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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.01 «Теорія та історія державного 

управління». – Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

Харків, 2021. 

У дисертаційному дослідженні вперше обґрунтовано теоретико-

методологічні засади досягнення громадського прогресу за рахунок 

підвищення ефективності / результативності взаємодії в системі публічного 

управління, розроблено науково-теоретичні і практичні рекомендації 

координації такої взаємодії та акцентовано стратегічний пріоритет для 

України.  

Актуальність дослідження посилюється тим, що еволюція сучасного 

суспільства в Україні обумовлюється комплексним впливом багатьох 

факторів та тенденцій розвитку різних сфер: політичної, економічної, 

культурної тощо. Сьогодні постійно виникають нові форми соціальних змін 

та взаємодій, які впливають на всю планету загалом та кожної держави 

окремо. Водночас особливого значення набуває теоретична концепція 

прогресу як сходження суспільства до вершин цивілізованого стану. Такий 

поступ включає в себе рівномірний розвиток усіх складових частин 

(соціальної, матеріальної, духовної, наукової та ін). Розбудова в Україні 

громадянського суспільства, яке керується знаннями та прагне досягнути 

розвитку може бути метою подальших докорінних змін на шляху до 

державного добробуту. Зазначимо, що складні та комплексні завдання 

інтеграції України в єдиний європейський простір неможливо вирішити без 

дієвої системи публічного управління, що декларується обов’язковою 



3 
 
умовою  існування  правової  демократичної  країни. Глобальні виклики, які 

стоять сьогодні перед суспільством, також стосуються публічного 

управління, при цьому вплив на систему визначається розвитком практичної 

діяльності в умовах трансформаційних процесів та реалізацією 

демократичних принципів. Водночас сучасна теорія публічного управління 

майже не враховує триєдиного напряму партнерської взаємодії органів 

державної влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського 

суспільства, яка здатна забезпечити досягнення нової складової частини 

системи розвитку держави – громадського прогресу.  

З цією метою в дисертації запропоновано нову ідею досягнення 

громадського прогресу на засадах розбудови партнерської взаємодії в системі 

публічного управління в межах триєдності (органи державної влади, 

місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства), в основу 

якої покладено формування, накопичення та використання її потенціалу.  

У роботі висвітлено базові принципи побудови максимально 

ефективної / результативної партнерської взаємодії як фактору досягнення 

громадського прогресу: верховенства закону, демократизму, динамічності, 

цілеорієнтації, координації, часової обмеженості, унікальності, системності, 

безперервності, комплексності, забезпеченості, пріоритетності, 

об’єктивності, нелінійності та аргументовано доцільність введення принципу 

триєдності публічного управління, який передбачає рівномірну участь і 

розвиток основних складових елементів публічно-партнерської взаємодії на 

шляху досягнення громадського прогресу. 

Суттєвим здобутком дисертаційного дослідження є: 1) висвітлення 

складових підсистеми потенціалу публічно-партнерської взаємодії 

(функціональна підсистема – включає в себе інформаційно-комунікативний; 

креативний; евристичний потенціали, що утворюють передумови досягнення 

громадського прогресу; ресурсна підсистема – фінансові, людські; 

інформаційні; технологічні; інституційні; просторові ресурси; організаційна 

підсистема – наявність організаційних структур, що необхідні для 
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забезпечення публічно-партнерської взаємодії; ціннісні орієнтири; досвід; 

компетентність учасників публічно-партнерської взаємодії та 

координаційного органу тощо), оскільки такий потенціал спирається на 

системні положення закону синергії; 2) концепція створення авторської 

асоціації (Ядра), яка безпосередньо не входить до складу громадянського 

суспільства і не є частиною державно-управлінського апарату, однак 

виступає полем для взаємодії, наділена спеціальними функціями 

громадського контролю, має слідчо-наглядовий апарат, діяльність якої 

спрямована на удосконалення і підвищення ефективності публічно-

партнерської взаємодії в напрямі досягнення громадського прогресу. 

На підставі проведеного в роботі аналізу обґрунтовано використання 

трирівневої системи оцінювання стану публічного управління щодо його 

готовності до формування публічно-партнерської взаємодії на основі 

триєдності в напрямі досягнення громадського прогресу. Перший рівень 

дозволяє виявити наявний стан якості сформованої в країні системи 

публічного управління та динаміку окремих показників розвитку такої 

системи за оцінками міжнародних індексів. Другий рівень включає розвідки 

сучасного стану розвитку публічного управління в Україні на основі аналізу 

ендогенних чинників. Третім рівнем передбачено дослідження інституційно-

організаційного забезпечення взаємодії в системі публічного управління, що 

враховує специфіку основних детермінант досягнення громадського 

прогресу. Зазначено, що реалізація потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії вимагає конвергенції всіх складових системи управління та 

доведено, що використання ціннісно-орієнтованого підходу при визначенні 

параметрів публічно-партнерської взаємодії може розширити можливості 

якісної та кількісної оцінки досягнення ефективності / результативності 

реалізації стратегій, програм та проєктів. 

У дисертаційній роботі охарактеризовані тенденції сучасного розвитку 

публічного управління та ідентифіковані його системні проблеми, а також 

надано комплексну характеристику ендогенним факторам публічно-
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партнерської взаємодії на шляху досягнення громадського прогресу. Для 

встановлення позитивної динаміки досягнення громадського прогресу в ході 

проведеного дослідження побудовано організаційно-управлінський механізм 

публічно-партнерської взаємодії та обґрунтовані стратегічні орієнтири 

формування такої взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу, 

надані пропозиції щодо інституційного та організаційного забезпечення 

формування і функціонування Ядра досягнення громадського прогресу.  

Також у дисертаційній роботі запропоновано використання: методики 

оцінки підготовленості учасників до публічно-партнерської взаємодії в межах 

Ядра досягнення громадського прогресу; моделі «Progress Meter»; 

коефіцієнтів виконання дій та отриманого впливу як показників вимірювання 

рівня досягнення громадського прогресу, що може стати підґрунтям для 

розробки дієвих рекомендацій щодо удосконалення системи публічного 

управління. 

Ключові слова: прогрес, публічне управління, громадський прогрес, 

публічно-партнерська взаємодія, потенціал взаємодії, система публічного 

управління.  

 

ABSTRACT 

Mykhailovska O.V. Theoretical and methodological principles of 

achieving social progress in the system of public management. − Qualifying 

research paper.  

The dissertation for obtaining the scientific degree of the Doctor of Sciences 

in Public Administration in speciality 25.00.01 «Theory and History of Public 

Administration». – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the 

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. – 

Kharkiv, 2021. 

 

The theoretical and methodological principles of achieving social progress 

by increasing the efficiency / effectiveness of interaction in the system of public 
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management have been substantiated in the thesis for the first time, scientific, 

theoretical and practical recommendations for coordination of such interaction 

have been developed and strategic priority for Ukraine has been emphasized. 

The relevance of the study is enhanced by the fact that the evolution of 

modern society in Ukraine is due to the complex influence of many factors and 

trends in various spheres, such as: political, economic, cultural and so on. Today, 

new forms of social change and interactions are constantly emerging that affect the 

entire planet as a whole and each state individually. At the same time, the 

theoretical concept of progress as the ascent of society to the top of the civilized 

state acquires special significance. Such progress includes the uniform 

development of all components (social, material, spiritual, scientific, etc.). 

Building a knowledgeable and developed civil society in Ukraine may be the goal 

of further radical changes on the path to state welfare. It should be noted that the 

difficult and complex tasks of Ukraine’s integration into the single European space 

cannot be solved without an effective system of public management, which is 

declared a prerequisite for the existence of a legal democratic country. The global 

challenges facing society today also relate to public management and the impact on 

the system which is determined by the development of practical activities in the 

context of transformation processes and the implementation of democratic 

principles. At the same time, the modern theory of public management almost does 

not take into account the threefold direction of partnership between public 

authorities, local governments and civil society institutions, which can ensure the 

achievement of a social progress,  which is a new component of the state 

development system. 

For this purpose, the thesis proposes a new idea of achieving social progress 

on the basis of building partnerships in the system of public management within 

the trinity (public authorities, local governments and civil society institutions) 

which is based on the formation, accumulation and use of its potential. 

The dissertation has highlighted the basic principles of building the most 

productive / effective partnership as a factor in achieving social progress: rule of 
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law, democracy, dynamism, goal orientation, coordination, time constraints, 

uniqueness, systemicity, continuity, complexity, security, priority, objectivity, 

nonlinearity. The expediency of introduction of the principle of trinity of 

management has been reasoned which provides equal participation and 

development of the basic constituent elements of publicly oriented interaction on a 

way of achieving public progress. 

These are significant accomplishments of the thesis: 1) coverage of the 

components of the subsystem potential of public partnership interaction (functional 

subsystem  includes: informative; communicative; creative; heuristic potentials 

that form the prerequisites for social progress; resource subsystem includes: 

financial; human; information; institutional, spatial resources; organizational 

subsystem which is the presence of organizational structures that are necessary to 

ensure public partnership; values; experience; competence of participants in public 

partnership and the coordinating body, etc.). Since such potential is based on the 

systemic provisions of the law of synergy; 2) the concept of creating an author's 

association (the Core) which is not directly a part of civil society and is not a part 

of the administrative apparatus, but acts as a field for interaction, endowed with 

special functions of public control, has an investigative and supervisory apparatus 

aimed at improving and enhancing the effectiveness of public partnership in the 

direction of achieving social progress. 

Based on the conducted analysis, the use of a three-level system of 

assessment of the state of public management in relation to its readiness to form a 

public partnership interaction on the basis of the trinity in the direction of 

achieving public progress has been substantiated. The first level allows us to 

identify the current state of quality of the public management system formed in the 

country and the dynamics of individual indicators of development of such a system 

according to international indices. The second level includes intelligence of the 

current state of public management development in Ukraine based on the analysis 

of endogenous factors. The third level provides a study of institutional and 

organizational support for interaction in the system of public management taking 
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into account the specifics of the main determinants of achieving social progress. It 

has been noted that the realization of the potential of public partnership requires 

convergence of all components of the management system and proved that the use 

of value-oriented approach in determining the parameters of public partnership can 

expand the ability to assess the effectiveness of strategies, programs and projects 

qualitatively and quantitatively. 

The thesis characterizes the trends of modern development of public 

management and identifies its systemic problems, as well as provides a 

comprehensive description of endogenous factors of public partnership interaction 

to achieve social progress. To set the positive dynamics of social progress in the 

course of the study an organizational and managerial mechanism of public 

partnership interaction has been established, strategic guidelines for the formation 

of such interaction as a driver of social progress have been substantiated and 

proposals for institutional and organizational support for the formation and 

functioning of the Core have been provided. 

The following has been proposed: methods for assessing the readiness of 

participants for public partnership interaction within the Core of achieving public 

progress; Progress Meter models; performance ratios and impact as indicators of 

measuring the level of achievement of public progress, which can be the basis for 

the development of effective recommendations for improving the system of public 

management. 

Key words: progress, public management, public progress, public 

partnership interaction, potential of interaction, system of public management. 
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Pр. 28-36. Особистий внесок авторки – обґрунтовано теоретичні основи 

формування публічного управління. (0,2 друк. арк.). 

9. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Децентралізація публічної 

влади в Україні. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та 

інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті 

організацій: колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Старченко. Ніжин: 

ФОП Лук’яненко В. В., ТПК Орхідея, 2016. С. 68-78. Особистий внесок 

авторки – визначено особливості успішного проведення децентралізації 

влади в Україні. (0,35 друк. арк.). 

10. Михайловська О. В., Сахно Є. Ю., Ткаленко Н. В. Ресурсно-

інформаційне забезпечення видавничо-поліграфічної галузі України: проблеми 

та перспективи : монографія. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2016. 164 с. 

Особистий внесок авторки – розділи 1, 3, 4. (5 друк. арк.). 

11. Михайловська О. В. Особливості ресурсного забезпечення 

виробничо-економічних систем. Стратегічні пріоритети розвитку 

промислового сектору економіки : колективна монографія / за заг. ред. І. А. 
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Косач. Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК Орхідея, 2015. С. 187-198. (0,7 

друк. арк.). 

12. Михайловська О. В. Роль конкурентоспроможності в аспекті 

забезпечення розвитку підприємств. Інноваційно-інвестиційні напрями 

формування ефективної системи управління економікою за 

євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. І. В. 

Калінько. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2014. С. 107-124. (0,9 друк. арк.). 

13. Михайловська О. В. Визначення основних компонент розвитку 

видавничо-поліграфічної галузі України. Формування ефективних механізмів 

управління в умовах пріоритетності знаннєвої компоненти економічного 

розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Л. С. Ладонько. Ніжин : ФОП 

Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2013. С. 139–160. (0,82 ум. друк. арк.). 

14. Михайловська О. В. Інноваційна система ресурсно-інформаційного 

забезпечення видавничо-поліграфічної галузі. Актуальні проблеми 

імплементації інноваційно-орієнтованої моделі розвитку національної 

економіки : колективна монографія / за заг. ред. Н. В. Ткаленко. Чернігів : 

ЧДІЕУ, 2012. С. 193-207. (0,75 друк. арк.). 

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, 

внесених до наукометричних баз даних: 

15. Mykhailovska O.V. Current Issues of Public Activity in the System of 

Public Governance. Public management. Kyiv : Interregional Academy of 

Personnel Management, 2020. № 5(25). С. 159-168 [фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar]. (0,49 ум. 

друк. арк.).  

16. Михайловська О. В. Мультиаспектність процесів взаємодії влади й 

громадянського суспільства в умовах трансформаційних змін. Наукові 

перспективи. Серія : державне управління. 2020. № 4(4). С. 66-74 [фахове 

видання; міжнародні наукометричні бази: Google Scholar]. (0,59 ум. друк. 

арк.). 
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17. Михайловська О. В. Публічно-управлінська діяльність за умов 

демократичних змін. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. 

№ 4(27). С. 5-9. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index 

Copernicus]. (0,43 ум. друк. арк.).  

18. Михайловська О. В. Сучасні інструменти взаємодії в системі 

публічного управління. Актуальні проблеми державного управління. 2020. 

№ 4. URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/101. 

[електронне наукове фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index 

Copernicus, Google Scholar]. (0,47 ум. друк. арк.).  

19. Михайловська О. В. Теоретичні аспекти комунікаційної взаємодії в 

науці публічного управління. Теорія та практика державного управління. 

2020. № 4(71). С. 32-37. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: 

Index Copernicus, Google Scholar]. (0,63 ум. друк. арк.).  

20. Михайловська О. В. Україна в системах сучасних міжнародних 

вимірів. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби 

України. 2020. № 1-2. С. 239-254. URL: 

http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/article/ view/425 [електронне наукове 

фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Google Scholar]. (0,7 ум. 

друк. арк.). 

21. Михайловська О. В. Управління змінами в контексті децентралізації 

влади в Україні. Економіка та держава. Серія : державне управління. 2020. 

№ 4. [фахове видання]. (0,46 ум. друк. арк.). 

22. Михайловська О. В. Формування взаємодії в системі публічного 

управління на засадах партнерства. Наукові перспективи. Серія : державне 

управління. 2020. № 6(6). С. 169-174. [фахове видання; міжнародні 

наукометричні бази: Google Scholar]. (0,35 ум. друк. арк.). 

23. Михайловська О. В. Формування сучасної системи управління якістю 

надання адміністративних послуг в Україні. Економіка та держава. Серія : 

державне управління. 2020. № 3(15). С. 96-100. [фахове видання]. (0,46 ум. друк. 

арк.). 
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24. Михайловська О. В., Ладонько Л. С., Михайловська А. І., Сапата-

Буйде А. Reforming the Medical Sector: Experience for Ukraine. Державне 

будівництво. 2020. № 1 URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/ 

view/83/78. [електронне наукове фахове видання; міжнародні наукометричні 

бази: Index Copernicus, Google Scholar]. Особистий внесок авторки – 

охарактеризовано процес реформування системи охорони здоров’я в Україні. 

(0,27 ум. друк. арк.). 

25. Kosach I., Duka A., Starchenk G., Myhaylovska О., Zhavoronok А. 

Socioeconomic viability of public management in the context of European 

integration processes. Administratie si Management Public. 2020. № 35. Рр. 139-

152. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: SCOPUS]. Особистий 

внесок авторки – проведено аналіз результатів для індексу соціально-

економічної ефективності публічного управління. (0,11 ум. друк. арк.). 

26. Ткаленко Н. В., Михайловська О. В., Татарчук М. С. Екосвідомість 

населення як стратегічна ціль природоохоронної діяльності в сучасній 

Україні. Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2019. № 1. С. 

168-174. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, 

Google Scholar]. Особистий внесок авторки – згруповано основні екологічні 

проблеми в Україні та причини їх виникнення. (0,24 ум. друк. арк.). 

27. Ткаленко Н. В., Михайловська О. В., Воронко А. О. Публічно-

управлінські відносини у сфері фізичної культури та спорту в Україні. 

Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. № 9. С. 122-128. 

[фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google 

Scholar]. Особистий внесок авторки – обґрунтовано узагальнену модель 

процесу управління. (0,27 ум. друк. арк.). 

28. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Пархоменко М. С. Наукові 

підходи до розуміння сутності поняття «потенціал громадського прогресу». 

Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 

2018. № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/5.pdf. [електронне наукове 

фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Google Scholar]. Особистий 
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внесок авторки – систематизовано погляди науковців щодо трактування 

наукової категорії «потенціал». (0,3 ум. друк. арк.). 

29. Ткаленко Н. В., Михайловська О. В., Войченко Д. А. Електронні 

петиції як спосіб комунікаційної взаємодії в системі «уряд-громадськість». 

Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 10. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1139. [електронне наукове фахове 

видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar]. 

Особистий внесок авторки – визначено основні недоліки взаємодії в системі 

«уряд-громадськість» та запропоновано шляхи їх усунення. (0,19 ум. друк. 

арк.). 

30. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Тенденції та динаміка 

ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в 

регіонах України. Університетські наукові записки. 2017. № 1(61). С. 62-70. 

[фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google 

Scholar]. Особистий внесок авторки – досліджено чинники падіння 

масштабів розвиненості інноваційного потенціалу промисловості в Україні. 

(0,3 ум. друк. арк.).  

31. Mykhailovska O. V., Gurkovskyi V. I., Rudenko O. M. Analysis of 

practical aspects of interaction between civil society and public governance. 

Науковий вісник Полісся. 2017. № 4(12). Ч. 2. С. 149-157. [фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, Web of 

Science]. Особистий внесок авторки – визначено шляхи удосконалення 

практичних аспектів взаємодії в системі публічного управління. (0,3 ум. друк. 

арк.). 

32. Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Ладонько Л. С., Ткаленко Н. 

В. Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій 

публічного управління та адміністрування. Університетські наукові записки. 

2016. № 2 (58). С. 241-253. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: 

Index Copernicus, Google Scholar]. Особистий внесок авторки – обґрунтовано 
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схему взаємозв’язку основних категорій системи управління. (0,38 ум. друк. 

арк.). 

33. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Кунденко А. В. 

Децентралізація державного управління як основа публічного менеджменту 

на місцевому рівні. Актуальні проблеми державного управління. 2016. №2 

(50). С. 1-5. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index 

Copernicus, Google Scholar]. Особистий внесок авторки – обґрунтовано 

умови формування ефективної моделі взаємодії громадськості з органами 

публічної влади. (0,15 ум. друк. арк.). 

34. Ладонько Л. С., Кунденко А. В., Михайловська О. В., Філіпова Н. 

В. Роль та функції місцевого самоврядування в системі публічної влади 

України. Теорія та практика державного управління. 2016. № 4(55). С. 157-

162. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, 

Google Scholar]. Особистий внесок авторки – проаналізовано проблеми, 

пов’язані з недосконалим розподілом сфери компетенцій між місцевими 

державними адміністраціями та органами самоврядування. (0,16 ум. друк. 

арк.). 

35. Kundenko A. V., Mykhaylovska О. V., Kuchuk S. S. The place of 

strategic management in a work of the higher educational institution. Науковий 

вісник Полісся. 2016. № 4 (8). Ч. 1. С. 75-78. [фахове видання; міжнародні 

наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, Web of Science]. 

Особистий внесок авторки – обґрунтовано основні шляхи розвитку взаємодії 

закладів вищої освіти та роботодавців. (0,12 ум. друк. арк.). 

36. Михайловська О. В. Деякі аспекти комунікативної взаємодії органів 

місцевого самоврядування та громадськості. Науковий вісник Полісся. 2016. 

Вип. 1 (5). С. 56-63. [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index 

Copernicus, Google Scholar, Web of Science] (0,63 ум. друк. арк.). 

37. Ткаленко Н. В., Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Коваль Р. Ю. 

Інформаційне забезпечення управління підприємств галузі автодорожнього 

будівництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 8. 
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URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=871 [електронне наукове фахове 

видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar]. 

Особистий внесок авторки – розроблено ієрархію задач та схему 

структуризації логістичної інформаційної системи. (0,27 ум. друк. арк.). 

38. Кунденко А. В., Михайловська О. В., Гавриленко Я. Ю. 

Організаційно-економічний механізм використання відходів деревини в 

Україні. Науковий вісник Полісся. 2015. Вип. 4. С. 116-123. [фахове видання; 

міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, Web of 

Science]. Особистий внесок авторки – обґрунтовано організаційно-

економічний механізм управління використанням відходів деревини. (0,18 ум. 

друк. арк.). 

39. Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Коваль Р. Ю. Умови 

забезпечення розвитку логістичних систем дорожнього господарства в 

Чернігівській області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 

2014. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=791 [електронне 

наукове фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, 

Google Scholar]. Особистий внесок авторки – розроблено алгоритм розвитку 

логістичних систем дорожнього господарства на прикладі Чернігівської 

області. (0,35 ум. друк. арк.). 

