатимуть небажаним.  

З 2007 року необхідність проведення органами виконавчої влади 
роз’яснювальної роботи закріплена у Регламенті Кабінету Міністрів України. 
Згідно з параграфами 104 і 113 згаданого документа центральні та місцеві органи 
виконавчої влади повинні регулярно інформувати громадськість про стан 
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проводити 
роз’яснювальну роботу щодо змісту, цілей та механізму реалізації державної 
політики у відповідній сфері або у відповідному регіоні. Крім того, Регламентом 
передбачено, що органи виконавчої влади під час розроблення політичних 
пропозицій щодо вирішення питань суспільно-економічного життя, які 
потребують визначення концептуальних засад реалізації державної політики, 
готують комунікативний план з метою організації роботи з роз’яснення широкій 
громадськості та окремим верствам (групам) населення цілей Уряду. 
Як проводити роз’яснювальну роботу 
Типовий процес проведення органом державної влади роз’яснювальної роботи 
повинен передбачати такі етапи: 

− визначення та аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямовується 
роз’яснювальна робота; 

− визначення мети роз’яснювальної роботи; 
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− визначення аудиторії, тобто цільових груп населення, з якими 
необхідно провести роз’яснювальну роботу; 

− підготовка ключових повідомлень: 
− важливо, щоб у ключових повідомленнях містилася така інформація: 
− чим зумовлене прийняття певного рішення органу влади; 
− який вплив воно матиме на громадян, на яких соціальних групах 

позначиться; 
− можливі негативні наслідки реалізації рішення та шляхи їх мінімізації; 
− скільки коштуватиме реалізація рішення і скільки воно дасть змогу 

заощадити; 
− прогноз подій найближчого майбутнього після впровадження рішення; 
− що відбуватиметься у більш віддаленому майбутньому; 
− наскільки таке рішення відповідає стратегічним завданням органу 

державної влади і чим воно відрізняється від попередніх рішень; 
− якою є сфера відповідальності органу державної влади щодо реалізації 

рішення, від яких органів, установ, осіб залежить успіх його реалізації; 
− механізм впровадження рішення; 
− строки впровадження рішення; 
− критерії оцінки ефективності реалізації рішення; 
− які дії очікуються від громадськості. 
Важливо, щоб фактичні дані для змістовної частини роз’яснювального 

повідомлення готував підрозділ органу влади, до компетенції якого належить 
предмет роз’яснення. Комунікативний підрозділ забезпечує врахування у 
ключових повідомленнях особливостей сприйняття інформації цільовою 
аудиторією та посередниками. Мова повинна бути простою, зрозумілою і 
адаптованою до цільової групи; 

підготовка плану роз’яснювальної роботи: 
план поширення роз’яснювальних повідомлень обов’язково має враховувати 
особливості цільової аудиторії та посередників. 
Для того, щоб забезпечити безпосередній доступ до роз’яснювальних 
повідомлень широкої аудиторії, органи державної влади можуть 
використовувати такі способи їх поширення: 

− розміщення роз’яснювального повідомлення на веб-сайті органу 
державної влади (ефективність зростає, якщо це рекламується за допомогою 
банерів на інших веб-сайтах в Інтернеті); 

− розміщення роз’яснювального повідомлення у приміщенні органу 
влади, наприклад, на дошці оголошень, у громадський приймальні тощо; 

− організація тематичних “гарячих” телефонних ліній для громадських та 
експертних організацій, ЗМІ; 

− розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції (буклетів, 
брошур, листівок тощо) у загальнодоступних закладах, таких як бібліотеки, 
супермаркети. 



71 
 

Під час проведення роз’яснювальної роботи важливо, щоб органи 
державної влади враховували можливості використання соціальної реклами, 
якою відповідно до Закону України “Про рекламу” є інформація, що спрямо-
вана на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загально-
людських цінностей і поширення якої не має на меті отримання прибутку. ЗМІ, 
діяльність яких повністю або частково фінансується з державного бюджету, 
зобов’язані відповідно до законодавства розміщувати соціальну рекламу 
органів державної влади безкоштовно в обсязі не менше як п’ять відсотків 
ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами. 

Для передачі роз’яснювальних повідомлень лідерам громадської думки 
може використовуватися адресна розсилка повідомлень поштою, зокрема 
електронною, проведення зустрічей, експертних нарад, інших тематичних заходів. 

Важливо також визначити спосіб проведення моніторингу та оцінки 
ефективності заходів, передбачених планом роз’яснювальної роботи, 
коригування дій; 

− визначення строків проведення роз’яснювальної роботи; 
− складення бюджету роз’яснювальної роботи; 
− прогноз очікуваних результатів: 

очікувані результати слід формулювати чітко і за можливості у кількісних 
категоріях, щоб мати змогу оцінити і навіть виміряти результати проведеної 
роз’яснювальної кампанії; 

проведення роз’яснювальної кампанії: 
до проведення роз’яснювальної кампанії слід залучати всі структурні підрозділи 
органу державної влади, що відповідають за питання розроблення державної 
політики у певній сфері чи галузі. Допомагати у проведенні роз’яснювальної 
кампанії може також РR-агентство на основі відповідної угоди. 