Статті у виданнях зарубіжних країн: 

40. Safonov Yu. M., Ladonko L. S., Mykhailovska O. V., Mykhailovska A. I., 

Zapata-Buide А. Current issues of communication interaction between government 

and public discussion during the spread of coronavirus infection 2019-nCoV. Global 

Academics. 2020. Vol. 3(9). Pр. 4-13. Особистий внесок авторки – досліджено 

вплив комунікаційних зв’язків в системі «влада-громадськість» в період 

поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV. (0,14 друк. арк.).  

41. Safonov Yu. M., Tkalenko N. V., Mykhailovska O. V., Mykhailovska A. 

I., Zapata-Buide А. Modern Technologies In The Process Of Forming Effective 

Interaction In The «Doctor-Patient» System. Global Academics. United States of 

America. 2020. Vol. 2(8). Pр. 14-24. Особистий внесок авторки – досліджено 
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сучасні аспекти підвищення ефективності функціонування системи «лікар-

пацієнт». (0,14 друк. арк.). 

42. Ladonko L. S., Mykhailovska O. V., Safonov Yu. M. Relevant Issues Of 

Change Management In The Context Of Decentralization Of Power In Ukraine. 

Global Academics. United States of America. 2020. Vol. 1(7), Pр .14-24. 

Особистий внесок авторки – обґрунтовано ефективні напрями управління 

змінами в умовах децентралізації влади в Україні. (0,15 друк. арк.).  

43. Duka A., Kosach I., Myhaylovska O., Starchenko G., Kychan O. Socio-

economic viability of public management: essence, measurements and validity. 

Revista Espacios. 2020. Vol. 41(19). Рр. 282–292. Особистий внесок авторки – 

досліджено та проаналізовано місце України в рейтингу GRICS. (0,1 друк. 

арк.). 

44. Safonov Yu. M., Mykhailovska O. V. Formation of modern directions of 

strategic development of the publishing and printing industry of Ukraine. Global 

Academics. United States of America. 2019. Vol. 3(4). Pр. 48-57. Особистий 

внесок авторки – виокремлено етапи стратегічного розвитку видавничо-

поліграфічної галузі України. (0,4 друк. арк.). 

45. Ladonko L., Mikhaylovska О., Filippova N., Tkalenko N. State 

management of innovative activity in Ukraine. Scientific enquiry in the 

contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach, Research ad 

Publisher Center «Colloquium», San Francisco, California: B&M Publishing, 

2015. Рр. 56-62. [міжнародні наукометричні бази: Ulrich's Periodicals Directory, 

РИНЦ]. Особистий внесок авторки – досліджено причини низької 

інноваційної активності в Україні. (0,11 друк. арк.). 

46. Ladonko L., Mikhaylovska О. Analysis of main approaches to change 

management in terms of their effectiveness. Development Scenarios and Alternatives 

in the Modern Economy. Research ad Publisher Center «Colloquium», San Francisco, 

California: B&M Publishing, 2013 Рр. 78-83. [міжнародні наукометричні бази: 

Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ]. Особистий внесок авторки – 

схарактеризовані сучасні методи управління змінами. (0,13 друк. арк.). 



18 
 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

47. Михайловська О. В, Желіба В. І. Зміст і організація управління 

ризиками на підприємстві. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012: мateriały 

VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Перемишль, 07-15 червня 

2012 р.). Przemys`l : Nauka i studia, 2012. С. 20-22. Особистий внесок авторки – 

описані методи оцінки ризиків. (0,09 ум. друк. арк.). 

48. Михайловська О. В. Економічне регулювання видавничо-

поліграфічної галузі. Актуальні проблеми імплементації інноваційно-

орієнтованої моделі розвитку національної економіки : збірник матеріалів 

роботи круглого столу (Чернігів, 5 квітня 2012 р.). Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. 

С. 42-43. (0,1 друк. арк.). 

49. Михайловська О. В. Оцінка ризику інвестиційних проектів. 

Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : тези доповідей та 

виступів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 15-16 

листопада 2012 р.). Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. С. 121-123. (0,12 ум. друк. арк.). 

50. Михайловська О.В. Сучасний стан сфери охорони здоров’я в 

Україні. Dny vědy – 2012 : мateriály VIII Мezinárodní vědecko – praktická 

conference (Прага, 27 березня – 05 квітня 2012 р.). Praha : Publishing House 

«Education and Science», 2012. С. 3-5. (0,28 друк. арк.). 

51. Михайловська О. В. Використання ринкових механізмів в системі 

охорони здоров’я. Формування ефективних механізмів управління в умовах 

пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку : матеріали 

роботи круглого столу (Чернігів, 9 квітня 2013 р.). Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. 

С. 65-69. (0,19 ум. друк. арк.). 

52. Михайловська О. В. The description model of Ukraine’s health care 

the. Information technologies and management 2013 : матеріали ХІ Міжнародної 

конференції (Рига, 18-19 квітня 2013 р.). Riga, Latvia : ISMA University of 

Applied Sciences, 2013. С. 212-213. (0,18 ум. друк. арк.). 

53. Михайловська О. В. Удосконалення навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. Інноваційні методи викладання у вищій школі : збірник 
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матеріалів роботи Міжнародного круглого столу (Чернігів, 3 червня 2014 р.). 

Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. С. 10-12. (0,19 ум. друк. арк.). 

54. Михайловская Е. В. Формирование и развитие науки управления. 

Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика : сборник 

научных статей (Гомель, 12 ноября 2014 г.). Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 

2014. Вып. 3, Ч. 1. С. 98-100. (0,17 ум. друк. арк.). 

55. Михайловська О. В. Взаємодія органів публічної влади з 

громадськістю. Організаційно-правові аспекти публічного управління в 

Україні : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

(Полтава, 22-23 квітня 2015 р.). Полтава : ПолтНТУ, 2015. С. 164-166. (0,15 ум. 

друк. арк.). 

56. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Євроінтеграційні процеси в 

Україні. Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні 

рекомендації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кошице, 

13-16 вересня 2015 р.). Київ : Центр навчальної літератури, 2015. С. 125-126. 

Особистий внесок авторки – досліджено вплив євроінтеграційних процесів на 

систему державного управління. (0,05 ум. друк. арк.). 

57. Михайловська О. В. Комунікаційний процес у системі державного 

управління. Державне управління в Україні: історія державотворення, 

виклики та перспективи : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції 

аспірантів та докторантів з державного управління (Одеса, 22 травня 2015 р.). 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. С. 137-141. (0,2 ум. друк. арк.). 

58. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Концептуальні підходи до 

вирішення проблем активізації інноваційних процесів у промисловості. 

Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: 

європейський вектор – нові виклики та можливості : тези доповідей 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 14-16 травня 2015). 

Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2015. С. 218-219. Особистий 

внесок авторки – окреслено основні проблеми активізації інноваційних 

процесів національного промислового комплексу. (0,08 ум. друк. арк.). 
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59. Михайловська О. В. Принцип партнерської взаємодії у процесі 

обміну інформацією. Перспективні напрямки вдосконалення комунікативної 

взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та 

громадськості в умовах децентралізації : збірник матеріалів роботи круглого 

столу (Чернігів, 26 листопада 2015 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2015. С. 20-21. (0,14 

ум. друк. арк.). 

60. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Сутність державного 

управління. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2015 : мateriały XI 

Мiędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Перемишль, 07-15 червня 

2015 р.). Przemyśl : Nauka i studia, 2015. С. 79-80. Особистий внесок авторки 

– визначено організаційно-правові категорії поняття державного 

управління. (0,08 ум. друк. арк.). 

61. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Актуальні питання 

децентралізації влади в Україні. Особистість, суспільство, політика : 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Люблін, 15-16 

лютого 2016 р.). Люблін : WSEI, 2016. Ч. 1. С. 86-88. Особистий внесок 

авторки – охарактеризовано основні проблемні питання децентралізації 

влади в Україні. (0,1 ум. друк. арк.). 

62. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Владно-громадська взаємодія 

в умовах реформування. Особистість, суспільство, політика : матеріали 

V Міжнародної науково-практичної конференції (Люблін, 23-24 грудня 2016 

р.). Люблін : WSEI, 2016. Ч. 1. С. 75-77. Особистий внесок авторки – 

досліджено актуальні питання взаємодії в системі публічного управління в 

умовах реформування. (0,09 ум. друк. арк.). 

63. Михайловська О. В. Умови розвитку взаємодії публічної влади та 

громадськості в Україні. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: 

економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : збірник 

матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.). 

Чернігів : ЧНТУ, 2016. С. 348-351. (0,3 ум. друк. арк.). 
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64. Михайловська О. В. Взаємодія громадськості та владних структур в 

умовах суспільних змін. Сучасні виклики публічного управління : збірник 

матеріалів науково-практична конференції за міжнародної участі (Київ, 28 грудня 

2017 р.). Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. С. 50-51. (0,1 ум. друк. 

арк.). 

65. Михайловська О. В., Лисенко С. Ю. Ділова бесіда в системі 

комунікаційного менеджменту. Юність науки – 2017: соціально-економічні 

та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. 

Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 222-223. Особистий 

внесок авторки – охарактеризовано систему комунікаційного менеджменту. 

(0,07 ум. друк. арк.). 

66. Михайловська О. В. Місце комунікаційної взаємодії в системі 

публічного управління. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і 

прикладний аспект : матеріали круглого столу (Дніпро, 2 червня 2017 р.). 

Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 114-115. (0,1 ум. друк. арк.). 

67. Михайловська О. В. Роль комунікацій в публічному управлінні. 

Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : матеріали 

IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава, 21 

квітня 2017 р.). Полтава : ПолтНТУ, 2017. С. 91-93. (0,12 ум. друк. арк.). 

68. Михайловська О. В., Семирозум Б. В. Сутність політичної влади 

як важливої складової владних відносин. Інноваційний розвиток 

інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та 

соціокультурні аспекти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 

14 грудня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 433-434. Особистий внесок 

авторки – охарактеризовано сутність політичної влади. (0,05 ум. друк. арк.). 

69. Михайловська О. В., Вдовиченко А. В., Пінчук Ю. В. Сутність та 

види комунікації як складової розвитку суспільства. Формування ефективних 

механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної 



22 
 
економіки: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції (Запоріжжя, 24 листопада 2017 р.). Запоріжжя : КПУ, 2017. 

С. 388-390. Особистий внесок авторки – визначена сутність комунікації. 

(0,05 ум. друк. арк.). 

70. Михайловська О. В., Котенко К. В. Управління змінами в 

публічному секторі. Перспективи розвитку управлінських систем у 

соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : збірник 

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 

27 листопада 2018 р.). Київ : КУБГ, 2018. С. 106-108. Особистий внесок 

авторки – досліджено специфіку управління змінами в публічному секторі. 

(0,07 ум. друк. арк.). 

71. Михайловська О. В., Федяй І. Г. Характеристика менеджменту, як 

сучасної науки. Публічне управління та сучасний менеджмент в 

інформаційному суспільстві : збірник матеріалів роботи круглого столу 

(Чернігів, 26 квітня 2018 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 3-5. Особистий внесок 

авторки – досліджено історичні аспекти розвитку менеджменту як науки. 

(0,1 ум. друк. арк.). 

72. Михайловська О. В., Сергієнко О.В. Зарубіжний досвід надання 

адміністративних послуг. Сучасна парадигма публічного управління : 

матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17–18 

жовтня 2019 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 147-150. 

Особистий внесок авторки – охарактеризовано світові практики надання 

адміністративних послуг. (0,09 ум. друк. арк.). 

73. Михайловська О. В., Мостіпан Н. В., Вареник Є. С. Комунікативна 

ефективність публічного управління. Юність науки – 2019: соціально-

економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених (Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2019. Ч. 1. С. 214-

216. Особистий внесок авторки – окреслено роль комунікацій в системі 

публічного управління. (0,05 ум. друк. арк.). 
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74. Михайловська О. В., Михайловська А. І. Комунікаційний процес в 

системі публічного управління. Юність науки – 2020: соціально-економічні 

та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей 

Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених (Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 

244-246. Особистий внесок авторки – окреслено основні складові 

комунікаційного процесу. (0,07 ум. друк. арк.). 

75. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Управління змінами в 

публічній сфері. Формування ефективних механізмів управління в умовах 

трансформації соціально-економічних систем : матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 12 березня 2020 р.). 

Харків : Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова, 2020. С. 117-119. Особистий внесок авторки – наведено 

сучасні методи управління змінами. (0,1 ум. друк. арк.). 

76. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Моделі взаємодії органів 

влади та інститутів громадянського суспільства. Відкриті еволюціонуючі 

системи : збірник праць V Міжнародної науково-практичної конференції 

(Київ, 19-21 травня 2020 p.). Київ : ФОП Маслаков, 2020. С. 97-100. 

Особистий внесок авторки – охарактеризовано принципи співробітництва 

органів публічної влади та громадянського суспільства. (0,09 ум. друк. арк.). 

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

77. Руденко О. М., Штурхецький С. В., Ткаленко Н. В., 

Михайловська О. В. Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. 

посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. 133 с. Особистий внесок авторки – 

підрозділи 2.3, 2.4, 2.5. (1,9 ум. друк. арк.). 

78. Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В., Іваницька О. М., 

Червякова О. В., Шевченко А. Є., Михайловська О. В., Гечбаія Б. Н. Місцеве 

самоврядування : словник-довідник. Київ : Кондор-Видавництво 2016. 203 с. 
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Особистий внесок авторки – упорядковані поняття теорії управління у 

фокусі публічної взаємодії (1,12 ум. друк. арк.). 

79. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Філіпова Н. В Менеджмент: 

теорія та практика : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 152 с. 

Особистий внесок авторки – розділ 2 (3 ум. друк. арк.). 

80. Сафонов Ю. М., Михайловська О. В. Аналіз сучасного стану 

діяльності видавничо-поліграфічної галузі України. Ефективна економіка. 

2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7098 [електронне 

наукове фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, 

Google Scholar]. Особистий внесок авторки – досліджено фактори, що 

стримують розвиток видавничо-поліграфічної галузі України (0,22 ум. друк. 

арк.). 

81. Mykhailovska O. V., Chervynskyi A. I., Fokin D. P. The Prospects of 

Virtual Reality (VR) Technology in Educational Process and Business. Науковий 

вісник Полісся. 2019. № 1(17). С. 139-147. [фахове видання; міжнародні 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Складні та комплексні завдання інтеграції України 

в європейський адміністративний простір неможливо вирішити без дієвої 

системи публічного управління, що має стати обов’язковою умовою 

існування правової демократичної країни. Орієнтація державного курсу на 

глибокі системні реформи, які дозволять вивести Україну на прогресивний 

шлях розвитку, ставить перед теорією публічного управління важливе 

завдання щодо розробки сучасних управлінських рішень, які поєднуються з 

їх практичним впровадженням. Важливість зазначеного посилюється 

наявністю небажаних ознак відставання нашої держави від розвинених країн 

світу. Відомо й те, що сучасна система публічного управління не відповідає 

реальним потребам громадянського суспільства, оскільки розвивається 

диспропорційно та не враховує логічного узгодження за цілями суб’єктів 

управління. Водночас сучасна практика публічного управління майже не 

враховує триєдиного напряму партнерської взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та інституцій громадянського 

суспільства, що має забезпечити досягнення нової складової частини системи 

розвитку держави – громадського прогресу. Отже, теоретичне 

переосмислення та методологічне забезпечення формування шляхів 

досягнення громадського прогресу в умовах глобалізаційних змін викликано, 

насамперед, потребою адаптації до нових взаємозв’язків у системі публічного 

управління в напрямі стабільного розвитку всіх його суб’єктів на стратегічну 

перспективу.  

Гіпотеза про те, що досягнення громадського прогресу в системі 

публічного управління в межах взаємодії між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та інституціями громадянського 

суспільства на засадах партнерства дасть можливість прискорити суспільний 

розвиток, стане реальним та досяжним напрямом європейського поступу 

України. Однак зазначене поки що не знайшло належного відображення в 
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науці публічного управління, а головна увага сьогодні надається окремим 

елементам загальнодержавного розвитку. Так, у західній 

державноуправлінській та філософсько-історичній традиції проблема 

осмислення та концептуалізації питань управління є об’єктом уваги таких 

закордонних фахівців, як В. Вільсон, П. Друкер, М. Мескон, Ф. Тейлор, 

А. Файоль, М. П. Фоллет та інші. Серед вітчизняних науковців варто 

відзначити розробки у сфері підвищення ефективності публічного управління 

В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Бульби, Ю. Ковбасюка, 

А. Колодій, О. Оболенського, В. Пасічника, О. Руденко, Ю. Шарова; 

організаційно-функціональні питання системи публічного управління 

розглядали І. Абрам’юк, О. Амосов, В. Дрешпак, І. Квеліашвілі, Л. Новак-

Каляєва, Н. Обушна, С. Приживара; філософські аспекти досліджували 

Л. Бєлова, В. Князєв, В. Козаков, В. Корженко, П. Надолішній, О. Решетов; 

сучасним моделям-підходам управління суспільним розвитком приділяли 

належну увагу В. Бакуменко, В. Воловик, А. Михненко, С. Ситнік; питання 

інформаційно-комунікаційної взаємодії у своїх працях розглядали 

О. Бажинова, В. Дзюндзюк, О. Кармазіна, Д. Кіслов, О. Кучабський, 

С. Штурхецький та інші; шляхи вирішення проблем взаємодії в різних сферах 

публічного управління знайшли відображення у працях таких учених, як 

О. Бабінова, О. Босак, Р. Войтович, Н. Гавкалова, Ю. Куц, О. Руденко, 

Т. Ященко та ін.; питання громадської активності в системі управління 

державою представлені науковими працями таких дослідників, як 

І. Абрам’юк, О. Бориславська, О. Крутій, М. Лахижа, О. Постол та ін. 

Методологічні аспекти державного управління в контексті досягнення 

суспільного прогресу розглядали такі фахівці: Г. Атаманчук, В. Бакуменко, 

Н. Нижник, О. Оболенський, Ю. Сурмін, І. Шпекторенко та інші; напрями 

підвищення ефективності публічно-партнерської взаємодії в системі 

публічного управління досліджували Є. Бородін, С. Вдовенко, К. Голубченко, 

О. Крюков, О. Пархоменко-Куцевіл, С. Приживара, О. Полякова, Ф. Рудич, 

В. Сичова, В. Шамрай, В. Яблонський та інші. 
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Ураховуючи кількість та швидкість змін, що відбуваються в Україні, 

динамічні та нестабільні умови діяльності, питання взаємодії держави, 

органів місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства 

потребують додаткових досліджень, оскільки система таких відносин є дуже 

складною, а науковці переважно акцентують увагу лише на певних складових 

чи окремих зв’язках цієї системи. Отже, актуальність дослідження 

зумовлюється та посилюється недостатнім рівнем наукової розробленості 

проблеми взаємодії в системі публічного управління та в напрямі досягнення 

громадського прогресу. Віддаючи належне вітчизняним та закордонним 

ученим, які протягом останніх років досліджували й осмислювали деякі 

аспекти взаємодії громадянського суспільства й держави, питання досягнення 

прогресивного розвитку, за окремими винятками, усе ще залишаються поза 

увагою. Необхідність формування накопичення та використання потенціалу 

публічної взаємодії на засадах партнерства ставить на порядок денний 

розбудову дієвої системи її координації. Зазначене зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження.  

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

Дисертаційна робота висвітлює результати наукових досліджень авторки, 

одержаних відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного 

університету «Чернігівська політехніка» за темами: «Інноваційний розвиток 

національної економіки на рівні проєктно-орієнтованих підприємств» (номер 

державної реєстрації 0118U006805), де дисертанткою визначено особливості 

менеджменту змін у процесі стратегічної взаємодії суб’єктів управління; 

«Формування новітніх принципів децентралізації системи управління 

державою» (номер державної реєстрації 0114U004425), у межах якої авторкою 

виокремлено стратегічні пріоритети публічного управління та 

охарактеризовано особливості функціонування публічно-орієнтованої 

взаємодії; «Публічне управління та децентралізація влади» (номер державної 

реєстрації 0120U101815), у межах якої дисертанткою розкрито механізм 

досягнення громадського прогресу на засадах публічно-орієнтованого підходу; 
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«Публічна політика сталого розвиту реального сектору економіки України в 

умовах Євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0120U104297), де 

авторкою проведено системний аналіз факторів формування та реалізації 

публічної політики сталого розвитку; «Європейський досвід інноваційного 

розвитку системи публічного управління для забезпечення суспільної 

стабільності України» (номер державної реєстрації 0120U104277), у межах 

якої було обґрунтовано стратегічні орієнтири досягнення громадського 

прогресу в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення теоретико-методологічних засад досягнення громадського 

прогресу в системі публічного управління України, обґрунтування шляхів 

запровадження отриманих результатів у публічно-управлінську практику в 

умовах суспільних трансформацій. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:  

– систематизувати науково-теоретичні підходи до розкриття сутнісних 

характеристик громадського прогресу та публічно-партнерської взаємодії, 

розширити понятійно-категоріальний апарат науки публічного управління в 

цьому контексті; 

– сформувати спеціальну методологію дослідження досягнення 

громадського прогресу, виокремити принципи публічно-партнерської 

взаємодії; 

– запропонувати та охарактеризувати наукову концепцію досягнення 

громадського прогресу в системі публічного управління на основі 

використання інституційно-функціонального та синергетичного підходів; 

– концептуалізувати ідею публічно-партнерської взаємодії як драйвера 

досягнення громадського прогресу, запропонувати модель створення 

інтегрованого об’єднання (Ядра досягнення громадського прогресу); 

     визначити інтеграційний процес формування, накопичення та 

використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії та виокремити її 

структурні складові; 
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     охарактеризувати сучасний стан якості системи публічного 

управління України за оцінками міжнародних індексів з метою конкретизації 

механізмів досягнення громадського прогресу на засадах публічно-

партнерської взаємодії; 

– актуалізувати пріоритетні напрями та синергетичні детермінанти 

досягнення громадського прогресу в умовах змін з позиції публічно-

орієнтованого підходу; 

– визначити механізми публічно-партнерської взаємодії та 

охарактеризувати організаційно-управлінський механізм в структурі Ядра 

досягнення громадського прогресу; 

– розкрити структурно-процедурну систему функціонування Ядра 

досягнення громадського прогресу та обґрунтувати пріоритетні напрями 

координації публічно-партнерської взаємодії в межах його функціоналу; 

– запропонувати методично-композиційний підхід до оцінки публічно-

партнерської взаємодії та громадського прогресу; 

– визначити ключові стратегічні орієнтири та розробити рекомендації з 

урахуванням системно-універсальних характеристик публічно-партнерської 

взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу. 

Об’єкт дослідження – процес досягнення громадського прогресу. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади досягнення 

громадського прогресу в системі публічного управління.  

Методи дослідження. Для реалізації мети й завдань дослідження в 

роботі використано комплекс методів, що ґрунтуються на сучасних 

теоретико-методологічних підходах, які дозволили виробити концептуальний 

взаємозв’язок дослідження, зокрема: історико-генетичний – для розкриття 

гносеологічного співвідношення базових понять теорії публічного управління 

та прогресивного розвитку; системний аналіз – для обґрунтування типології 

взаємодії в системі публічного управління, механізму досягнення 

громадського прогресу, процесу координації публічно-партнерської взаємодії; 

абстрагування, синтезу, дедукції та індукції – для формування передумов 
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інтеграції Ядра досягнення громадського прогресу в систему публічного 

управління; опитування – для отримання даних щодо стану 

поінформованості громадськості відносно діяльності неурядових 

громадських організацій у м. Чернігові; аналітично-статистичний – для 

опрацьовування та узагальнення статистичної інформації щодо тенденцій 

розвитку публічного управління; причинно-наслідковий – для вивчати 

взаємодії суб’єктів публічного управління з погляду 

ефективності / результативності; побудови гіпотези – для обґрунтування 

стратегічних напрямів досягнення громадського прогресу на засадах 

координації публічно-партнерської взаємодії; графічний – для візуалізації 

отриманих результатів дослідження; аксіологічний – для формування 

розуміння громадського прогресу в системі публічного управління; 

інституційний – для визначення стійких форм публічно-партнерської 

взаємодії; структурно-функціональний – для аналізу структури публічно-

управлінської системи як сукупності зв’язків між її основними підсистемами; 

абстрактно-логічний – для визначення передумов змісту та характеру 

публічно-партнерської взаємодії, формулювання висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати 

дослідження, які містять елементи наукової новизни, полягають у т акому: 

вперше:  

– запропоновано наукову концепцію громадського прогресу як 

новітній напрям теорії публічного управління, що утворюється шляхом 

формування, накопичення та використання потенціалу триєдності публічно-

партнерської взаємодії, спрямована на поєднання теорії і практики 

управління, шляхом інтеграції інтересів суб’єктів публічного управління, з 

урахуванням параметрів їх взаємозв’язків та взаємовпливу, через 

запровадження відповідних механізмів, з метою досягнення громадського 

прогресу в умовах змін та на засадах координації за фактором наявного 

потенціалу. Концепція обґрунтована наявністю специфічної терміносистеми, 

що репрезентує гносеологію базового понятійно-категоріального апарату; 
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спеціальною методологією логіко-семантичного та інституційно-

функціонального синтезу; містить аргументацію дескриптивної композиції 

формування Ядра досягнення громадського прогресу; 

– розроблено базову методологічну модель досягнення 

громадського прогресу на основі факторних характеристик системно-

компонентного, функціонального та публічно-партнерського підходів до 

взаємодії у поєднанні з методами комунікативної інфільтрації, що передбачає 

тактику проникнення вузькими каналами й накопичення в пустотах на 

локальному рівні необхідної інформації. Виокремлено змістовні складові 

такої методологічної структуризації за комбінацією репрезентативного блоку 

через свідомісно-комунікативний, політичний, соціальний, економічний, 

культурний (духовний), екологічний рівні та емпіричну, наукову, управлінську 

складові парадигмального блоку; 

– представлено діалектику змісту понять науки публічного 

управління в контексті проблемного поля дослідження громадського 

прогресу, інтерпретовану у таких конструктах: «громадський прогрес» – 

якісна еволюція суб’єктів публічно-партнерської, що на свідомісно-

комунікативному рівні виявляє ідеологію суспільного розвитку в усіх сферах 

життєдіяльності з метою максимізації прояву потенціалу кожної окремої 

особистості на основі розширення індивідуальних можливостей через 

адаптивну гнучкість міжсуб’єктної взаємодії в межах системи публічного 

управління; «Ядро досягнення громадського прогресу» – інтегроване 

об’єднання (асоціація), що не входить до складу системи публічного 

управління, однак виступає полем для публічно-партнерської взаємодії зі 

спеціальними функціями громадського контролю, слідчо-наглядового апарату, 

спрямуванням діяльності на удосконалення й підвищення ефективності 

публічно-партнерської взаємодії в напрямі досягнення громадського прогресу; 

«потенціал публічно-партнерської взаємодії» – окремий самостійний елемент 

у складі публічного управління, що поєднує функціональну, ресурсну та 

організаційну його складові; «триєдина взаємодія» – характеризується 
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обов’язковою та рівноправною участю на партнерських засадах основних 

суб’єктів публічного управління в процесі досягнення громадського прогресу; 

«пластична взаємодія» – публічно-партнерська взаємодія, що має потенціал 

самозбереження, самовідновлення, самовдосконалення інституційного 

функціоналу після відповідних зусиль і збурень у своїй цілісності та окремих 

елементах. Доповнено авторськими ознаками семантику видів взаємодії 

(спонтанна взаємодія, мікро-, мезо-, макрорівнів, метаморфозна взаємодія, 

змішана взаємодія, взаємодія підтримки бажаного стану, взаємодія за 

визначеними сферами) та партнерських відносин; 

– запропоновано інструментальний комплекс трирівневої методики 

оцінювання досягнення громадського прогресу за напрямами: оцінка наявності 

комунікаційного потенціалу на основі використання стандартизованого 

спостереження щодо прояву комунікаційної активності та рівнів виявлення 

основних його аспектів (дуже високий, високий, середній, низький); оцінка 

підготовленості учасників до публічно-партнерської взаємодії в межах Ядра 

досягнення громадського прогресу за основними компонентами (теоретична, 

методична та психологічна підготовка), що дозволяє дослідити основні знання 

і вміння учасників такої взаємодії за оптимальним, допустимим та критичним 

рівнями підготовки на основі відповідних коефіцієнтів; оцінка стану 

досягнення громадського прогресу на основі моделі «Progress Meter» та 

матриці показників вимірювання досягнення громадського прогресу за 

рахунок визначення коефіцієнтів виконання дій та отриманого впливу за 

ключовими показниками;  

удосконалено:  

– наукові положення моделі публічно-партнерської взаємодії в системі 

публічного управління через розуміння її цільової функції досягнення 

громадського прогресу, в результаті чого ідентифіковано основні підсистеми 

потенціалу триєдності; синхронізовано етапи процесу координації такої 

взаємодії; сформульовано прогнозно-цільові орієнтири, визначено 

парадигмальні конструкти забезпечення ефективності / результативності 
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функціонування та  окреслено структурно-процедурну логіку реалізації 

функцій Ядра досягнення громадського прогресу;  

– концептуальні засади управління публічно-партнерською взаємодією 

на основі конвергенції її підсистем, яка дозволяє поєднати декілька 

властивостей в одній точці для подальшого використання на шляху 

досягнення громадського прогресу; обґрунтувати інституційне зближення 

елементів підсистем з метою створення їх нової якості щодо становлення 

тенденцій взаємодії у площині «влада – громадськість»;  

– систематизацію принципів взаємодії у напрямі досягнення громадського 

прогресу з урахуванням системного, процесного, інституційного, 

ситуаційного, функціонального та синергетичного підходів (верховенства 

закону, демократизму, динамічності, цілеорієнтації, координації, часової 

обмеженості, унікальності, системності, безперервності, комплексності, 

забезпеченості, пріоритетності, об’єктивності, нелінійності), що дозволило 

запропонувати інноваційний принцип триєдності публічного управління, який 

передбачає рівноправну участь основних суб’єктів публічно-партнерської 

взаємодії; 

набуло подальшого розвитку:  

– науково-логічна аргументація зв’язків понять: система публічного 

управління – триєдність суб’єктів публічного управління – публічно-

партнерська взаємодія – координація публічно-партнерської взаємодії – Ядро 

досягнення громадського прогресу – потенціал публічно-партнерської 

взаємодії – громадський прогрес, що дозволило обґрунтувати та пояснити 

залежність досягнення громадського прогресу від особливостей формування 

публічно-партнерської взаємодії;  

– типологія синергізму публічно-партнерської взаємодії, яка пояснює 

рівні прояву синергії, що дало змогу згрупувати синергетичні детермінанти 

(функціональні, ресурсні, організаційні), розмежувати синергетичні ефекти 

(ефект синергії інформаційно-комунікаційного, креативного та евристичного 

потенціалів; стратегій, програм та проектів; ефект синергії взаємодії суб’єктів 
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у системі публічного управління), що в сукупності сприяє поглибленню 

аналітичної бази дослідження досягнення громадського прогресу;  

– виокремлення критеріїв оцінювання потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії за показниками дотримання соціальних угод; узгодженості наявних 

програм, планів, механізмів їх реалізації, соціального ефекту від результату; 

досягнення порозуміння й партнерських відносин між державою та всіма 

пов’язаними з нею суспільними групами; консолідації щодо формування 

стратегій розвитку; об’єктивації суспільної комунікації; а також за 

кількісними й просторовими індикаторами аналізу змін;  

– конкретизація механізмів досягнення громадського прогресу на засадах 

публічно-партнерської взаємодії з урахуванням міжнародних індексів 

ефективності публічного управління (інформаційно-комунікаційні, 

консультативні механізми, механізми залучення та функціональної участі) на 

основі принципу партнерської рівності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні 

основних положень, викладених у дисертації, до рівня методичних розробок 

та практичних рекомендацій для вдосконалення публічно-партнерської 

взаємодії як драйверу досягнення громадського прогресу. Результати 

дисертаційної роботи знайшли своє практичне застосування в діяльності 

окремих установ, що підтверджується відповідними довідками про 

впровадження, зокрема:  

- відділом зв’язків із громадськістю Чернігівської міської ради (довідка 

№ 86 від 06.05.2015 р.) при формуванні інформаційно-комунікаційної 

взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськістю;  

- Чернігівською обласною радою (довідка № 02-03/961 від 30.06.2015 р.) 

при аналізі проблем взаємодії компонентів соціально-комунікаційної 

системи;  

- благодійним фондом «Поліський оберіг» (довідка № 72а від 

31.08.2015 р.) при корекції системи обміну інформацією;  
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- комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВРУ 

(довідка № 290 від 11.12.2020 р.) у практичній роботі при розгляді сукупності 

проєктів Законів України;  

- громадською організацією «Науково-освітній інноваційний центр 

суспільних трансформацій» (довідка № 1 від 24.12.2020 р.) у процесі 

стратегічного планування діяльності організації. 

Теоретичні результати дисертації використані Національним 

університетом «Чернігівська політехніка» у навчальному процесі при 

викладанні дисциплін «Основи менеджменту», «Комунікативний 

менеджмент на державній службі», «Управління змінами в публічній сфері», 

«Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні» (довідка № 202/08-

923 від 14.12.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки й 

рекомендації, які виносяться на захист, одержані авторкою самостійно. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано ідеї 

та положення, які є результатом роботи здобувача. Авторський внесок у 

працях, опублікованих у співавторстві, конкретизовано в списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися на 29 міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях та круглих столах, серед яких: «Актуальні 

проблеми імплементації інноваційно-орієнтованої моделі розвитку 

національної економіки» (Чернігів, 2012), «Імперативи розвитку України в 

умовах глобалізації» (Чернігів, 2012), «Aktualne problemy nowoczesnych nauk 

– 2012» (Перемишль, 2012), «Dny vědy – 2012» (Прага, 2012), «Імперативи 

розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації» (Чернігів, 

2013), «Information technologies and management 2013» (Рига, 2013), 

«Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика» (Гомель, 

2014), «Інноваційні методи викладання у вищій школі» (Чернігів, 2014), 

«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: 

європейський вектор – нові виклики та можливості» (Львів, 2015), 
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«Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні» (Полтава, 

2015), «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2015» (Перемишль, 2015), 

«Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи» (Одеса, 2015), «Економіка сталого розвитку: теоретичні 

підходи та практичні рекомендації» (Кошице, 2015), «Перспективні напрямки 

вдосконалення комунікативної взаємодії органів державної влади, місцевого 

самоврядування та громадськості в умовах децентралізації» (Чернігів, 2015), 

«Особистість, суспільство, політика» (Люблін, 2016), «Інноваційний розвиток 

інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та 

соціокультурні аспекти» (Чернігів, 2016), «Юність науки – 2017: соціально-

економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (Чернігів, 2017), 

«Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні» (Полтава, 

2017), «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-

управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (Чернігів, 2017), 

«Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту 

в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (Запоріжжя, 2017), 

«Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект» 

(Дніпро, 2017), «Сучасні виклики публічного управління» (Київ, 2018), 

«Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній 

сферах України: теорія і практика» (Київ, 2018), «Публічне управління та 

сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві» (Чернігів, 2018), 

«Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку 

суспільства» (Чернігів, 2019), «Сучасна парадигма публічного управління» 

(Львів, 2019), «Формування ефективних механізмів управління в умовах 

трансформації соціально-економічних систем» (Харків, 2020), «Юність науки 

– 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» 

(Чернігів, 2020), «Відкриті еволюціонуючі системи» (Київ, 2020). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 

84 наукових працях, з них: 1 одноосібна монографія, 13 колективних 

монографій, 2 навчальні посібники та словник-довідник, 25 статей у наукових 
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фахових виданнях України з державного управління та виданнях, внесених до 

наукометричних баз (4 статті у наукових виданнях, що входять до бази даних 

Web of Science, 1 стаття у науковому виданні, що входить до бази даних 

Scopus), 6 статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 35 

наукових робіт в інших виданнях і за матеріалами конференцій та круглих 

столів. Загальний обсяг публікацій становить 49,83 друк. арк. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ПРОГРЕСУ В НАУЦІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Онтологія та генезис прогресивного розвитку в сфері 

публічного управління 

 

У процесі еволюції суспільно-політичних відносин система державного 

управління трансформується у такі моделі, які відповідають сучасним 

світоглядно-методологічним уявленням, тобто відбувається розширення та 

поглиблення змісту поняття публічного управління. 

Сьогодні продовжується процес становлення децентралізованої 

системи управління в Україні, що підкріплює необхідність переосмислення 

специфічних функцій регіональних і місцевих органів управління та 

особливостей їх взаємодії. Напрям такої взаємодії на засадах демократії з 

використанням прогресивних методів і технологій управління в системі 

публічного управління між органами державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства впливає на 

подальший розвиток держави [1].  

Відтак сучасна управлінська наука розглядає нові підходи до 

державного управління, пропонує сьогочасні моделі управління, що 

передбачають кардинальну зміну бачення відносин між владою і 

громадянським суспільством [2]. 

У західній філософсько-історичній та державно-управлінській традиції 

проблематика усвідомлення й концептуалізації важливих питань публічного 

управління є об’єктом пильної уваги таких зарубіжних фахівців, як К. Аллен, 

В. Вільсон, Д. Осборн, Т. Пітерс, А. Турен, Д. Фельдман, К. Худ та інші. 

Серед вітчизняних науковців варто виділити розробки В. Авер`янова, 

Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Бульби, В. Дрешпака, Ю. Ковбасюка, 
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А. Колодій, О. Оболенського, Н. Обушної, В. Пасічника, С. Приживари, 

О. Руденко та інших. 

Авторським колективом у роботі [3] проведено детальне аналітичне 

дослідження існуючих теоретичних підходів науковців до трактування 

сутності та змісту таких категорій, як «управління», «державне управління», 

«публічне управління» та «публічне адміністрування» у контексті їх 

тлумачення в межах науки публічного управління. Враховуючи велику 

кількість визначень (Додаток Б), у рамках даного розділу представимо 

основні моменти відносно наведених дефініцій.  

Сьогодні існує велика кількість трактувань терміну «управління», 

однак всі вони походять від англійського слова «manage» (управляти). 

Похідним також є і слово менеджмент (management). Але не будемо 

зупинятися детально на цьому, оскільки дане питання вже всебічно 

висвітлено через історичну призму не лише у зарубіжних фахових джерелах, 

а й у вітчизняних.  

Однак, слід зауважити, що вичерпне дослідження було проведено 

С. Приживарою [4], який критикує наявні підходи до розуміння «управління» 

і приходить до висновку, що управління можна вважати певного роду 

процесом, а саме – діяльністю. При цьому предметом у даному випадку 

виступає діяльність інших людей, а метою – розвиток об’єкта управління. Ми 

погоджуємося з висновками дослідника, але хочемо зазначити, що його 

підхід до розуміння управління не є принципово новим. Так, В. Кноррінг 

чітко вказує не те, що «управління є процесом, а система управління – 

механізмом, котрий забезпечує цей процес» [5]. 

Г. Атаманчук зазначає, що управління «починається тоді, коли в яких-

небудь взаємозв’язках, стосунках, явищах, процесах присутній свідомий 

початок, інтерес і знання, цілі і воля, енергія і дії людини» [6]. Перелік 

вичерпний, але, на думку авторки, доречно до нього включити «свідоме 

бажання» працювати заради досягнення певних цілей чи результатів. 
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Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. з’являється наукова дисципліна – 

теорія управління (менеджмент). Дана дефініція також детально розглянута 

та охарактеризована як у закордонному, так і у вітчизняному наукових 

просторах. У даному контексті зазначимо, що менеджмент – це процес, який 

складається з виконання певних функцій, спрямованих на досягнення цілей з 

раціональним використанням певних ресурсів. Отже, менеджмент – це не 

просто процес впливу, це – процес досягнення бажаних результатів шляхом 

управління підлеглими із використанням їх розумового та фізичного 

потенціалу, мотивації та очікувань. Даний процес є більш трудомістким та 

вимагає володіння так званим «мистецтвом управління». 

В Україні історично становлення науки державного управління 

розпочинається з постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь» 

№ 1328 від 29 листопада 1997 року [7]. Проте наука державного управління 

не обмежується лише формальним існуванням, адже вона раніше була 

об’єктом уваги таких філософів, як Конфуцій та Лао-Дзи (розвивали 

державно-управлінські ідеї), Сократ, Платон та Аристотель (визначали 

природу держави і права), Ш. Монтеск’є (розкривав принцип поділу 

державної влади) та інших, що детально розглянуто в роботі В. Мороз 

«Діалектика зв’язку змісту категорій «управління» та «менеджмент» у межах 

науки «державне управління» [8]. 

Як вважають дослідники, з думкою яких погоджується й автор, термін 

«державне управління», що досі вживається в Україні, не є тотожним 

відповідником терміну «публічне управління» [9]. Водночас два різних 

терміни public administration (публічне адміністрування) та public 

management (публічне управління) перекладаються у різних літературних 

джерелах з англійської на українську мову як «державне управління» [10]. 

Детальні розвідки з цього приводу дозволяють зазначити, що в основу 

визначень «державне управління», які пропонуються більшістю українських 
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науковців, закладено класичне розуміння управління в державному секторі, 

що було запропоновано М. Вебером [11]. 

У контексті розбудови нового державного управління в Україні постає 

нагальне питання дослідження дефініції «публічне управління», оскільки 

саме йому відводиться провідна роль у процесі подальшого реформування 

державної влади в нашій країні. Поняття публічного управління походить від 

латинського «publicus» – суспільний, народний, державний [12]. Нагадаємо, 

що вперше термін «публічне управління» (англ. public management) 

використав Д. Кілінг (1972 р.), зазначивши, що «публічне управління – 

це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення 

пріоритетних цілей державної політики» [13]. Одними з перших вітчизняних 

науковців, хто виокремив поняття «публічне управління» стали А. Мельник 

та О. Оболенський [14].  

У класичному розумінні публічне управління визначається як вплив 

суб’єкта управління, що володіє публічною владою, на об’єкт – суспільство 

(суспільні процеси, відносини) відповідно до покладених на нього суспільно 

значущих функцій і повноважень [15]. Суб’єктом і об’єктом публічного 

управління одночасно загальновизнане громадянське суспільство, 

недержавні організації (різні самоврядні структури: громадські організації, 

об’єднання та їхні органи), органи державної влади [16]. Доречним з цього 

приводу стало дослідження О. Амосова та Н. Гавкалової, які детально 

описують моделі публічного адміністрування (Old Public Management, New 

Public Management, Good Governance) та зазначають, що «вони формуються й 

еволюціонують у часі як у країнах світу, так і в межах прийнятих основних 

моделей соціально-економічних систем на архетиповій парадигмі, їх 

дослідження є важливим, складним і своєчасним питанням» [17].  

Авторка також повністю погоджується з думкою науковців, які 

вважають, що впровадження менеджменту в діяльність органів державної 

влади пов’язане з недостатньою ефективністю традиційного адміністрування. 

Основною рисою теорії публічного управління є те, що люди в ній 
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розглядаються як активні учасники державного управління. У Конституції 

України (ст. 5) чітко зазначено, що «народ здійснює владу безпосередньо і 

через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» [18], 

отже специфічні функції держави набувають ознак публічності.  

О. Босак [19] справедливо наголошує, що у випадку коли ми говоримо 

про публічну владу, то маємо на увазі владу, джерелом якої є народ. 