Необхідно враховувати, що предмет роз’яснення часто може не належати 
до категорії “перших подій дня” або іміджевих подій органу державної влади. У 
зв’язку з цим варто чітко визначати доцільність участі у заходах з проведення 
роз’яснювальної кампанії керівника органу державної влади, який має 
насичений графік роботи, і залучати до цих заходів лідерів громадської думки, 
працівників відповідних профільних підрозділів органу державної влади; 

оцінка ефективності проведення роз’яснювальної роботи: 
на цьому етапі можна використовувати соціологічні методи (проведення 
соціологічних досліджень, експертних опитувань, фокус-груп), аналіз результатів 
моніторингу інформації, оприлюдненої у ЗМІ, проблематики звернень громадян 
до органу державної влади, акцій протесту, що відбуваються біля його 
приміщення тощо. У разі, коли оцінка ефективності проведення роз’яснювальної 
роботи свідчить про часткову або повну неефективність вжитих заходів, 
відбувається повернення до попередніх етапів роботи з метою їх перегляду. 

Співпраця зі ЗМІ 
Засоби масової інформації – це один з основних каналів забезпечення 

громадськості інформацією. Лише у небагатьох країнах функціонують державні 
засоби масової інформації. В Україні триває процес роздержавлення ЗМІ. Проте 
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вже сьогодні ЗМІ усіх форм власності прагнуть бути незалежними. Орієнтовані 
на діяльність у нових ринкових умовах, вони більше уваги приділяють 
задоволенню потреб аудиторії та рекламодавців, що не завжди збігається з 
поточними завданнями органів державної влади щодо висвітлення своєї 
діяльності. ЗМІ змагаються за аудиторію, яка має багато інших джерел 
інформації та розваг, а владі доводиться змагатися за увагу ЗМІ з багатьма 
іншими джерелами інформації. Щоб потрапити на шпальти газет і екрани 
телевізорів, необхідно стати дійсно цікавим співрозмовником, навчитися 
працювати згідно з новими вимогами часу. 

Робота органів державної влади із ЗМІ повинна бути системною. 
Розробляючи стратегію співпраці, орган державної влади має діяти на 
випередження, а не лише реагувати на те, що вже сталося. Це природне 
бажання людини – нічого не говорити пресі і сподіватися, що потенційна 
проблема зникне сама собою. З іншого боку, краще поступово формувати 
громадську думку завдяки налагодженню позитивних, далекоглядних та 
партнерських стосунків із ЗМІ. 

Для організації співпраці бажано мати бази даних ЗМІ та журналістів з 
визначенням тих, що становлять найбільший інтерес. Важливо особисто знати 
журналістів, які висвітлюють питання, що належать до компетенції органу 
державної влади, встановлювати та підтримувати з ними особисті 
стосунки. Умовно роботу із ЗМІ можна поділити на три види: 

− надання інформації шляхом поширення прес-релізів, проведення прес-
конференцій, брифінгів і семінарів з ініціативи органу державної влади; 

− відповіді на запити та звернення ЗМІ; 
− реагування на ініціативи з їх боку (участь у заходах, що організовують 

ЗМІ та ін.). 
 

Визначення 
 

 

 

ТАКИМ ЧИНОМ, тільки налагодження ефективної взаємодії органів 
влади з інститутами громадянського суспільства сприятимуть розвитку 
останнього, що є однією з найважливіших умов становлення України 
як демократичної, правової і соціальної держави, яка повинна 
базуватися на партнерстві, взаємозаінтересованості у досягненні 
цілей, пов’язаних з процесом демократизації усіх сфер державного 
управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним 
прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та 
громадянина. 
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Запитання для самоперевірки  
1. Назвіть основні принципи комунікації органів державної влади з 

громадськістю. 
2. В чому полягає сутність стратегічного планування комунікації в 

органах влади з громадськістю? 
3. У чому полягає сутність громадських слухань? 
4. Чи всі принципи громадської експертизи є необхідними для 

дотримання? 
5. У чому значення громадської експертизи? 
6. Навіщо здійснюється соціальна діагностика?  
7. Прокоментуйте сутність громадських дорадчих рад. 
8. У чому полягають соціальне проектування? 
9. Чим Ви можете пояснити необхідність здійснення моніторингу ГС та 

ОДВ?  
10. Назвіть функції громадського контролю. 

 
Завдання для самостійної роботи 

Використовуючи таблицю, відзначте, відповідно механізми контролю дій 
органів влади: 
 

Механізми контролю 
Громадський 
контроль  

 
 

Громадський 
моніторинг 

 
 

Громадська 
експертиза 

 

 
Орієнтовний перелік тестових питань 

1. Роботу із ЗМІ можна поділити на три види (оберіть три правильні 
відповіді): 

q надання інформації шляхом поширення прес-релізів, проведення прес-
конференцій, брифінгів і семінарів з ініціативи органу державної влади; 

q прогноз очікуваних результатів; 
q відповіді на запити та звернення ЗМІ; 
q реагування на ініціативи з їх боку (участь у заходах, що організовують 

ЗМІ та ін.). 
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