Водночас коли ми говоримо про публічне управління, то маємо на увазі 

управління, участь у якому бере народ. Зазначене також підкреслює те, що 

державне управління в Україні є публічним. 

Продовжуючи пропонувати різні підходи до змісту публічного 

управління, наука дотепер не відпрацювала єдиного його визначення. Отже, 

на погляд авторки, далі у дисертаційному дослідженні під публічним 

управлінням доцільно розуміти таку участь народу в управлінні державою, 

яка забезпечує взаємодію між органами публічної влади й громадськістю та у 

перспективі підвищує результативність / ефективність у напрямі досягнення 

громадського прогресу.  

Варто зазначити, що адміністрування саме по собі є управлінською 

діяльністю, оскільки латинське «administratio» означає «служіння», 

«допомога», «управління». Тобто адміністрування – це основна прерогатива 

виконавчих органів влади або чиновника [20]. 

Хочемо також підтримати точку зору Ю. Бондар [21], яка зазначає, що 

«сутнісні риси публічного менеджменту, порівняно з класичним 

адмініструванням, мають позначатися сукупністю таких обставин: 

націленістю на кінцевий результат; поєднанням більшої міри свободи дій і 

відповідальності; значущістю організації та організаційної культури; 

відкритістю для впливів навколишнього середовища; зв’язками з 

користувачами послуг, наявністю зворотного зв’язку». 

Таким чином, специфіка статусу управлінської ідеології може не 

співпадати з тим, що відбувається в різні історичні періоди життя суспільства 

[22]. Дискурсивність сучасного управлінського знання являє собою 
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знаковість його власних трансформацій, що пов’язується з переходом до 

інформаційного суспільства. Звертаючи увагу на прийняті в літературі 

уявлення та основні точки зору наукової спільноти, визначення змісту і 

сутності досліджених дефініцій дає підстави для візуалізації авторського 

підходу відносно місця «публічного управління» в загальній системі 

управління (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Схема взаємозв’язку основних категорій системи 

управління 

Джерело: побудовано авторкою та деталізовано у роботі [3] 

 

З огляду на запропоновану схему взаємозв’язку основних категорій 

системи управління можна констатувати, що в сучасних національних 

умовах постає необхідність запровадження дієвого «публічного управління», 

під яким розуміється таке управління, що відповідає очікуванням держави та 

громадянського суспільства. Однак можна стверджувати й про те, що 

реалізація даного виду управління в Україні носить, на жаль, лише 

формальний характер. Своєрідність репрезентованої розвідки визначається 

відтворенням адекватного образу сучасного управлінського знання у процесі 

перетворень, оскільки воно може існувати в різних альтернативних формах. 

Мова йде про те, що попередні надбання мають органічно входити в систему 

досліджень сучасного управлінського знання.  
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На підставі аналізу сутності розглянутих вище дефініцій можемо 

підтвердити, що «управління» включає в себе і «адміністрування», і 

«державне управління», і «публічне управління», а це дозволяє зазначити: 

метою наведених категорій має бути розвиток держави на демократичних 

засадах з використанням ефективних новітніх методів і технологій 

управління, рівень якого буде відповідати не лише світовим стандартам, а й 

вимогам прогресивного розвитку. Отже, резюмуємо той факт, що дієве 

публічне управління в державі, до якого прагне Україна, неможливе без 

взаємодії всіх його складових елементів, які б при поєднанні власних цілей та 

здійсненні відповідних координаційних впливів формували, накопичували та 

використовували потенціал такої взаємодії на шляху досягнення 

громадського прогресу.  

Проблема істинності знання та її пошуку є актуальною темою в будь-

якій науці, оскільки вона зорієнтована на пізнання сутності різноманітних 

явищ та законів їх розвитку. За класичним визначенням, розвиток є процесом 

спрямованих закономірних змін матеріальних й ідеальних об’єктів. Відносно 

суспільства (продукту взаємодії людей) провідним напрямком його розвитку 

більшість науковців визначає прогрес як сталу тенденцію поліпшення та 

вдосконалення однієї або декількох сфер громадського життя, яка 

характеризується науковим поняттям «суспільний розвиток» [23]. Зазначимо 

й те, що паралельно існують теорії поступу, які спираються на ідею прогресу 

та часто досліджуються у сучасній науці. У рамках даного дослідження таку 

дефініцію будемо розглядати як синонім поняття «прогрес». У цьому 

контексті провідною темою в системі управлінських наук можна виділити 

проблему прогресу, а саме пошуку механізмів та методів його досягнення 

шляхом реалізації філософських доктрин і поглядів стосовно розвитку 

матеріальних та нематеріальних систем.   

Отже, «прогрес» походить від латинського «progressus» та означає рух 

вперед, успіх. Дану дефініцію важливо також не плутати з 
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еволюцією (лат. evolutio, від evolvo – розгортання), яка означає поступовий 

розвиток сутності при збереженні її якості в процесі кількісних змін [24]. 

Водночас детальний аналіз різних типів універсальних зв’язків, які 

виражені у законах і категоріях діалектики, доводить, що розвиток взагалі й 

суспільний розвиток зокрема не можуть вважатися простим синонімами змін 

або прирівнювати його до прогресу, оскільки даний процес більш складний, 

ніж окрема зміна або сукупність змін. Сучасна наука розкриває дефініцію 

розвитку на базі порівняння понять «розвиток», «прогрес», «регрес» і 

виявлення особливостей змін, що є типовими для кожного з них.  

Згідно суспільним та державотворчим парадигмам історичний прогрес 

та процес історичного розвитку людського суспільства – відмінні за суттю і 

змістом поняття, тому що  зміни, які відбуваються у процесі розвитку 

суспільства або держави, зовсім не обов'язково є прогресивними, тобто 

такими, що сприяють поліпшенню людського життя [25].  

Необхідно враховувати, що в конкретні історичні епохи або періоди 

ставлення суспільства до змін було різним. Одні є прихильниками змін, 

вважаючи, що в результаті людство вдосконалюється (мається на увазі 

прогрес); інші – виявляють невдоволення з приводу руйнування ідеалів, 

стереотипів, традицій у процесі змін (регрес), оскільки мають різне уявлення 

про ідеали суспільного життя, що залежить від особливостей культури, 

епохи, соціального статусу та індивідуального досвіду. Науковці також 

зазначають, що розвиток суспільства суперечливий, оскільки суперечливі не 

лише погляди, сприйняття і наукові визначення цих явищ, а й присутня в 

реальному середовищі їх єдність і боротьба між носіями [26]. 

З огляду на зазначене в якості основного положення теоретико-

методологічних засад подальшого дослідження напрямів досягнення 

громадського прогресу доцільно розглядати прогрес як процес, що проходить 

через етапи, останній з яких за часом розглядається як найкращий, тобто 

такий, що якісно перевершує попередні. Дане розуміння містить як описовий 
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аспект (зміна відбувається у визначеному напрямку), так і аксіологічний 

(розвиток розуміється як поліпшення) [27]. 

Отже, акцент робиться на таких сторонах поняття «прогрес» як процес, 

етапність, послідовність, покращення, перевершення.  Можливі й стрімкі та 

радикальні зміни, на які ще у 1970 році звернув увагу американський 

соціолог Е. Тоффлер та ввів термін «футурошок» (англ. Future Shock) – шок 

майбутнього, психологічна реакція людини або суспільства, викликані різким 

прискоренням темпів технологічного та соціального прогресу. Їх 

обумовленість і наслідки потребують конкретизації дослідження у часі й 

просторі і не є однозначними, аналогічними або схожими, не можуть бути 

віднесеними до позитивного досвіду так само, як прогнозовані, 

передбачувані, керовані еволюційні зміни [28]. 

Необхідно звернути увагу на те, що історичний прогрес довгий час 

трактувався спрощено: як безперервне сходження по шляху до 

досконалості. Уже з середини XIX століття виноситься питання про ціну 

людства за поступ у продуктивних силах, про неоднозначність і 

суперечливість прогресивного розвитку в різних колах життя людей. Перед 

суспільством постала необхідність навчитися поєднувати науково-технічні, 

соціальні і духовні сфери, щоб між ними існував баланс. 

Зазначимо, що історичний прогрес також розглядається як 

поступальний розвиток всієї світової спільноти (від менш досконалих форм 

суспільного устрою до більш досконалих), який є складним і суперечливим 

[29]. Зазначимо й те, що історичний досвід надає багато прикладів 

залякування цивілізації майбутнім та закликів до повернення назад у минуле 

(ті чи інші підтвердження цього зустрічаються в  релігії, філософії, 

літературі). Адекватною відповіддю на дані виклики стали теоретичні 

обґрунтування різних підходів до державотворення та виокремлення 

управління взагалі і державного зокрема як самостійної галузі людської 

діяльності. 
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Незважаючи на відмінності в тлумаченні цілей, шляхів, критеріїв 

історичного прогресу, різних поглядів на походження і роль держави, 

загальним для багатьох мислителів було визнання універсального характеру 

пропонованого ними ідеального суспільного устрою (у суспільстві 

майбутнього повністю вирішяться всі соціальні протиріччя, запанує гармонія 

особистого й суспільного). Такі концепції історичного прогресу отримали 

назву лінійних [30].  

М. Данилевський [31] запропонував підхід, за яким у світі існували й 

існують автономні, незалежні один від одного локальні цивілізації, кожна з 

яких має власну історію, тому ніякої єдиної історії людства не існує – є 

безліч різних історій. А оскільки немає єдиного всесвітнього історичного 

процесу, то немає і загальної «магістралі» або «драбини» прогресу, по 

щаблях якої слідом за Західною Європою рухаються інші країни.  

Підхід, який ґрунтується на тому, що «магістраль прогресу» 

монолінійна, тобто різні країни й народи рухаються по ній у різному темпі 

(вищий ступінь суспільного розвитку належить розвинутим державам, а на 

нижчих стадіях прогресу знаходяться малорозвинені країни), у другій 

половині XIX ст. отримав опонентів [32].  

Не слід забувати й про поняття «соціальна синергетика», що являє 

собою відродження концепції глобального прогресу [33]. Зазначимо й те, що 

прогресивні зміни в житті людей внутрішньо суперечливі й 

супроводжуються більшими чи меншими втратами, приводячи загалом і в 

цілому до поліпшення життя, тобто прогрес вимагає від людей певних жертв. 

Далі розглянемо поняття «суспільний прогрес» оскільки його основний 

зміст встановлює закон розвитку суспільства як сходження від простого до 

складного, від нижчого стану до вищого. Дана висхідна лінія розвитку йде 

від одних суспільно-економічних формацій до інших, більш складних, від 

менш досконалих до більш досконалих. 

Ідея про те, що людство розвивається шляхом все більшого 

політичного і соціального прогресу, з’явилася в епоху Просвітництва (у 
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Вольтера і Монтеск’є вона ще відсутня, а популярною стала у пізніх 

просвітителів). Першим, хто виклав послідовну теорію прогресу в книзі 

«Зауваження про безперервний прогрес загального розуму», був абат Сен-

П’єр (1737 р.). Історично дана ідея була сформульована приблизно в 1680 

році в ході суперечки «ревнителів старовини» та «сучасників», у якій брали 

участь Террассон, Перро, абат де Сен-П’єр і Фонтенель. Далі вона 

уточнювалася наступниками, такими як А. Тюрго, Ж. Кондорсе і Луї-

Себастьян Мерсьє [27]. 

Популяризацію ідеї суспільного прогресу як поступової зміни життя 

людства на краще в історичному процесі характеризує Новий час. Її 

розвивали Ж. Кондорсе, А. Тюрго, І. Гердер (XVIII ст.), О. Конт, Г. Гегель, 

К. Маркс (XIX ст.), у працях яких історичний прогрес розумівся як 

закономірний рух суспільства по єдиному, загальному для всього людства 

історичного шляху [34].  

Зазначимо, що творці первинних концепцій суспільного прогресу були 

активними громадськими діячами передреволюційної і революційної 

Франції, тому цілком зрозуміло, що ідея суспільного прогресу є виразом 

історичного оптимізму, властивого передовим соціальним силам [34]. 

Український історик В. Липинський визначав форму державного 

устрою, яка відрізняється рівновагою між владою і свободою, між силами 

консерватизму і прогресу, та оцінював суспільний прогрес з точки зору 

корисності для державності, а потім вже для народу та особи [35]. 

Теорія прогресу досягає свого апогею на Заході в XIX столітті. Вона 

переформульовується в «нову еру», яка відзначається промисловою 

модернізацією, науковим позитивізмом, еволюціонізмом і великими 

історичними теоріями. 

А. де Бенуа зосереджує увагу на науковій організації суспільства. 

Відтоді прогрес стає селекцією найбільш «здібних» («кращих») в перспективі 

конкуренції [27]. Загалом основні етапи формування дефініції «суспільний 

прогрес» доцільно звести у вигляді рис. 1.2.  
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Рис. 1.2. Основні етапи формування поняття «суспільний прогрес» 

Джерело: побудовано авторкою на основі [36; 37] 

 

Зазначимо, що в наукових публікаціях суспільний прогрес і соціальний 

прогрес в основному розглядаються як синоніми, хоча вони не тотожні, як і 

пов’язані з ними відносини (соціальні відносини є лише частиною суспільних 

відносин).  

Водночас суспільний прогрес охоплює прогресивні зміни як у 

соціальній сфері (відносини між класами, внутрішньокласові зміни тощо), 
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так і за її межами (виробничі, ідеологічні, зовнішньополітичні та інші 

відносини). Суспільний прогрес виявляється в різних формах і стосується 

загально-соціального організму країни, а з розвитком державності – й 

держави [32, c. 126]. Сучасний світ характеризується мозаїчністю та 

поліваріантністю суспільного поступу, оскільки держави знаходяться на 

різних ступенях розвитку. 

За специфічними ознаками прогресу виділяють такі його види: 

необмежений, біологічний, морфофізіологічний, біотехнічний та інші види 

прогресу. Водночас широко вивчаються наступні види прогресу: 

1) матеріальний (поліпшення економічного становища); 2) фізичний 

(поліпшення здоров’я та підвищення тривалості життя); 3) моральний 

(розповсюдження добра та мужності); 4) інтелектуальний (розумове та 

наукове просування). Щодо суспільного прогресу, то науковцями визначені 

такі його форми: 1) соціальний прогрес; 2) економічний прогрес; 

3) соціально-економічний прогрес; 4) науковий прогрес; 5) технічний 

прогрес; 6) науково-технічний прогрес; 7) політичний прогрес, 8) культурний 

прогрес; 9) національний прогрес; 10) моральний прогрес [38]; 11) правовий 

прогрес [39].  

Погоджуємося з думкою О. Решетова, який зазначає, що сьогодні 

необхідно змінити вектор розвитку та здійснювати його не в напрямі 

безкінечного нарощування технічного потенціалу та речових багатств, а в 

напрямі самоусвідомлення (невпинний розвиток людської душі), оскільки 

спрямованість суспільного розвитку шляхом піднесення визначається 

передусім людськими вимірами. Майбутнє людства залежить від того, як 

визначиться щодо нього кожен зокрема і всі разом. Дана думка надає іншого 

змісту і суті прогресу, який виявляється залежним не від «об’єктивного ходу 

історії», а від кожного з нас [25, c. 165].  

Отже, філософський аналіз джерел даного питання надає підстави 

вважати, що «суспільний прогрес» – це об’єктивна оцінка чи характеристика, 

яку люди дають тому, що відбувається в процесі історичних змін у 
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суспільному житті. Основою такої оцінки є загальне уявлення про ідеали, на 

які спрямовано людське суспільство. Якщо зміни проходять у відповідності з 

визначеними ідеалами (добро, справедливість, свобода, гуманізм та ін.), 

люди їх вважають прогресивними, в іншому випадку стверджують про 

відсутність руху до прогресу. Хоча суспільство й розуміє значення ідеалів 

по-різному, але все ж таки вони все більше стають нормою суспільного 

життя.  

Безперечно, правом людей є критичне ставлення до змін у різних 

сферах життя (в образі мислення і поведінки, в живописі, в музиці, в моді і 

т. д).  Тому прогресу не можна досягти примусово. Рухатися шляхом 

прогресу люди повинні свідомо, за власними переконаннями, бути 

психологічно готовими до нього й бажати цього.  

Наголосимо на тому, що прогресивними повинні бути не лише цілі, а й 

засоби прогресу. В іншому випадку прогрес буде суперечити самій його суті 

– удосконаленню умов життєдіяльності людства, оскільки зазначене є 

основною цінністю суспільного прогресу.  

У наукових джерелах виділяють наступні науково-практичні критерії 

оцінки прогресу: 1) забезпечення громадянських прав і свобод особистості; 

2) зростання виробленого суспільством валового продукту (в цілому і на 

душу населення); 3) зменшення голоду й убогості в суспільстві; 4) зростання 

потреб людей і ступеня їх задоволення; 5) зміна характеру зайнятості 

населення у бік зменшення некваліфікованої, особливо важкої фізичної праці 

та збільшення частки працівників розумової праці; 6) розвиток освіти та 

підвищення рівня освіченості населення; 7) розвиток соціального 

забезпечення й охорони здоров’я тощо. 

Отже, прогресивним вважається те, що сприяє збереженню людського 

суспільства, а також створює умови для вільного і щасливого життя кожної 

людини у відповідності з гуманістичними ідеалами людського буття (тобто 

не може бути прогресом розв’язання війни, руйнування природних умов 

життя людей та ін.) [40].   
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Підкреслимо, що дослідники, аналізуючи процеси, які відбуваються у 

сучасному світі, звертають увагу на низку протиріч і суперечностей та 

виявляють чимало загроз його прогресивному розвитку. Серед них: 

1) існування зворотної залежності між темпами зростання виробництва і 

прагненням до соціальної рівності (стимул першого – прибуток, а друге 

вимагає його перерозподілу на користь незаможних); 2) збільшення 

національного багатства країни веде до концентрації його в руках 

небагатьох; 3) чим багатше суспільство, тим більший у ньому прошарок 

людей, що ведуть паразитичний спосіб життя; 4) високий рівень доходів 

населення породжує «культ споживання»; 5) в гонитві за матеріальними 

надбаннями і чуттєвими задоволеннями у людей може зникати потяг до 

духовних цінностей; 6) технологізація і комерціалізація життя збіднює 

духовний світ людини; 7) суперечність між «двома культурами» – 

гуманітарною і науково-технічною (розвиток другої завдає шкоди першій, 

відбувається дегуманізація культури, освіти, мистецтва); 8) розширення 

соціальної свободи має зворотну сторону – зростання злочинності, 

ослаблення сімейних стосунків і т. д. [40]. Очевидно, що розв’язання 

зазначених питань – не самоціль, а умова і засіб суспільного прогресу. Наука 

повинна продукувати цінності та ідеали, а не лише перераховувати їх та 

вивчати можливі невідповідності й протиріччя (враховувати, що в різних 

сферах суспільного життя складаються своєрідні критерії оцінки прогресу) й 

впливати на зміни в системі сучасних цінностей та ідеалів.  

У загальному розумінні збереження людства є вихідним і необхідним 

(але недостатнім) критерієм розвитку суспільства, а створення соціальних 

умов, що надають кожному можливість жити вільно і щасливо (відповідно до 

історичних змін загальнолюдським ідеалам свободи і щастя), – вищий і 

достатній критерій суспільного прогресу. Людина – головна цінність 

суспільства, і прогрес тільки тоді дійсно є прогресом, коли він сприяє 

поліпшенню життя людей [41]. При цьому, у сучасній науці найважливішими 

складовими суспільного прогресу вважають технічний та духовний прогрес. 
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Технічний прогрес. Розвиток техніки має значний вплив на життя 

суспільства: підвищує продуктивність людської праці, формує штучне 

середовище проживання, сприяє комфортному життю. Але разом з тим 

зазначене постійно збільшує потреби людини, змінює всі види людської 

діяльності і в міру свого розвитку породжує все нові її види. Отже, 

«внутрішні» критерії технічного прогресу не збігаються з його загальними 

критеріями. Технічний прогрес, що відповідає його власним критеріям, може 

не лише не відповідати, а й навіть перешкоджати вирішенню завдань 

суспільного прогресу. Особливо при цьому слід виділити актуальність 

екологічних наслідків такого прогресу, оскільки в природі відбуваються 

непередбачувані зміни, що породжують небезпеку для існування людства, 

тобто люди самі створюють загрозу своєму існуванню.  

Не зменшуючи важливості існуючих підходів, зауважимо, що не можна 

повністю стверджувати про існування кризи у системі взаємодії суспільства  і 

природи, але стає зрозумілим необхідність переходу людства на іншу модель 

ставлення до неї. При цьому найбільш актуальною є концепція коеволюції 

людини і природи їх спільного взаємоузгодженого розвитку. 

До того ж важливо звернути увагу на те, що високий рівень розвитку 

економіки далеко не завжди супроводжується зростанням духовних потреб, а 

скоріше навпаки: людина індустріального і постіндустріального суспільства 

втягується в процес бездумного споживацтва, задовольняється 

низькопробними продуктами масової культури [42]. 

Водночас духовний прогрес акумулює в собі всі складові, що 

орієнтовані на розвиток культури. Розвиток духовності в історії відбувався 

складним шляхом, а  культура розвивалася нерівномірно. Періоди 

бурхливого розквіту духовного життя суспільства змінювалися часами його 

занепаду, позитивні зрушення в одних галузях культури супроводжувалися 

застоєм в інших. Гармонійний розвиток всіх форм культури в історії 

суспільства спостерігався не часто (наприклад, епоха Відродження в Італії). 

Найчастіше в духовному житті суспільства на кожному етапі одні форми 
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культури стають провідними за рахунок інших (Стародавня Греція V-IV ст. 

до н. е. – провідна роль відводиться філософії і мистецтву; середньовічна 

Європа – релігії; Росія XIX ст. – літературі і живопису; сучасність – політиці) 

[43]. 

Для будь-якого суспільства характерним є створення своєрідної, 

унікальної і неповторної духовності, яка не здатна утворитися в іншому місці 

та в інший час. Безперечна унікальність та різноманітність процесів не 

дозволяють встановити єдині загальні виміри духовного прогресу. Якщо 

досліджувати процес духовного розвитку людства в цілому, протягом всієї 

історії, то можна помітити деякі загальні тенденції, що у кінцевому рахунку, 

визначають духовний прогрес суспільства. 

Однак зазначимо, що хоча знання і є однією зі складових людської 

праці, духовне багатство суспільства не може зводитися лише до суми знань. 

Тому підґрунтям зростання культури повинні бути не лише показники 

освіченості, кількості закладів культури, проценти відвідування культурно-

мистецьких заходів тощо, а й соціальні цінності, моральні установки, певні 

ідеали, філософські ідеї та інше, оскільки у процесі розвитку суспільства 

постійно виникають і набувають значення різні соціальні потреби людей – в 

цивільних правах та соціальній рівності, справедливості та в належному 

устрої суспільства.  

Сучасний науковий дискурс у сфері державного управління засвідчує, 

що найзагальніші принципи прогресивного розвитку суспільства (створення 

умов для збереження людства, реалізація кожною людиною свого «права на 

щастя») виражаються безпосередньо в ідеалах гуманізму. Тому будь-які 

процеси, що ведуть до розходження з гуманістичними ідеалами, містять у 

собі небезпеку досягнення суспільного прогресу. Однак історія підтверджує, 

що хід прогресу в окремих сферах суспільного життя часто супроводжується 

відступом від моральних засад гуманізму [44]. Зауважимо, що духовний 

прогрес не має бути самоціллю. Наприклад, не може бути самоціллю 

розвиток мистецтва або зростання кількості наукових знань, оскільки наука 
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чи мистецтво не повинні користуватися антигуманними засобами і 

встановлювати антигуманну мету.  

У той же час слід зазначити, що ряд видатних соціологів (А. Тойнбі, 

У. Ростоу, Ж. Фурастьє) [45] не визнають прогресу суспільного розвитку та 

розглядають стадійність суспільних змін. Такі автори, як С. Латуш, Г. Ріст 

вважають, що теорія розвитку є всього лише віруванням, а коли це вірування 

буде відкинуто, скінчиться й ідеологія прогресу. 

Зазначимо, що у системі наукових надбань з державного управління 

належне місце займають наукові доробки у сфері соціального прогресу. При 

дослідженні проблем соціального прогресу використовують наступні 

підходи: гносеологічний, аксіологічний, соціологічний. Але для національної 

школи характерною є оцінка прогресу з позиції його обумовленості 

історичним усвідомленням і самоусвідомленням [46].  

Розглядаючи даний аспект, зауважимо, що соціальний прогрес у 

загальному вигляді включає: 1) прогрес науки та техніки (НТП), розвиток 

виробничих сил (промисловий переворот); 2) політичний прогрес (перехід 

від тоталітаризму до демократії); 3) прогрес у сфері культури (визнання 

людини найвищою цінністю). Також саме соціальна підсистема суспільства 

передбачає взаємодію великих та малих груп.  

Якщо, розглядаючи даний аспект, визнати, що суспільний прогрес, 

тісно стосується «людського фактору», а також здійснюється людьми і 

заради людей, можна констатувати, що прогрес полягає не тільки в переході 

з одного ступеня на інший, у накопиченні благ і цінностей, у «розширеному 

порядку», а, насамперед, у створенні необхідних умов для здійснення 

людиною своїх родових якостей, в її всебічному розвитку, в її русі до ідеалів 

добра і краси, благополуччя і свободи. У цьому контексті говорять як про 

прогрес загалом, так і про прогрес його окремих складових: науки і техніки, 

промисловості і сільського господарства, медицини і спорту, моралі і 

мистецтва, гуманізму і духовності [47]. 
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Не зменшуючи важливості проведених досліджень у сфері державного 

управління, зазначимо, що у науковій літературі чітко не розділяються такі 

поняття, як суспільний та соціальний прогрес. Тому спробуємо у наступному 

розділі дослідження акцентувати увагу на різниці між поняттями «соціальна 

спільнота», «суспільство», «громадянське суспільство», «громадськість» та 

формулюванням авторського розуміння «громадського прогресу», що буде 

задовольняти вимоги публічного управління. Відразу підкреслимо, що 

наведені вище терміни переплітаються не лише у дослідженнях вітчизняних 

та зарубіжних науковців, а й у визначеннях за словниками.  

 

1.2. Понятійно-категоріальний аналіз сутності поняття 

«громадський прогрес» 

 

Відзначаючи безсумнівну цінність і значущість проведених наукових 

опрацьовувань у сфері публічного управління, що спрямовані на теоретичне 

дослідження відносно прогресивного розвитку громадянського суспільства, 

вважаємо, що в умовах становлення його інститутів потрібно виокремити та 

більш ґрунтовно дослідити таку специфічну складову даної системи як 

громадський прогрес. Отже, зупинимося на наступних визначеннях:  

1) «соціальна спільнота» – а) сукупність людей, об'єднаних відносно 

стійкими соціальними зв’язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що 

надають їй неповторної своєрідності [48]; б) група людей, яка склалася 

об’єктивно в процесі історичного розвитку, реально існує, практично 

фіксується, характеризується відносною цілісністю і виступає самостійним 

суб'єктом соціальної та історичної дії [49]. 

2) «суспільство» у звичайному розумінні – сукупність мешканців 

певної країни, організована соціальна спільнота, яка характеризується доволі 

високим ступенем єдності, почуттям своєї відмінності від ін. спільнот такого 

роду, існує достатньо висока інтенсивність взаємного впливу між її членами, 
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поєднаними між собою подібністю умов життя, поділом праці, нормами 

поведінки [50].  

3) У Білій книзі врядування Європейського Союзу (ЄС) зазначено: 

«Громадянське суспільство об’єднує переважно організації, самоутворені або 

утворені під керівництвом, організації неурядові, професійні асоціації, 

харитативні, ініціативні, організації, що заохочують до соціально активного 

життя на рівні району й міста, часом із внеском місцевої церкви та її 

громади» [51]. 

Поряд із зазначеним існують наступні тлумачення поняття 

«громадянське суспільство».  

Громадянське (цивільне) суспільство – це сфера спілкування, взаємодії, 

спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі 

добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від 

прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають 

громадянські цінності [52]. 

Громадянське суспільство – це сукупність недержавних організацій, які 

представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і 

приватну сферу, тобто «третій сектор» суспільства паралельно з державою та 

бізнесом. Елементами громадянського суспільства є різні об’єднання 

(професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі 

сфери суспільного життя [53]. 

Громадянське суспільство – агреговане поняття, котре позначає 

специфічну сутність суспільних комунікацій, соціальних зв’язків, інститутів і 

цінностей. Головними суб’єктами такого суспільства є: громадянин зі своїми 

громадянськими правами і громадські (неполітичні й недержавні) організації-

асоціації, об’єднання, рухи і громадські інститути [54].  

Громадянське суспільство – це сукупність суб’єктів (особа, сім’я, 

громадські об’єднання та політичні партії, трудові колективи тощо), які не 

входять у структуру держави і вступають у різноманітні суспільні відносини, 
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в тому числі і з державою, але існують як відносно незалежні суб’єкти для 

задоволення своїх потреб та інтересів [55]. 

На думку авторки, найкраще розкриває зміст поняття «громадянське 

суспільство» наступне визначення: це суспільство зрілих громадян із 

високим рівнем економічної, соціальної, духовної, політичної культури, яке 

спільно з державою утворює розвинені правові відносини. Це суспільство 

вільних громадян, яке вільне від держави, але взаємодіє з нею заради 

спільного блага [56]. 

Зазначимо також, що за словами Г. Щедрової становлення 

громадянського суспільства виявляється у формуванні його інститутів – 

політичних партій, громадських організацій, груп інтересів, органів 

місцевого самоврядування, недержавних ЗМІ тощо [57].  

Слід наголосити на тому, що взаємодія і взаємовплив громадянського 

суспільства й держави є визначальними у забезпеченні демократичного 

розвитку країни.  

4) У словнику «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича [58] 

зазначено: «Прикметник громадський, що походить від іменника громада, 

означає «належний до певного колективу людей».  

У словнику української мови «громадський» – який виникає, 

відбувається в суспільстві або стосується суспільства, зв’язаний з ним; 

суспільний. Належний усій громаді, усьому суспільству; колективний [59].  

За Великим тлумачним словником сучасної української мови 

«громадськість» – це передова частина, передові кола суспільства [60].  

Відповідно до словника Д. Ушакова – громадськість: 1) громадська 

думка, суспільство; 2) громадські організації [61, c. 99]. У тлумачному 

словнику С. Ожегова «громадськість» визначається як суспільство, передова 

його частина, що виражає його думку [62, c. 89]. «Громадськість» у словнику 

Т. Єфремової: 1) частина суспільства, що бере активну участь у житті цього 

суспільства і виражає думку цієї частини суспільства; 2) громадські 

організації [63, c. 91]. 
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Однак більш цікавою у контексті державного управління є думка 

Д. Дьюї, за якою громадськість – це активне соціальне утворення, що в 

певний момент об’єднує всіх тих, хто стикається зі спільною проблемою і 

може разом шукати шляхи її розв’язання [64].  

З точки зору теорії та практики Паблик рилейшнз (Public Relations - 

PR) громадськістю у повному розумінні цього слова є тільки активна група 

чи окремі індивіди [64].  

Також під громадськістю розуміють: 1) соціально-активну частину 

суспільства, яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-

політичному житті країни. Для діяльності такої частини суспільства потрібні 

певні організації. Такі громадські організації існують, вони створені 

громадянами задля захисту своїх законних прав, свобод та інтересів; 

2) закриту (внутрішню) та відкриту (зовнішню, широку, масову) 

громадськість; 3) групи людей всередині організації або поза нею, з якими 

організація так чи інакше взаємодіє [65]. 

Зазначимо, що сьогодні широко вживається не лише в теорії, а у 

практичній діяльності органів публічного управління поняття «інститути 

громадянського суспільства» (ІГС) [66]. Відомо, що в підґрунтя 

демократичного суспільства закладається належна життєдіяльність інститутів 

громадянського суспільства. В основному науковці зі сферою суспільних 

інститутів і відносин ототожнюють громадянське суспільство [67]. Сам 

термін має декілька значень [68]: 1) це суб’єкти, які в процесі свої діяльності 

формують суспільні відносини, спрямовані на утвердження громадянського 

суспільства [69]; 2) це інститути, які об’єднують у своєму складі норми 

конституційного та інших галузей права, що регулюють суспільні відносини 

у відповідній сфері й виступають складовими елементами багатовимірної 

системи конституційного права України [70]; 3) це загальна назва для всіх 

упорядкованих і структурованих виявів громадянського суспільства тощо 

[71]. 
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Результати дослідження законодавчо-нормативного поля відносно 

розмежування понять «інститути громадянського суспільства», 

«територіальні громади», «органи самоорганізації населення», «громадські 

об’єднання» представлені на рис. 1.3. Констатуємо той факт, що досі 

точаться дискусії навколо складових елементів інститутів громадянського 

суспільства та законодавчого закріплення даного поняття.  

 

Рис. 1.3. Законодавчо-нормативна база щодо сутності понять 

«інститути громадянського суспільства», «територіальні громади», 

«органи самоорганізації населення», «громадські об’єднання» 

Джерело: побудовано авторкою 

 

Важливим є те, що у законодавстві України загалом відсутній 

комплексний підхід до розуміння поняття «громадськість». Зокрема у Наказі 

від 18.12.2003 р. №168 «Про затвердження Положення про участь 

громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» [72] 

громадськість – одна або більше фізичних чи юридичних осіб, їх об’єднання, 

організації або групи, які діють згідно з чинним законодавством України або 
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практикою; у Наказі від 04.12.2002 р. №637 «Про затвердження Методики 

визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки» [73] громадськість – одна або декілька 

фізичних чи юридичних осіб; у Наказі від 16.02.2010 р. №38 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій із формування громадської думки 

щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами» [74] 

громадськість – одна (або більше) фізична чи юридична особа, їх об’єднання, 

організація або групи, які діють згідно з національним законодавством або 

практикою [75].  

Зауважимо, що, на нашу думку, подані визначення, у яких не йдеться 

про «активність», більше стосуються «громадянського суспільства», ніж 

«громадськості». Тому надалі у дисертаційному дослідженні під 

«громадським» будемо розуміти частину загального суспільства, сформовану 

у визначений час у певні об’єднання, які мають спільні інтереси й цілі та 

займають активну позицію у напрямі досягнення мети їх діяльності. Отже, 

підсумовуючи вищенаведене, візуалізуємо отримані результати (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Узагальнена система понять для подальшого визначення 

сутності громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 
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На основі зазначеного у межах дослідження за доцільне вважаємо 

розглядати саме громадський (public) прогрес, оскільки в його системі можна 

формувати потенціал взаємодії, накопичувати та використовувати його 

шляхом перетворення латентної групи на активну за допомогою 

координаційних впливів. 

Використовуючи ідеї американського дослідника Д. Гендрікса, 

В. Болотова виділяє наступні головні групи громадянського суспільства: 

1) працівники засобів масової інформації (місцеві, загальнонаціональні, 

спеціальні канали), включаючи пресу, телебачення, радіомовлення та відомчі 

засоби; 

2) громадськість власне організації (у тому числі керівний персонал, 

спеціалісти різного профілю, заслужені та почесні члени організації, 

виробничий персонал різних рівнів, обслуговуючий персонал, члени 

профспілки та інші); 

3) місцева громада, її засоби інформації, лідери груп та керівники 

місцевих політичних, громадських, ділових, релігійних, культурних та інших 

організацій; 

4) спонсори, у тому числі реальні та потенційні;  

5) різноманітні органи державної влади, включаючи представників 

законодавчої, виконавчої і судової влади центрального та місцевого рівнів, 

органи місцевого самоврядування тощо [76]. 

Цілком погоджуємося з таким групуванням, оскільки, дійсно, всі групи 

поєднує спільність інтересів та становища, але хочемо зазначити, що 

перелічені лише формальні утворення у той час, як поза увагою залишилися 

неформальні групи, що поєднані спільними інтересами [67, c. 5].  

З цього приводу доречно також відзначити думку Д. Груніга [77], який 

звернув увагу на три фактори ситуативного характеру, що завдяки 

насамперед комунікації, спілкуванню людей між собою перетворюють 

латентну (приховану) громадськість на активну:  
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1. Усвідомлення проблеми. Даний фактор демонструє, якою мірою 

люди відчувають зміни в певній ситуації і тим самим усвідомлюють потребу 

в інформації. У даному контексті зауважимо, що усвідомлення проблем 

виникає лише після усвідомлення незадоволення існуючим станом речей. 

2. Усвідомлення обмежень. Фактор, що засвідчує, в якій мірі люди 

відчувають себе утиснутими під дією визначених факторів та намагаються 

знайти шляхи виходу з конкретної проблемної ситуації, що склалася. Якщо 

люди впевнені, що здатні щось змінити або вплинути на дану проблемну 

ситуацію, вони прагнуть знайти додаткову інформацію для складання плану 

дії. 

3. Рівень включеності. Даний фактор демонструє до якого ступеня 

люди бачать себе «втягнутими» в проблемну ситуацію та відчувають її вплив 

на себе. Тобто, чим більше вони бачать себе пов’язаними з конкретною 

ситуацією, тим ще більше вони будуть взаємодіяти та шукати нову 

інформації з цього приводу [78].  

На основі проведеного аналізу досліджуваних понять у сфері 

публічного управління можна вважати, що громадський прогрес – 

багаторівневий та різноплановий процес, оскільки складається з різних сфер 

суспільного життя, які взаємно впливають один на одного.  

Отже, на нашу думку, громадський прогрес – якісна еволюція суб’єктів 

публічно-партнерської, що на свідомісно-комунікативному рівні виявляє 

ідеологію суспільного розвитку в усіх сферах життєдіяльності з метою 

максимізації прояву потенціалу кожної окремої особистості на основі 

розширення індивідуальних можливостей через адаптивну гнучкість 

міжсуб’єктної взаємодії в межах системи публічного управління. Даний 

прогрес обов’язково має бути спрямований на створення умов для 

подальшого існування людства і для забезпечення життєдіяльності кожної 

людини. Також зазначимо, що гармонізація розвитку суспільства може 

закласти стійкій фундамент для формування й накопичення потенціалу 

взаємодії в системі публічного управління, використання якого сприятиме 
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досягненню  громадського прогресу як специфічної складової соціального 

прогресу. Отже, доцільним вважаємо продовжувати дослідження у напрямі 

формування потенціалу публічно-партнерської взаємодії (ППВ) (оскільки 

саме за таких умов можна удосконалити систему публічного управління) як 

драйвера громадського прогресу. 

Незважаючи на суперечливість наукових уявлень, констатуємо, що 

соціальний прогрес в державі визначається як здатність задовольняти  

потреби громадян, створювати та розширювати умови для кожної особи та 

громад щодо реалізації потенціалу їхньої взаємодії.  

Отже, можемо стверджувати, що прогрес стає лише тоді громадським, 

коли несе в собі моральне гуманістичне начало. У цьому контексті важко не 

погодитися з Кантом, який вважав, що «все в світі може бути використано як 

засіб для досягнення якихось цілей, – все, окрім людини». 

Від того, як громадянському суспільству та владним структурам 

вдасться вибудувати й примножити потенціал співпраці, що закладений у 

часи випробувань, сформувавши консолідоване бачення майбутнього та 

єдину стратегію трансформацій, залежатимуть перспективи розвитку 

України як суверенної, правової та демократичної держави. 

Ще у 1923 році С. Дністрянський зазначив, що потреби кожної людини 

спонукають її до спільного життя з іншими, і саме на цій основі створюються 

соціальні зв’язки спочатку примітивні, а потім більш складні. Він описує у 

своїй праці органічні зв’язки (родина, рід, плем’я, держава, народ) та 

організаційні (організовує спільноту для визначених суспільних цілей). 

Останні поділяються на види: а) такі, що формують суспільність у визначенні 

суспільні групи (формуються через суспільність, яка сама докладає зусиль, 

організовуючись в таку групу) – церква, політичні партії; б) такі, що 

засновані на бажанні тих, що хочуть до них належати або в них працювати 

(формуються не через суспільність, але для суспільних цілей) – товариства, 

заклади та оборотові підприємства.  
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Цікавим є те, що з початку ХІХ століття аж до 1984 року в Англії 

існували три види локального управлінського зв’язку (громади): цивільна 

громада, церковна громада і громада для охорони бідних. Держава у той час 

визначалася як не родовий, а територіальний зв’язок, при якому громадські 

організації прийшли на місце родових організацій за територіальним 

принципом держави. Найвагоміше значення відводиться громаді, а метою 

громадського самоуправління є внутрішня адміністрація публічного порядку 

в громаді [79]. 

Водночас прогресивний розвиток сучасного суспільства нерозривно 

пов’язаний із процесами комунікації, які є визначальним фактором впливу на 

його темпи й напрями. Процеси глобалізації та інформатизації, що 

супроводжуються зростанням обсягів інформаційних потоків, інтенсивності 

інформаційних обмінів, актуалізували за останні десятиліття значення 

ефективної комунікаційної взаємодії.  

Конституційне регулювання питань взаємодії організацій 

громадянського суспільства (ОГС) та держави в умовах становлення 

демократичних відносин відповідно до вимог європейського конституційного 

розвитку набуває особливої значущості й роль Конституції в цьому аспекті 

важко переоцінити [80]. 

С. Абакумов, зазначає, що ефективний розвиток будь-якої сучасної 

демократичної держави передбачає зміни у взаємовідносинах між 

громадянським суспільством і державою від суперницьких до партнерських. 

С. Баяхчева пропонує ідею ефективної взаємодії з демократично 

організованою державною владою, яка має на меті забезпечення та захист 

прав і свобод людини і громадянина, а також всіляке сприяння суспільному 

розвитку. О. Колоярцева наголошує, що історично проблематика аналізу 

співіснування громадянського суспільства і держави досліджувалась саме в 

термінах взаємодії, а не взаємного суперництва [81]. 

 Процес трансформаційних змін політичних інститутів в Україні у бік 

демократизації успішно продовжує розвиватися, однак ще залишається дуже 
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далеким від завершення, і його незавершеність гальмує подальший розвиток 

демократії, а також негативно позначається на потенційних можливостях 

формування громадянського суспільства. Розвиток ідей нового державного 

менеджменту та перспективи створення «мережевого» управління прямують 

у контексті пошуку нових форм взаємодії держави і громадянського 

суспільства на створення партнерських взаємовідносин, трансформації 

наявної системи державного управління, створення нових гнучких і 

ефективних механізмів соціальної взаємодії [82].  

Розбудова України як демократичної європейської країни вимагає 

ефективних механізмів рівноправного партнерства у відносинах «держава – 

громадянське суспільство» [83], оскільки здійснення державного управління 

неможливе без урахування громадської думки, громадських очікувань та 

настроїв, тобто партнерська взаємодія є складовою державно-управлінського 

процесу. Вважаємо, що саме комунікаційне спрямування такої взаємодії 

складає фундамент у напрямі формування її потенціалу в системі «влада – 

громадянське суспільство». 

На нашу думку, вислів Г. Тарда ніколи не втратить актуальності: 

«Суспільства є результатом системної взаємодії, вони живуть до тих пір, 

доки в них прогресують певні форми взаємодії, а прогресують вони завдяки 

комунікації». Отже, така взаємодія є необхідним атрибутом ефективного 

публічного управління, оскільки, як відомо, ефективність публічної влади 

визначається не лише прийняттям управлінських рішень, що відповідають 

інтересам суспільства, а й їх обов’язковою реалізацією [84]. 

К. Глубоченко [85] дуже точно зазначає, що основою побудови системи 

взаємодії виступають особливості комунікацій влади з громадськістю. У 

трансформаційний період взаємодія між даними системами обмежується 

зверненнями та скаргами, саме тому при органах влади існують певні 

служби, що займаються удосконаленням даного виду взаємодії. Є фактом 

також і те, що всі перетворення у напрямі прогресу ініціюються «згори», та 

на рівні громадськості не набувають популярності. Зазначене не сприяє 
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формуванню та накопиченню потенціалу взаємодії як фактору досягнення  

громадянського прогресу не лише через примусовість процесу, а й через 

байдужість до нього широкого кола громадян. Звісно, дана байдужість 

формувалася десятиліттями через різні негативні прояви (бюрократія, 

олігархія), але подальше досягнення громадського прогресу можливе лише за 

умови формування публічно-партнерської взаємодії з мінімальною кількістю 

комунікативних бар’єрів між державою та громадськістю [86]. 

Як зазначалося вище, під громадськістю у найширшому розумінні 

визначають будь-яку групу людей, що пов’язана з реалізацією, організацією 

або установою своєї діяльності. У науковій літературі також виділяють 

зовнішню і внутрішню громадськість. Механізм взаємодії внутрішньої 

громадськості у системі державного управління реалізується у площинах: 

субординації (вертикальна взаємодія); координації (горизонтальна 

взаємодія); реординації (зворотна вертикальна взаємодія).  Відносини 

взаємодії органів державної влади (ОДВ) і громадськості можуть виникати 

між конкретними ОДВ та органами місцевого самоврядування, 

інституалізованими та неінституалізованими групами зовнішньої 

громадськості та засобів масової інформації (ЗМІ). На сьогодні необхідно 

висувати більш високі вимоги до кожного громадянина та до державних і 

громадських інститутів у напрямку формування публічно-партнерської 

взаємодії між ними, оскільки лише за таких умов стає можливим досягнення 

громадського прогресу [87]. 

Також зауважимо, що співпраця держави та організацій 

громадянського суспільства сьогодні перестала бути завданням лише 

національного рівня, оскільки до цього процесу активно долучаються й 

міжнародні організації. Підкреслимо також, що окремим цікавим питанням є 

взаємодія інститутів громадянського суспільства та різних консультативно-

дорадчих органів при органах публічної влади з одного боку та 

громадськістю з іншого, оскільки розширення участі представників 
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громадськості в процесах прийняття та реалізації важливих для держави 

рішень ще не говорить про підвищення активності участі самих громадян. 

Однак зазначимо, що на сьогодні спостерігається інерційність процесів 

у налагодженні партнерської взаємодії між органами державної влади, 

місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства, а 

також всередині визначених систем унаслідок розриву комунікації та браку 

результативної взаємодії з громадськістю за попереднього режиму.  

 

1.3. Специфіка публічно-партнерської взаємодії як драйвера 

досягнення громадського прогресу 

 

Якщо повернутися до процесу досягнення громадського прогресу, 

драйвером якого авторкою запропоновано визнати публічно-партнерську 

взаємодію, виникає необхідність дослідження сутності дефініції «взаємодія».  

Складність поняття «взаємодія» визначається великою кількістю 

тлумачень у науковій літературі, тому в дисертаційному дослідженні автором 

враховані різні погляди науковців та виокремлені найважливіші моменти. 

Насамперед слід наголосити, що в сучасній теорії публічного управління всі 

підходи, які включають у себе взаємодію суб’єктів на різних рівнях ієрархії, 

не втратили актуальності.  

За великим тлумачним словником української мови [88, c. 85] 

«взаємодія» означає взаємний зв’язок між предметами в дії, а також 

погоджену дію між ким-, чим- небудь; з точки зору фізики – це взаємний 

вплив тіл та частинок, який зумовлює зміну стану їхнього руху. Взаємодіяти 

– перебувати у зв’язку, взаємно проявляти дію або погоджено взаємно діяти, 

бути у взаємодії. Взаємодію поділяють на групи [89]: взаємодія неживих 

об’єктів та явищ; взаємодія наділених розумом живих суб’єктів, відмінність 

між якими полягає в наступному: 1) при взаємодії неживі об’єкти та явища 

здійснюють безпосередній або опосередкований вплив один на одного, 

викликаючи при цьому нову дію (наприклад, передача енергії при контакті); 



74 
 
2) під час взаємодії наділених розумом живих суб’єктів їх діяльність 

цілеспрямована, осмислена, має мету.  

Категоріальна характеристика взаємодії виражається у різних формах: 

фізичній, хімічній, біологічній, соціальній тощо. Незалежно від їх різновиду 

сутність полягає у взаємному впливі когось або чогось один на одного. У 

рамках дисертаційного дослідження інтерес авторки спрямований на  

соціальну взаємодію (пов’язана із взаємодопомогою суб’єктів соціальних 

відносин, тобто обопільною допомогою, допомогою, що надається один 

одному взаємно), оскільки саме така взаємодія пронизує всю систему 

публічного управління.  

Більшість науковців сутність взаємодії пов’язують із діяльністю, 

погодженою у меті, місці, часі, методах тощо, а процеси взаємодії 

визначають у філософському та управлінському аспектах: 1) до форм 

філософської взаємодії відносять загальний зв’язок явищ, рух, зміну і 

функціональну залежність процесів, що відбуваються у навколишньому 

природному середовищі; 2) теорія управління визначає взаємодію як 

погоджену у часі і місці спільну діяльність, направлену на досягнення 

загальної мети [90].  

Відповідно до теоретичних підходів, категорія «взаємодія» взагалі 

виступає однією із ключових основ людинознавчих дисциплін, 

використовується різними науками і визначається як полісемічне поняття, що 

відрізняється певною мірою за змістом і завданнями, на виконання яких 

спрямовані спільні дії. Багато  вітчизняних дослідників визначає взаємодію 

як процес впливу суб’єктів одне на одного, що потребує активності та 

взаємної спрямованості дій тих людей, які беруть у ньому участь, та 

породжує причинну зумовленість їхніх дій і взаємозв’язок [91].  

Відповідно філософського словника «взаємодія» є: 1) категорією, що 

відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного шляхом 

перенесення матерії та руху, їхню взаємну зумовленість, а також породження 

одним об’єктом іншого; 2) є видом безпосереднього або опосередкованого, 
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зовнішнього або внутрішнього відношення, зв’язку; 3) визначає існування і 

структурну організацію будь-якої матеріальної системи, властивості об’єкта, 

які, з точки зору філософії, можуть проявитися і бути пізнаними лише у 

взаємодії з іншими об’єктами [92].  

У філософському енциклопедичному словнику вказано [93]: 

1) взаємодія виступає як інтегруючий фактор, за допомогою якого 

відбувається об’єднання частин у певний тип цілісності; 2) принцип взаємодії 

конкретизується у дослідженні причинності; 3) взаємодія визначає 

відношення причини та наслідку; 4) кожна із взаємодіючих сторін виступає 

як причина іншої та як наслідок одночасного зворотного впливу протилежної 

сторони; 5) взаємодія зумовлює розвиток об’єктів. 

Відповідно радянського енциклопедичного словника [94] зміст 

взаємодії полягає в тому, що різні суб’єкти у співпраці один з одним 

намагаються досягти значно більших результатів у менші строки із 

найменшими витратами сил.  

У великій радянській енциклопедії зазначено [95]: «Взаємодія - одна з 

основних філософських категорій, яка відображає процеси впливу різних 

об’єктів один на одного, їхню взаємну обумовленість та зміну стану або 

взаємоперехід, а також породження одним об’єктом іншого. Взаємодія являє 

собою вид прямого або опосередкованого, зовнішнього або внутрішнього 

відношення, зв’язку» 

Взаємодія визначає існування і структурну організацію будь-якої 

матеріальної системи, властивості об’єкта, які, з точки зору філософії, 

можуть проявитися і бути пізнаними лише у взаємодії з іншими об’єктами.  

У філософії І. Канта взаємодія є категорією відношення, яка породжує 

єдність речей і процесів чуттєвого світу [96]. О. Антонова [97] пропонує під 

взаємодією, з точки зору філософії, розуміти «динамічне явище, яке 

проявляється в активному впливі суб’єктів відносин один на одного, у 

результаті якого відбувається взаємна зміна взаємодіючих сторін». Отже, 

основною характеристикою взаємодії є  зворотній вплив одного предмета чи 
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явища на інший. О. Прохоров [98] зазначає, що взаємодія визначає існування 

та структурну організацію будь-якої матеріальної системи. Ю. Назар [99] 

стверджує, що саме на підставі взаємодії здійснюється розвиток явища, 

перехід його в нову якість. 

Я. Щепанський [100] запропонував цікаву структуру взаємодії, що 

пов’язана з описом ступенів її розвитку і поділяється на стадії, які вона 

проходить і в яких відбувається, акцентуючи увагу на соціальному зв’язку, 

що може бути представлений як послідовне здійснення: 1) просторового 

контакту; 2) психічного контакту (взаємна зацікавленість); 3) соціального 

контакту (спільна діяльність); 4) взаємодії (систематична, постійна реалізація 

дій, які мають на меті викликати відповідну реакцію партнера чи вирішення 

проблемного питання); 5) соціального відношення (взаємно погоджених дій).  

Г. Андрєєва характеризує взаємодію як форму організації конкретної 

діяльності людей. А. Лунєв розглядає взаємодію як форму зв’язку елементів 

системи, за допомогою якої вони, взаємно доповнюючи один одного, 

створюють умови для успішного функціонування всієї системи в цілому 

[101].  

Авторка не погоджується із трактуванням дефініції «взаємодія», яке 

представлено П. Сорокіним, який вважає, що взаємодія – найпростіша 

модель соціального явища та стверджує: «…явище взаємодії людей дано 

тоді, коли психічні переживання, зовнішні акти однієї людини або людей 

являють собою функцію існування фізичного, психічного стану іншого 

індивіда», оскільки дане поняття подається у спрощеному або навіть 

примітивному виді, враховуючи сучасні трансформаційні процеси, що 

відбуваються в суспільстві [102].  

О. Леонтьєв, М. Обозов взаємодію розглядають як сторону спільної 

діяльності. М. Обозов [103] у такій діяльності виділяє взаємопов’язані 

сторони – предметну діяльність і взаємодію включно зі спілкуванням. О. 

Леонтьєв зазначає, що дія відрізняється від діяльності тим, що не має своєї 

мети, а підпорядковується тій діяльності, зміст якої вона утворює. У свою 
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чергу взаємодія в системі публічного управління має кілька цілей і 

передбачає розв’язання проблемних питань між учасниками процесу такої 

взаємодії. Отже, взаємодія породжує вплив людей один на одного, 

конструювання і реалізацію моделей спільної діяльності, виступає простором 

формування, розвитку, моделювання особи [104]. О. Леонтьєв переконує, що 

«взаємодія – це колективна діяльність, яка розглядається нами не з боку 

змісту або продукту, а у плані її соціальної організації». 

Також авторка підтримає позицію Ю. Назара, який доводить: «Було б 

спрощенням розділяти та абсолютизувати типи взаємодії – співробітництво 

та боротьбу. Взаємодія є діалектичною єдністю боротьби та співробітництва, 

яка знаходить свій прояв у динамічному, перемінному процесі пульсації, 

періодичної зміни позитивного та негативного спрямування» [99, c. 9].  

У психології «взаємодія» визначається як процес, що включає 

взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємовідношення, взаємні дії, 

взаємовплив. Чим краще знають один одного учасники взаємодії, тим більше 

у них можливостей для формування позитивних особистих або ділових 

відносин, тим ширший їхній потенціал в організації та здійсненні спільної 

діяльності. В основі взаємодії – спілкування, яке виконує перцептивну 

(взаємосприйняття партнерів по спілкуванню), комунікативну (взаємообмін 

інформацією), інтерактивну (власне взаємодія партнерів по спілкуванню) 

функції. Важлива особливість взаємодії полягає в її причинній зумовленості.  

P. Кричевський виділяє два компоненти взаємодії (інструментальний 

(власне-діяльнісний) та афективно-комунікативний) та два аспекти 

(діяльнісний (дії, операції, прийоми) і міжособистісний (види спілкування, 

відносин) і зазначає, що їх пропорції в різних видах взаємодії різні [105]. 

Водночас військова концепція визначає взаємодію як погодженість дій 

військ для виконання бойового завдання. Зазначене досягається між 

учасниками операції, з’єднаннями, частинами, підрозділами різних видів 

збройних сил, родів військ (сил), виходячи із завдань, мети і часу проведення 

дій. 
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У юридичній літературі взаємодію у загальному вигляді 

характеризують як універсальну форму руху, розвитку, яка визначає 

існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи. Тобто 

взаємодію можна вивчати як форму зв’язку елементів певної системи, за 

допомогою якої вони, взаємно доповнюючи один одного, створюють умови 

для успішного функціонування всієї системи в цілому. У теорії управління 

взаємодію розглядають у таких аспектах: як категорію, що є визначальною 

для загального процесу управління, та як діяльність кількох суб’єктів із 

спільною метою [106].  

У вітчизняній психології існують наступні трикомпонентні структури 

взаємодії: 1) практичний, афективний і гностичний (О. Бодальов); 

2) регулятивний, афективний та інформаційний (Б. Ломов); 3) інформаційний, 

організаційний і перцептивний (В. Крисько, І. Куліков). Отже, з точки зору 

психології виділяються такі загальні компоненти у структурі взаємодії: 

поведінковий (практичний чи організаційний); інформаційний 

(комунікативний); афективний (ставлення до іншого) і гностичний 

(перцептивний) [107]. 

Підтримуємо позицію науковиці З. Ковальчук [108], яка чітко 

зазначила: «Уся діяльність у реальному світі, починаючи з функціонування 

людини та закінчуючи її відчуттям самої дійсності, ґрунтується на 

різноманітних типах взаємодії».  

Велика кількість видів взаємодії позначається також на кількості її 

типологічних рівнів. У наукових працях Л. Буєвої [109] глибко 

охарактеризовано класифікацію категорії «взаємодія» та наголошено, що 

людська потреба у спілкуванні розвивається від простих форм до 

складніших. Загальна система класифікації взаємодії, що розроблена 

В. Плішкіним [110], була удосконалена автором у фокусі формування 

публічно-партнерської взаємодії (рис 1.5).  
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Рис. 1.5. Теоретико-типологічна структура видів взаємодії 

Джерело: узагальнено та побудовано авторкою 

* авторські ознаки або види взаємодії, що орієнтовані на досягнення громадського 

прогресу 
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Тут і надалі автор пропонує розуміти під: 1) «спонтанною взаємодією» 

(довільна взаємодія) такий процес взаємодії, що виникає внаслідок саморуху 

без впливу зовнішнього середовища, та зумовлений внутрішнім бажанням до 

активних дій; 2) видами взаємодії «мікро-», «мезо-», «макрорівень» – рівні 

організації взаємодії, а саме: місцевий, регіональний, національний та 

наднаціональний; 3) «метаморфозною взаємодією» – таку взаємодію, яка 

передбачає процес перетворення (видозміну) будови системи відповідно до 

індивідуального розвитку елементів, які її складають, у напрямі досягнення 

громадського прогресу; 4) «змішаною взаємодією» – взаємодію, що 

передбачає одночасне використання всередині системи різних 

комунікаційних технологій; 5) «взаємодією підтримки бажаного стану» 

передбачається використання взаємодії в частині фокусу на стані (кінцевої 

точки визначеного процесу), який необхідно досягнути. 

Т. Кабаченко [111] розглядає управлінську взаємодію як окремий 

випадок комунікаційних процесів в організації. Однак, на нашу думку, такі 

процеси є обов’язковими складовими управлінської взаємодії. На рис 1.6 

наведено класифікацію різновидів взаємодії, що згрупована на основі 

досліджень, які провели Є. Сергієнко [112], І. Тимечко [113] та 

доопрацьована автором в частині публічно-партнерського підходу. 

Авторські ознаки орієнтації взаємодії на досягнення громадського 

прогресу обов’язковою вимогою до публічно-партнерської взаємодії 

виділяють участь всіх суб’єктів публічного управління, які розглядаються в 

дисертації (органи державного управління, місцевого самоврядування та 

інститути громадянського суспільства).  

Авторка одностайно погоджується з В. Афанасьєвим [114, c. 272], який 

вважає «Неоднорідність і суперечливість цілого – необхідне джерело, основа 

функціонування та розвитку цілісної системи. Саме завдяки суперечностям 

відбуваються зчеплення, взаємодія частин цілого, взаємний обмін матерією 

та енергією, у процесі якого один компонент знаходить в іншому те, що йому 

необхідно для нормального існування». Узагальнюючи вислів, взаємодію у 
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системі публічного управляння авторка визначає як такий стан взаємозв’язків 

між її елементами, за якого вони забезпечують взаємний вплив один на 

одного та на публічну сферу діяльності на партнерських засадах з метою 

здійснення певних завдань. 

Дослідник Т. Котарбинський [115] розрізняє «позитивну» і «негативну» 

взаємодію та вважає, що два суб’єкти взаємодіють, якщо хоча б один з них 

«допомагає чи перешкоджає іншому». Дана позиція підкреслює єдину 

природу філософського та управлінського підходу до взаємодії, в основі якої 

знаходяться принципи та методи діяльності людей [116].  

Також сучасними науковцями наводяться визначення категорії 

«взаємодія» з точки зору права: 1) розуміється заснована на законах та 

підзаконних нормативних актах, узгоджена за цілями, місцем та часом 

діяльність різноманітних виконавців сумісного вирішення поставлених перед 

ними завдань; 2) необхідний елемент управлінської системи; 3) є 

взаємозв’язком керуючої системи (суб’єкт управління) і тієї системи, якою 

керують (об’єкт управління). 

Враховуючи наведені погляди зазначимо, що конфлікт визначається як 

протидія учасників взаємодії, яка супроводжується негативними емоціями 

[117]. Отже, науковці мають рацію, але зазначимо, що хоча конфлікт носить 

як деструктивну, так і конструктивну функцію, однак характеризується 

ситуаціями, в яких кожна зі сторін взаємодії займає свою визначену позицію, 

несумісну з інтересами іншої сторони (тобто в умовах відсутності 

узгодженості не лише за тактичними цілями, а й за метою). Слід наголосити, 

що дослідження причин виникнення конфліктів, їх ознак, фаз, процесу, видів, 

стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях тісно стосується як теорії, так і 

практики публічного управління, та передбачено майбутніми науковими 

розвідками авторки щодо антагонізму у взаємодії.     
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Рис. 1.6. Систематика видів взаємодії в контексті публічно-

партнерського підходу 

Джерело: систематизовано та побудовано авторкою 

* авторські ознаки взаємодії, що орієнтовані на досягнення громадського прогресу 
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У науковій літературі  також можна зустріти  наступні прояви 

взаємодії: діловий контакт, взаємодопомога, взаємовиручка, співробітництво, 

взаємозалежність, взаємозв’язок. Сучасні тлумачні словники замінюють 

поняття взаємодії словом «погодженість». Однак у даному контексті автор 

ставить питання чи може погоджена діяльність вважатися взаємодією? 

Вважаємо, що погодженість – це частина взаємодії. Без взаємодії не може 

існувати погодженість, а взаємодія може мати місце без погодженості, однак 

така взаємодія не завжди забезпечує досягнення бажаного результату. 

Проведений авторкою аналіз наукових літературних джерел дозволяє 

виокремити декілька ознак взаємодії, що присутні майже в усіх визначеннях 

взаємодії різними авторами та не має особливих розбіжностей в їх розумінні: 

1) спільна діяльність (на думку авторки, дана ознака звужує суть взаємодії, 

оскільки «спільно» ще не означає «взаємодіяти»); 2) наявність декількох 

елементів (не менше двох); 3) погодженість змісту завдань, що виконуються 

суб’єктами взаємодії. У той же час деякими авторами додатково вказані такі 

ознаки: 1) погодженість заходів за метою, місцем, часом, методами (окремі 

науковці вважають, що така ознака обмежує обсяг поняття та зводить його 

лише до окремих видів взаємодії); 2) спрямованість функціонування 

взаємодіючих суб’єктів; 3) наявність нормативно-правової бази (деякі 

науковці не включають через загальність ознаки); 4) становище, яке 

обіймають суб’єкти взаємодії в ієрархії системи (дехто вважає рівне 

становище суб’єктів нереальним і таку точку зору шкідливою). Відносно 

останньої ознаки зауважимо, що, на авторське переконання, взаємодіяти 

можуть і суб’єкти, які перебувають на різних рівнях ієрархії управління за 

умови досягнення рівня партнерських відносин між ними.  

Встановлено, що існують випадки взаємодії, яка здійснюється не 

внаслідок заздалегідь скоординованої діяльності або регламентації в 

нормативному акті, а в результаті ініціативи одного із суб’єктів взаємодії 

[118]. 
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Наявність у визначеннях взаємодії ознаки погодженості за метою, 

місцем і часом зводить її лише до окремих видів, тобто на практиці 

виділяються такі види взаємодії [119]: 1) визначається тільки загальне 

завдання і погоджуються шляхи його виконання, а місце та час проведення 

відповідних дій обираються взаємодіючими елементами; 2) погоджуються 

місце або час виконання загальних завдань, а шляхи та методи розв’язання 

завдань обираються суб’єктами самостійно. 

Таким чином, наведені поняття взаємодії віддзеркалюють позитивні 

аспекти, спрямовані на досягнення єдиної кінцевої мети, а саме – 

громадського прогресу. Але мета різних елементів може мати розбіжності, 

що характеризується складністю соціальних систем. Зазначене обов’язково 

має враховуватись при побудові партнерської взаємодії в системі публічного 

управління. 

Поділяємо погляди науковців А. Жалінського, М. Костицького [120], 

які розглядають взаємодію як певний «вид управлінських зв’язків, при яких 

уповноважені на це органи об’єднують дії ряду інших відомств для 

вирішення загальних завдань і встановлюють їх доцільність», але зауважимо, 

що у даному фокусі доцільно виокремити взаємодію в межах управлінської 

діяльності, тобто всередині системи публічного управління. 

Як визначає та доводить В. Шванкова [121, c. 10], взаємодія – «це 

ділове співробітництво на основі взаємодопомоги частин та елементів 

системи з метою найбільш ефективного розв’язання завдань …». Однак у 

наукових доробках дослідників подані терміни часто застосовують для 

характеристики взаємодії між конкретними співробітниками, службами, 

органами, що виникають в процесі спільної їх діяльності. Тобто вони 

вказують лише на наявність між елементами зв’язку, а не взаємодії. Тому, 

узагальнюючи вищенаведені точки зору, автор пропонує дане трактування 

дефініції «взаємодія» вважати лише її передумовою, а головним 

визначальним показником того, чи належить конкретна діяльність до 

взаємодії, – існування спільних цілей у суб’єктів взаємодії. 
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Враховуючи такі особливості, слушною можна вважати думку 

О. Яковлєва «щодо соціальних явищ наявність взаємодії сама по собі ще 

нічого не сповіщає про її характер, тобто цим поняттям однаково 

охоплюються як випадки соціального співробітництва, зближення, так і 

випадки ворожнечі, антагонізму, конфлікту». З огляду на таке трактування, у 

дисертаційному дослідженні авторки, що вже засвідчувалось вище, 

наголошується на розбудові партнерської взаємодії. 

Проаналізувавши роботи науковців, важко не погодитися з тим, що 

взаємодія в основному розглядається з точки зору процесного підходу. У 

даному випадку, на думку авторки, важливу роль у процесі взаємодії відіграє 

позитивна «налаштованість» як з боку органів влади, так і з боку 

громадянського суспільства [122].  

Тобто, підсумовуючи характерні особливості взаємодії, маємо такі 

спільні ознаки сутності даного поняття: узгодженість місця, часу і мети; 

відповідність законодавчим вимогам; об’єднання сил, засобів, методів 

діяльності. Зазначені якісні характеристики дефініції будемо вважати 

фундаментом публічно-партнерської взаємодії в системі публічного 

управління. 

Проведений аналіз та наші авторські теоретичні узагальнення дали 

підстави констатувати, що управлінська взаємодія у рамках дослідження 

може визначатися як соціальний феномен – взаємодія, яка формується на 

умовах об’єднання всіх елементів управління, що є носіями різних 

субкультур заради ефективного / результативного процесу такої взаємодії та 

спрямована на формування, накопичення та використання її потенціалу. 

Отже, категорія «взаємодія» в контексті дослідження виступає не лише 

у ролі засобу, який забезпечує досягнення громадянського прогресу, але й 

одночасно як необхідна умова підвищення ефективності та результативності 

системи публічного управління. Водночас всі учасники процесу публічно-

партнерської взаємодії мають діяти в межах своєї компетенції, застосовуючи 

відповідні сили, засоби та методи з дотриманням правових вимог. Правову 
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основу взаємодії органів публічного управління між собою та з 

громадськістю  закріплено в різних законах та підзаконних актах України, які 

будуть розглядатися у наступних розділах дисертаційного дослідження. 

Важливо також зазначити, що взаємодія суб’єктів виникає не в 

результаті здійснення впливу один на одного, а з усвідомлення необхідності 

здійснення спільних дій, спрямованих на досягнення спільної мети, а під час 

взаємодії суб’єкти мають впливати на якісні характеристики один одного. 

Враховуючи сучасні тенденції, слушно зазначити, що у випадку дослідження 

взаємодії в системі публічного управління її можна визначити як діяльність, 

що полягає в найбільш доцільному виборі й реалізації заходів, спрямованих 

на створення оптимальних умов досягнення громадського прогресу шляхом 

формування, накопичення й використання потенціалу здійснення публічно-

партнерських (спільних) дій [89, c. 166]. 

Узагальнюючи наведене, слід констатувати, що досягнення 

громадського прогресу об’єктивно пов’язане з необхідністю вдосконалення 

координації структурних елементів в системі публічного управління, 

організації публічно-партнерської взаємодії між ними та уможливлення 

формування, накопичення та використання потенціалу такої взаємодії. 

Завдання, які стоять перед органами публічної влади, не можуть бути 

реалізовані без використання відповідних сил, засобів, сумісної діяльності 

тощо з інститутами громадянського суспільства, для чого обов’язково 

необхідні фундаментальні зміни в системі організаторської скерованості. 

Як управлінська категорія, взаємодія проявляється також у внутрішній 

діяльності системи та в зовнішніх її функціях. В енциклопедичному словнику 

з державного управління зазначено [123], що «у процесі соціальної взаємодії 

відбувається взаємовплив та взаємообумовленість окремих соціальних явищ, 

унаслідок чого вони змінюються, доповнюють один одного і формують 

єдину цілісну соціальну систему». Наведене розуміння краще розкриває 

сутність взаємодії як управлінської категорії, але не відбиває чітких 

розмежувань із взаємодією в широкому її розумінні.    
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Публічне управління є не що інше, як взаємодія органів державної 

влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства 

тощо. Важливо наголосити, що публічне управління – спільна діяльність, і 

тому вона вимагає певної взаємодії у своїй системі. У рамках дисертаційного 

дослідження, як зазначалось раніше, досліджується публічно-партнерська 

взаємодія трьох підсистем, а саме: органів державної влади, місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства, оскільки, на думку 

авторки, саме їхня взаємодія є визначальною складовою досягнення 

громадянського прогресу. Отже, послаблення процесу публічно-партнерської 

взаємодії між підсистемами та всередині них відразу ж негативно 

позначається на громадянському прогресі.  

Зазначимо, що управлінська система – це єдине ціле, що існує і 

розвивається завдяки взаємодії його компонентів. Взаємодію як управлінське 

явище у широкому розумінні визначають як «взаємозв’язок керуючої 

системи (суб’єкт управління) і тієї системи, якою керують (об’єкт 

управління)» [124]. 

Біхевіористична теорія (К. Арджіріса, Р. Лайкерта, Д. Мак-Грегора, 

Ф. Герцберга) [124] визначає різні аспекти соціальної взаємодії, мотивації, 

організаційної структури, комунікації в колективі, типу влади та авторитету, 

гармонізації міжособистісних відносин не лише між керівниками та 

підлеглими, а й у середині колективу. 

І. Гуткін [125] зазначає, що взаємодія – «це засноване на законі 

співробітництво самостійних, непідпорядкованих один одному органів, при 

якому вони діють узгоджено, доцільно поєднуючи притаманні їм різні 

способи, засоби та методи». Зауважимо, що адекватне поєднання засобів, 

способів та методів має забезпечувати ефективність / результативність такої 

взаємодії.  

Г. Матусовський [126] взаємодію трактує як узгоджену діяльність 

різних ланок однієї чи декількох організаційних систем, спрямованих на 

досягнення загальної мети з найменшими витратами сил, засобів і часу. 
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Також деякі науковці, аналізуючи механізм держави як систему всіх 

державних організацій, які здійснюють її завдання і реалізують функцію, 

зазначають, що вони взаємодіють між собою в межах визначених 

повноважень.  

Деякі науковці вважають більш доцільним використовувати категорію 

«співробітництво» як таку, що забезпечує внутрішній (особистісний), 

когнітивний, мотиваційний, рефлексивний та професійний вияв 

(самовираження) сторін, що спільно діють. У даному контексті одразу 

підкреслимо, що деякі наведені аспекти взаємодії включено до складу її 

потенціалу у рамках публічно-партнерської системи.  

В. Кузьмічов [127] зазначає, що взаємодія – це процес спільної 

діяльності двох або більше суб’єктів, які здійснюють вплив один на одного, 

що змінює якісні характеристики діяльності кожного з них, та який в умовах 

взаємозв’язку пов’язує їх між собою для досягнення спільної мети. Отже, у 

контексті дослідження підґрунтя публічно-партнерської взаємодії можна 

визначити наступним чином: 1) це активна цілеспрямована діяльність 

суб’єктів публічного управління; 2) кожен суб’єкт використовує специфічні 

засоби взаємодії; 3) це узгоджені за місцем, часом і метою спільні дії двох чи 

більше суб’єктів публічного управління, спрямовані на одержання 

результатів.  

Дуже доречним є визначення Г. Осипова [128]: категорія взаємодії 

виражає характер і зміст відносин між людьми і соціальними групами як 

постійними носіями якісно різних видів діяльності, що розрізняються за 

соціальними позиціями (статусами) і ролями (функціями). Отже, як 

управлінська категорія, взаємодія виявляється не лише у 

внутрішньоорганізаційній діяльності системи, але і в зовнішніх її функціях. 

Безперечно, авторка погоджується з І. Письменним, який вважає, що 

взаємодія управлінська – це участь у спільній діяльності суб’єктів управління 

в процесі досягнення суспільно необхідних цілей. Але одразу зазначимо, що 

дане трактування взаємодії з точки зору управлінського підходу є дуже 
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полегшеним та таким, що не враховує сучасні управлінські вимоги до 

взаємодії [129]. 

С. Ситнік [130] наголошує на тому, що сутність управлінської взаємодії 

трактується неоднозначно: 1) за своїм змістом управлінська взаємодія 

ширше, ніж поняття «спільна діяльність»; 2) розглядається як окремий 

випадок комунікативних процесів в організації та пропонує узагальнену 

структуру управлінської взаємодії: комунікативний, когнітивний, 

афективний та конативний компоненти. Також дослідники [131] зазначають, 

що в науці розрізняють наступні моделі управлінської взаємодії: «суб’єкт – 

об’єктна» – переважно являє собою вплив керівника на підлеглих; «суб’єкт – 

суб’єктна» – більшою мірою заснована на міжособистісній взаємодії 

керівника і підлеглих. 

Об’єктивно визнати, що від трактування дефініції «взаємодія» 

залежить коректність здійснення публічного управління, що є актуальним 

питанням на шляху досягнення громадського прогресу. Незважаючи на 

значну увагу науковців до вивчення поняття «взаємодія» та сепарації її 

складових у теорії управління, на основі проведеного інспектування 

літературних джерел не можна стверджувально заявити, що існує цілісне 

дослідження дефініції «взаємодія» як основи для створення умов, 

спрямованих на досягнення громадського прогресу. 

Отже, спираючись на позиції філософського аналізу категорії 

«взаємодія» і враховуючи мету дослідження, можемо зробити висновок, що 

взаємодія в системі публічного управління – це суб’єкт-суб’єктні відносини 

між органами публічної влади й інститутами громадянського суспільства як 

рівноправних партнерів за умов закономірної зміни позицій активної – 

«впливу» й пасивної – «сприйняття» та одночасного взаємовпливу один на 

одного, яке позитивно впливає на досягнення громадського прогресу. Таким 

чином, узагальнюючи вищевикладене, у контексті проведеного дослідження 

під публічно-партнерською взаємодією як управлінською категорією авторка 

буде розуміти комплекс взаємних дій та погодженої за цілями діяльності на 
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партнерських засадах двох чи більше суб’єктів системи публічного 

управління, які потребують їх спільних зусиль на шляху розв’язання 

конкретних завдань та сприятимуть формуванню, накопиченню й 

використанню потенціалу такої взаємодії у напрямі досягнення громадського 

прогресу. 

Зауважимо, що у процесі розвитку управління, що має інтегративні 

якості, різні науковці виділяють такі функції: планування, організації, 

мотивації, керівництва, розпорядництва (командування), координації, 

комунікації, дослідження, контролю, оцінювання, прийняття рішень, добору 

персоналу, представництва та ведення переговорів. Тому теоретичні 

положення наукових шкіл певною мірою зараховуються до теорії взаємодії, 

що є концепцією західних вчених. Обґрунтували теорію взаємодії наприкінці 

XIX ст. американський соціолог У. Огберн та український учений 

М. Ковалевський та ін. Методологічною основою теорії взаємодії виступає 

соціологічна концепція факторів. Однак така теорія хоча й не позбавлена 

певних хиб [132] (визначених зокрема дослідниками-економістами), але 

активно продовжує підтримуватись науковою спільнотою [133]. З огляду на 

зазначене вище, можна стверджувати, що складовою частиною теорії 

управління є теорія взаємодії, яка може отримати подальший 

концептуальний розвиток за рахунок розробки публічно-партнерського 

підходу. Однак зауважимо, що науковці різних шкіл управління і взаємодії 

зокрема концентрують увагу на окремих елементах, а не розглядають 

ефективність управління як результат взаємодії на шляху досягнення певної 

мети. Слід наголосити, що дослідження відносно використання публічно-

партнерської взаємодії у напрямі досягнення громадянського прогресу є 

логічним продовженням розвитку теорії управління і теорії взаємодії в 

системі науки управління, які між собою тісно пов’язані.  

Водночас узагальнення теоретичних засад досягнення громадського 

прогресу та розкриття гносеологічного співвідношення між основними 

поняттями науки публічного управління дозволило визначити онтологічну 
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сутність та природу публічно-партнерської взаємодії, особливості її впливу 

на досягнення громадського прогресу. Критичне осмислення основних засад 

теорії публічного управління дозволило авторці сформувати власну позицію 

щодо визначення змісту ключових понять, логічних зв’язків між ними та 

розкрити семантику.  

Отже, авторкою виділяються логічні зв’язки між такими поняттями: 

суспільний прогрес – громадський прогрес – система публічного управління 

– потенціал публічно-партнерської взаємодії.  Зазначене сприяло розбудові 

наукового підґрунтя щодо формування, накопичення та використання 

потенціалу публічно-партнерської взаємодії як драйвера досягнення 

громадського прогресу.  

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі досліджено гносеологічне співвідношення основних 

понять науки управління та узагальнення теоретичних основ прогресивної 

лінії в розвитку, що дозволило визначити онтологічну сутність та природу 

громадського прогресу (специфічної складової суспільного прогресу) й 

публічно-партнерської взаємодії як драйвера його досягнення. Критичне 

осмислення засадничого базису теорії управління сприяло визначенню 

авторської позиції щодо трактування змісту низки фундаментальних понять, 

розкриття семантики та логіки зв’язків між ними, що допомогло вибудувати 

наукове підґрунтя для формування, накопичення та використання потенціалу 

партнерської взаємодії в межах системи публічного управління. 

У роботі виділяються логічні зв’язки між такими поняттями: 

«суспільний прогрес – громадський прогрес – система публічного управління 

– потенціал публічно-партнерської взаємодії».  

Розкрито гносеологічний зв’язок між основними поняттями теорії 

публічного управління: «управління», «менеджмент», «державне 
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управління», «публічне адміністрування», «публічне управління», 

досліджено основні погляди наукової спільноти щодо змісту й сутності 

наведених дефініцій, що дозволило під публічним управлінням визначити 

таку участь народу в управлінні державою, що забезпечує взаємодію між 

органами публічної влади і громадськістю та у перспективі підвищує 

результативність / ефективність у напрямі досягнення громадського прогресу. 

Констатовано, що в сучасних національних умовах є необхідність 

запровадження дієвого «публічного управління», під яким розуміється таке 

управління, що відповідає очікуванням держави та громадського суспільства. 

Щодо суспільства встановлено, що провідним напрямом його розвитку 

більшість науковців вважає прогрес як сталу тенденцію поліпшення та 

вдосконалення однієї або декількох сфер громадського життя, який 

характеризується науковим поняттям «суспільний розвиток». Водночас аналіз 

різних типів універсальних зв’язків, виражених у законах і категоріях 

діалектики, дозволив засвідчити, що розвиток взагалі й суспільний розвиток 

зокрема не можна вважати простим синонімом змін або прирівнювати його 

до прогресу, оскільки прогрес – більш складний процес, ніж зміна або 

сукупність змін. 

Дослідження історичного прогресу дозволило визначити, що 

прогресивні зміни в житті людей внутрішньо суперечливі й супроводжуються 

більшими чи меншими втратами, приводячи загалом до поліпшення життя. 

Розглянуто поняття «суспільний прогрес», основний зміст якого встановлює 

закон розвитку суспільства як сходження від простого до складного, від 

нижчого стану до вищого та окреслено основні етапи його формування. 

Наголошено, що прогресивними повинні бути не лише цілі, а й засоби 

прогресу. Зауважено, що соціальний прогрес у загальному вигляді включає: 

1) прогрес науки та техніки, розвиток виробничих сил (промисловий 

переворот); 2) політичний прогрес (перехід від тоталітаризму до демократії); 

3) прогрес у сфері культури (визнання людини найвищою цінністю). 
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Визначено, що в науковій літературі чітко не розділяються такі поняття, як 

суспільний та соціальний прогрес. 

Запропоновано в рамках дослідження прогресивного розвитку 

громадянського суспільства в умовах становлення публічного управління 

більш ґрунтовно дослідити таку специфічну складову цієї системи, як 

громадський прогрес. Досліджено сутність та значення понять «соціальна 

спільнота», «суспільство», «громадянське суспільство», «громадський», 

«громадськість» та розмежовано поняття «інститути громадянського 

суспільства», «територіальні громади», «органи самоорганізації населення», 

«громадські об’єднання», на основі чого: 1) під «громадським» 

запропоновано розуміти частину загального суспільства, сформовану у 

визначений час у певні об’єднання, які мають спільні інтереси й цілі та 

займають активну позицію в напрямі досягнення мети їхньої діяльності; 

2) запропоновано досліджувати саме громадський (public) прогрес, оскільки в 

системі публічного управління можна формувати потенціал взаємодії, 

накопичувати та використовувати його шляхом перетворення латентної групи 

на активну за допомогою координаційних впливів.  

Доведено, що громадський прогрес – багаторівневий та різноплановий 

процес, оскільки складається з різних сфер суспільного життя, які взаємно 

впливають один на одного та запропоновано під цим визначенням розуміти – 

якісна еволюція суб’єктів публічно-партнерської, що на свідомісно-

комунікативному рівні виявляє ідеологію суспільного розвитку в усіх сферах 

життєдіяльності з метою максимізації прояву потенціалу кожної окремої 

особистості на основі розширення індивідуальних можливостей через 

адаптивну гнучкість міжсуб’єктної взаємодії в межах системи публічного 

управління. Наголошено, що драйвером громадського прогресу як 

специфічної складової соціального прогресу виступає партнерська взаємодія 

в системі публічного управління між органами державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства (триєдина 

взаємодія). Зазначено, що на сьогодні спостерігається інерційність процесів у 
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налагодженні партнерської взаємодії між органами державної влади та 

інститутами громадянського суспільства, а також усередині визначених 

систем унаслідок розриву комунікації та браку результативної взаємодії з 

громадськістю за попереднього режиму. 

Враховано різні погляди науковців і виокремлено найважливіші 

моменти щодо поняття «взаємодія», що дало змогу виявити певні форми 

взаємодії: фізичну, хімічну, біологічну, соціальну тощо та навести теоретико-

типологічну структуру видів взаємодії, яка була поглиблена авторськими 

видами взаємодії, що орієнтовані на досягнення громадського прогресу, а 

саме: 1) «спонтанна взаємодія» (довільна взаємодія) – такий процес 

взаємодії, що виникає внаслідок саморуху без впливу зовнішнього 

середовища, та зумовлена внутрішнім бажанням до активних дій; 

2) взаємодія «мікро-», «мезо-», «макрорівнів» – рівні організації взаємодії, а 

саме: місцевий, регіональний, національний та наднаціональний; 

3) «метаморфозна взаємодія» – така взаємодію, яка передбачає процес 

перетворення (видозміну) будови системи відповідно до індивідуального 

розвитку елементів, які її складають, у напрямі досягнення громадського 

прогресу; 4) «змішана взаємодія» – взаємодію, що передбачає одночасне 

використання всередині системи різних комунікаційних технологій; 

5) «взаємодія підтримки бажаного стану» – передбачає використання 

взаємодії в частині фокусу на стані (кінцевої точки визначеного процесу), 

якого необхідно досягнути. Водночас інтерес дослідження спрямований на 

соціальну взаємодію, оскільки саме така взаємодія пронизує всю систему 

публічного управління.  

Опрацьовано систематику видів взаємодії в контексті публічно-

партнерського підходу та наведено авторські ознаки взаємодії, що орієнтовані 

на досягнення громадського прогресу та обов’язковою вимогою до публічно-

партнерської взаємодії виділяють участь усіх суб’єктів публічного 

управління, які розглядаються (органи державного управління, місцевого 

самоврядування та інститути громадянського суспільства). 
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Запропоновано, спираючись на позиції філософського аналізу категорії 

«взаємодія», під взаємодією в межах дослідження розуміти суб’єкт-суб’єктні 

відносини між органами публічної влади й інститутами громадянського 

суспільства як рівноправних партнерів за умов закономірної зміни позицій 

активної – «впливу» і пасивної – «сприйняття» та одночасного взаємовпливу 

один на одного, яке позитивно впливає на досягнення громадського прогресу. 

Наголошено, що дослідження відносно використання публічно-

партнерської взаємодії в напрямі досягнення громадянського прогресу є 

логічним продовженням розвитку теорії управління і теорії взаємодії в 

системі науки управління, які між собою тісно пов’язані. 

Основні положення третього розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані авторкою у роботах [3; 134-146]. 

 

Список використаних джерел до розділу 1 

 

1. Петрова І., Руда О. Публічне управління як фактор і стимулятор 

модернізації адміністративного. Підприємництво, господарство і право. 

2017. № 6. С. 131-135. 

2. Михайловська О. В. Місце комунікаційної взаємодії в системі 

публічного управління. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і 

прикладний аспект : матеріали круглого столу (Дніпро, 2 червня 2017 р.). 

Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 114-115. 

3. Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Ладонько Л. С., Ткаленко Н. 

В. Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій 

публічного управління та адміністрування. Університетські наукові записки. 

2016. № 2 (58). С. 241-253. 

4. Приживара С. В. Управління як специфічний вид діяльності. 

Державне будівництво. 2012. № 1. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/db/2012-1/doc/1/07.pdf (дата звернення: 20.01.2019). 



96 
 

5. Кнорринг В. И. Искусство управления : учебник. Москва : БЕК, 

1997. 288 с. 

6. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: курс 

лекций. 4-е изд. Москва : Омега Л, 2006. 579 с. 

7. Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути 

присуджений науковий ступінь : Постанова Кабінету Міністрів України 

Перелік від 29.11.1997 № 1328. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1328-97-%D0%BF (дата звернення: 

20.01.2019). 

8. Мороз В. М. Діалектика зв’язку змісту категорій «управління» та 

«менеджмент» у межах науки «державне управління». Вісник Національного 

університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 

2014. Вип. 1 (1). С. 34-44. 

9. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) 

та ін. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв 

(співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. Київ. : НАДУ, 2011. 748 с. 

10. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління 

суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. 184 c. 

11. Вступ до публічного адміністрування : навчальний посібник / 

Н. Л. Гавкалова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора 

Н. Л. Гавкалової. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 372 с. 

12. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда та 

ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 

2018. 224 с. 

13. Keeling D. Management in Government. London : Allen & 

Unwin, 1972. 216 p. 

14. Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю. Державне 

управління : підручник. Київ : Знання, 2009. 582 с. 



97 
 

15. Публічне адміністрування: електронний : навчальний посібник / 

В. М. Нагаєв. Харків : ХНАУ, 2018. 278 с. 

16. Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та 

перспективи / В. А. Скуратівський та ін. ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. 

П. Трощинського. Київ ; Львів : НАДУ, 2012. 368 с. 

17. Амосов О., Гавкалова Н. Моделі публічного адміністрування 

(архетипова парадигма). Публічне управління: теорія та практика. Харків : 

ДокНаукДержУпр. Спеціальний випуск, 2013. С. 6-13. 

18. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

19. Босак О. З. Публічне управління як нова модель управління у 

державному секторі. Державне управління: теорія та практика. 2010. № 2. 

URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf (дата звернення: 

13.08.2019). 

20. Оболенський О. Ю., Борисевич С. О. , Коник С. М. Опорний 

конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне управління»: наукова 

розробка. Київ : НАДУ, 2011. 56 с. 

21. Бондар Ю. А. Менеджмент в органах державної влади. Наукові 

праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні 

науки. 2013. Вип. 24. С. 206-212. 

22. Модернізація державного управління та європейська інтеграція 

України : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. 

Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. 

Київ : НАДУ, 2013. 120 с. 

23. Філософські проблеми державного управління : навч.-метод. 

посіб. / В. М. Князєв та ін. ; за заг. ред. В. М. Князєва. Київ : НАДУ, 2012. 

220 с. 

24. Топчій В. В., Шкелебей В. А., Супрун Т. М. Публічно-правова 

протидія корупції : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 

208 с. 



98 
 

25. Решетов О. О., Стежко З. В. Суспільний прогрес. Наукові 

записки, 2013. Вип. 13. С. 164-167. 

26. Хайрулліна Ю. О. Світоглядна культура особистості: 

структурнофункціональний аналіз : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова, 2011. 235 с. 

27. Чаплигін С. Коротка історія ідеї прогресу Ален де Бенуа. URL: 

http://www.bratstvo.info/tvori/3769-korotka-istoriya-ideyi-progresu (дата 

звернення: 14.09.2019). 

28. Toffler Alvin. A Future Shock, 1970. URL: 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4797/4798 (дата звернення: 11.08.2019). 

29. Стокаліч І. С. Соціокультурні трансформації в релігійній 

філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття : дис. … канд. філос. наук : 

09.00.05 / Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2019. 250 с. 

30. Історія вчень про державу і право : підручник / за ред. Г. Г. 

Демиденка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 256 с. 

31. Брило Ю. М. Континуальність та дискретність історичного 

процесу в посттойнбіанській філософії історії : дис. … канд. філос. наук : 

09.00.03 / Донецький національний університет. Вінниця, 2016. 215 с. 

32. Скворець В. О. Соціальний прогрес як суспільствознавча 

проблема. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 

2011. Вип. 47. С. 123-133. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_47_14 (дата звернення: 11.04.2019). 

33. Загорський В. С. Концептуальні основи формування системи 

управління сталим розвитком еколого-економічних систем : монографія. 

Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с. 

34. Богдашина Е. Н. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті 

рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) : монографія. 2-ге вид., доп та переробл. Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 560 с. 

35. Липинський В. Твори. Архів. Студії / за заг. ред Р. Залуцький і Є. 

Зиблікевич ; Східноєвроп. дослід. ін-т імені В. К. Липинського. Філадельфія ; 



99 
 
Пенсильванія. 1980. Т. 2: Участь шляхти у великому українському повстанні 

під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. XCVIII. 637, [1] c. URL: 

https://chtyvo.org.ua/authors/Lypynskyi_Viacheslav/Tvory_arkhiv_studii_Tvory_

Tom_2_Uchast_Shliakhty_u_Velykomu_ukrainskomu_povstanni_pid_provodom_

hetmana_Bohdana_Khmelnytskoho/ (дата звернення: 04.07.2019). 

36. Воловик В. І., Лепський М. А., Бутченко Т. І., 

Краснокутський О. В. Соціальна філософія : монографія. Запоріжжя : 

Просвіта, 2011. 376 с. 

37. Філософія : навч. посіб. / Л. В. Губерський та ін. ; за ред. І. Ф. 

Надольного. 2-ге вид., випр. Київ : Вікар, 2001. 516 с. 

38. Новгородцев П. Общественный идеал в свете современных 

исканий. История политических и правовых учений : Хрестоматия для 

юридических вузов и факультетов / сост. и общ. ред. проф., д-р ист. наук Г. Г. 

Демиденко. Харьков : Факт, 1999. 797 с. 

39. Воронцова А. В. Структура правового прогресу. Митна справа. 

2011. № 2 (74), ч. 2. С. 167-172. 

40. Давиденко Е. М. Криза гуманістичної парадигми сучасного 

суспільства. Вісник Донецького національного університету економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Гуманітарні науки. 2013. 

Вип. 2. С. 7-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuetg_2013_2_3 (дата 

звернення: 08.06.2019). 

41. Бліхар М. П. Духовні цінності студентської молоді в сучасному 

українському суспільстві : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Львів, 2018. 271 с. 

42. Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства / 

Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1910&Ite

mid=505 (дата звернення: 03.07.2019). 

43. Культура ренесансу. Освіта UA. URL: 

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10177/ (дата звернення: 13.09.2019). 



100 
 

44. Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності : 

матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 

аспірантів «Дні Науки» (22-23 квітня 2015 року, м. Київ) / уклад. : 

Мельниченко А. А., Виселко І. В., Пряміцин В. Ю., Комова Д. Ю. Київ : 

НТУУ «КПІ», 2015. 190 с. 

45. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія 

дії : національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, 

Ю. Ж. Шайгородський та ін. ; Інститут політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2016. 284 с. 

46. Максимов С. В. Диалектика отечественного военного прогресса : 

монография. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. 355 с. 

47. Сморж Л. О. Естетика : навчальний посібник. Київ : Кондор, 

2009. 334 с. 

48. Халепа О. Формати сучасної взаємодії зі спільнотами. Сучасне 

мистецтво. 2016. Вип. 12. С. 169-180. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2016_12_19 (дата звернення: 

09.10.2019). 

49. Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А. Соціологія : 

навчальний посібник. Київ : КОНДОР, 2009. 550 с. 

50. Васютинський В. Психологічні виміри спільноти : монографія. 

Київ : Золоті ворота, 2010. 120 с. 

51. Європейське врядування. Біла книга. 25.7.2001. СОМ (2001) 428. 

Брюсель. 40 с. URL: http://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Bila-knyga-

YEvropey-ske-vryaduvannya.pdf (дата звернення: 10.10.2019). 

52. Турій О. В. Окремі аспекти взаємодії організацій громадянського 

суспільства з органами державної влади як фактор розвитку громадянського 

суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 8. 

URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1115 (дата звернення: 10.10.2019). 

53. Постол О. Є. Громадянське суспільство як суб’єкт формування 

системи публічного управління. Публічне управління та адміністрування в 



101 
 
умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід : 

монографія / за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, 

П. Жукаускаса, Й. Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 

С. 211-249. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/monodrupradmin_214.pdf (дата 

звернення: 11.10.2019). 

54. Гурицька М. С. Громадянське суспільство: теорія і практика. 

Вісник Сев, ДТУ. Політологія. 2008. Вип. 91. С. 219-222. 

55. Резнік О. Особистість і громадянське суспільство: досвід 

теоретичного осмислення. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2002. 

№ 3. С. 68-79. 

56. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка 

становлення, тенденції розвитку : монографія / за заг. ред. Ф. М. Рудича. 

Київ : Парламентське видавництво, 2006. 412 с. 

57. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство, правова держава і 

політична свідомість громадян : монографія. Київ : Ісідо, 1994. 112 с. 

58. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому 

рівні: навчально-методичний посібник / Т. І. Євтухова та ін. ; ДП 

«Укртехінформ». Київ, 2013. 250 с. 

59. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут 

мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка. 1971. Том 2. Г-Ж / 

ред. тому: П. П. Доценко, Л. А. Юрчук. С. 174.  

60. Громадська організація “Інформаційно-аналітичний центр 

“Громадський Простір”. URL: http://www.prostir.ua/?news=hto-taka-

hromadskist-i-z-chym-jiji-jidyat (дата звернення: 14.11.2019). 

61. Толковый словарь русского языка : в 4 т. Т. 2: Л-О / под ред. 

Д. Н. Ушакова. Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1938. 1040 стб. 

62. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка 

(М-О). Москва : Азъ, 1992. С. 89. 

63. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. Москва : Рус. яз., 2000. 862 с. 



102 
 

64. Московець В. І. Поняття "громадськість" у законодавстві та 

адміністративно-правовій теорії. Форум права. 2011. № 2. С. 630-634.  

65. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, 

практика : підручник. Вид. 2-ге, доп. Київ : Скарби, 2001. 400 с. 

66. Нічого для нас без нас: Посібник з інклюзивного прийняття 

рішень для державних органів / упоряд.: В. О. Азін, Л. Ю. Байда, Н. Госс, 

П. М. Ждан, І. М. Сухініна, А. Флетчер. Київ : Ленвіт: 2015. 102 с. 

67. Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю : навчальний посібник. 

Київ : НМЦВО, 2001. 560 с. 

68. Абетка громадянського суспільства. URL: 

https://www.ladrada.gov.ua/hromadianske-suspilstvo (дата звернення: 

15.11.2019). 

69. Даниленко Л. І., Поліщук І. В. Перспективи та виклики 

євроінтеграційних процесів для України : навч.-метод. матеріали. Київ : 

НАДУ, 2013. 132 с. 

70. Собків Я. М. Засади взаємодії інститутів держави і 

громадянського суспільства в реалізації інформаційних прав і свобод людини 

і громадянина. URL: https://goal-int.org/zasadi-vzayemodii-institutiv-derzhavi-i-

gromadyanskogo-suspilstva-v-realizacii-informacijnix-prav-i-svobod-lyudini-i-

gromadyanina/ (дата звернення: 15.11.2019). 

71. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських 

організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспект. 

Офіційний вебсайт Міністерства юстиції України. URL: 

https://minjust.gov.ua/m/str_20126 (дата звернення: 15.11.2019). 

72. Про затвердження Положення про участь громадськості у 

прийнятті рішень у сфері охорони довкілля : Наказ Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 18.12.2003 № 168 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-04#Text (дата звернення: 

16.11.2019). 



103 
 

73. Про затвердження Методики визначення ризиків та їх 

прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки : 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2002 

№ 637. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0637203-02#Text (дата 

звернення: 16.11.2019). 

74. Про затвердження Методичних рекомендацій із формування 

громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими 

відходами : Наказ Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 16.02.2010 № 38. URL: 

https://zakononline.com.ua/documents/show/113479___113479 (дата звернення: 

16.11.2019). 

75. Громадські ради: створення та організація роботи. Довідково-

методичний посібник для членів громадських рад / за заг. ред. 

А. С. Крупника. Одеса, 2012. 326 с. 

76. Болотова В. О. Паблік рілейшенз в ОВС. URL: 

http://adhdportal.com/book_2620.html (дата звернення: 17.11.2019). 

77. Московець В. І. Поняття "громадськість" у законодавстві та 

адміністративно-правовій теорії. С. 631. 

78. Сухорольська І. Ю. Громадська дипломатія як чинник 

демократизації політичної системи України : дис. …канд. пол. наук : 23.00.02 

/ Національний університете «Львівська політехніка» Львів. 2015. 205 с. 

79. Дністрянський С. Загальна наука права і політики. Прага, 1923 

Т. 1. 381 с. URL: https://diasporiana.org.ua/politologiya/12002-dnistryanskiy-s-

zagalna-nauka-prava-i-politiki-t-1/ (дата звернення: 19.11.2019). 

80. Папуша В. С. Проблеми взаємодії громадянського суспільства та 

державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. 

Молодий вчений. 2016. № 8. С. 231-235. URL: 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=899811 (дата звернення: 21.11.2019). 



104 
 

81. Прудиус Л. В. Управляння якістю державної служби України : 

дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.03 / Дніпропетровський регіональний 

інститут державного управління. Дніпро, 2018. 517 с. 

82. Громадянське суспільство України: політика сприяння та 

залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [Яблонський В. М. та ін.] 

; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. Київ : 

НІСД, 2019. 112 с. 

83. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : 

Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U068_16.html (дата звернення: 

23.11.2019). 

84. Шуміло О. М., Кравчук Н. Ю. Роль неурядових організацій у 

становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного 

правозахисного активізму) : навчальний посібник. Київ, 2018. 227 с. 

85. Глубоченко К. О. Функціонування механізмів взаємодії органів 

державної влади з громадськістю в системі державного управління. 

Державне будівництво. 2011. № 2. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_7 (дата звернення: 25.11.2019). 

86. Державна політика сприяння розвитку громадянського 

суспільства. Методичні рекомендації / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. : 

А. О. Красносільська, М. В. Лациба, А. В. Волошина та ін. Київ : Агентство 

«Україна», 2013. 180 с. 

87. Удосконалення державно-управлінських відносин в умовах 

трансформації українського суспільства : монографія / [Е. А. Афонін та ін.] ; 

за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. Київ : НАДУ, 2014. 268 с. 

88. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 

допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 

1736 с. 

89. Топчій В. В. Взаємодія та координація в діяльності органів 

внутрішніх справ з виявлення та розкриття злочинів. Науковий вісник 



105 
 
Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 30. 

Т. 2. С. 165-169. 

90. Теорія держави і права: академічний курс : підручник / за ред. 

О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 688 с. 

91. Ніколаєнко С., Ніколаєнко С. Категорія психологічного впливу в 

психології. 2011. URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39499/09-

Nikolaienko2.pdf?sequence=1 (дата звернення: 12.12.2019). 

92. Философский словарь / Основан Г. Шмидтом. 22-е новое, 

переработ. изд. / под ред. Г. Шишкоффа ; пер. с нем. ; общ. ред. 

В. А. Малинина. Москва : Республика, 2003. 575 с. 

93. Словарь философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова. 

Москва : ИНФРА-М, 2007. XVI. 729 с. 

94. Советский энциклопедический словарь / под ред. 

А. М. Прохорова. Москва : Сов. энциклопедия, 1987. С. 216.  

95. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е 

издание. Москва : Сов. энцик., 1971. Т. 5. 528 с. 

96. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Філософія : підручник. 2-ге вид., 

допов. і переробл. Xарків : Право, 2012. С. 48.  

97. Словник базових понять з курсу «Педагогіка» : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / уклад. Антонова О. Є. 

Вид. 2-ге, доп. і перероб. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 

С. 9-10.  

98. Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. 

2-е изд. Москва : Большая Рос. энцикл. ; Санкт-Петербург : Норинт, 1997. 

С. 145. 

99. Назар Ю. С. Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у 

профілактиці адміністративних правопорушень : монографія. Львів : 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. С. 17.  



106 
 

100. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии : [пер. с 

польск.]. Москва, 1969. 239 с. URL: 

https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Shchepansky_Elementarnye_ponya

tiya_sociologii_1969.pdf (дата звернення: 20.11.2019) 

101. Яструб О. О. Формування культури  міжособистісної взаємодії у 

майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі : дис. …канд. 

пед. наук: 13.00.07 / Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки. Луцьк, 2016. 218 с. 

102. Сорокин П. А. Элементарный учебник общей теории права в 

связи с теорией государства. Санкт-Петербург : Изд-во СПб. ун-та, 2009. 

240 с. 

103. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. Киев : 

Лыбидь, 1990. 192 с. 

104. Леонтьев А. Н. Деятельность: Сознание: Личность. Москва, 1977. 

304 с. URL: 

https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/deyatyelnost-

soznyanie-lichnost.pdf (дата звернення: 21.11.2019). 

105. Кричевский Р. Л. К вопросу о социально-перцептивном 

механизме идентификационного процесса. Вопросы психологии познания 

людьми друг друга и общения : науч. тр. / редкол.: Б. А. Еремеев и др. 

Краснодар : МВ ССО РСФСР, Кубан. гос. ун-т, 1978. Вып. 261. С. 111-118. 

106. Сливка М. М. Поняття, принципи та роль взаємодії суб’єктів 

охорони навколишнього природного середовища. Прикарпатський 

юридичний вісник. 2019. № 2 (27). С. 143-146. 

107. Савенкова Л. О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як 

об’єкт психолого-педагогічного управління : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 

212 с. 

108. Ковальчук З. Структурно-функціональна семантика категорії 

"взаємодія” в педагогічній психології. Педагогіка і психологія професійної 

освіти. 2013. № 2. С. 137-143.  



107 
 

109. Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. Москва : Мысль, 

1978. 216 с. 

110. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : 

підручник. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 1999. 702 с. URL: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/1/tom_2/26.pdf (дата звернення: 02.12.2019) 

111. Кабаченко Т. С. Психология управления : учебное пособие для 

вузов : в 2 ч. Москва : Российское педагогическое агентство, 1997. 322 с. 

112. Сергієнко Є. В. Структура та класифікація механізмів взаємодії 

суб’єктів місцевого самоврядування. Науковий вісник Академії 

муніципального управління. Серія : Управління. 2012. Вип. 2. С. 278-290. 

113. Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб’єктів 

економічних відносин у транскордонному просторі. Регіональна економіка. 

2016. № 1. С. 144-149. 

114. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. 

Москва : Политиздат, 1981. 432 c.  

115. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе : пер. с польск. 

Москва : Экономика, 1975. 271 с. 

116. Олійник В. М. Поняття та принципи взаємодії при виявленні та 

розкритті злочинів у сфері господарської діяльності. Форум права. 2012. № 2. 

С. 511-518. 

117. Вдовина М. В. Межпоколенческие отношения: причины 

конфликтов в семье и возможные пути их разрешения. URL: http://www.zpu-

journal.ru/e-zpu/2009/3/Vdovina/ (дата звернення: 05.12.2019). 

118. Ященко Т. М. Співвідношення понять "взаємодія" та 

"взаємовідносини" в системі державного управління. Вісник Національної 

академії державного управління при Президентові України. Серія : 

Державне управління. 2017. № 2. С. 19-25. 

119. Литвин М. М., Аллеров Ю. В., Кириченко І. О. Сутність, 

закономірності та принципи взаємодії військ (сил). Честь і закон. 2003. № 4. 

С. 9-15. 



108 
 

120. Жалинский А. Э., Костицкий М. В. Эффективность 

профилактики преступлений и криминологическая информация. Львов : 

Вища школа, 1980. 212 с. 

121. Шванков В. М. Теоретичні основи координації і взаємодії в 

органах внутрішніх справ. Москва, 1978. 174 с.  

122. Конопляник О. С., Гречанюк С. К., Галай В. О. Адміністративно-

правове регулювання охорони Національною гвардією України 

дипломатичних представництв іноземних держав : монографія. Київ : 

ГО «Київський правозахисний альянс», 2016. 182 с. 

123. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : 

Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. 

Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 

С. 81. 820 с. 

124. Рубцов В. П., Перинська Н. І. Державне управління та державні 

установи : навч. посіб. для дистанційного навчання / за ред. Ю. П. Сурміна. 

Київ : Університет «Україна», 2008. 440 с. 

125. Пчєліна О. Щодо поняття та сутності взаємодії під час 

розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Національний 

юридичний журнал: теорія і практика. 2015 С. 167-172. URL: 

http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/1/37.pdf (дата звернення: 

28.12.2019). 

126. Матусовский Г. А. Экономические преступления: 

криминалистический анализ. Харьков : Консум, 1999. С. 158.  

127. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика : навч. посіб. / 

за заг. ред. В. Г. Гончаренка, Є. М. Моісеєва. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 

368 с. 

128. Осипов Г. В. Социология. Основы общей теории. Москва : 

Норма. 2003. 912 с.  

129. Євтушенко Н. О. Компаративний аналіз поняття "консалтингова 

взаємодія". Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 1. С. 42-50.  



109 
 

130. Ситнік С. В. Управлінська взаємодія як умова реалізації 

особистісного потенціалу. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. 2011. № 16, 

вип. 11, ч. 1. С. 114-120. 

131. Гаман П. І. Суб'єкт-об'єктна та комунікативна парадигми 

організації і функціонування місцевого самоврядування. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 9. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_9_3 (дата звернення: 17.12.2019). 

132. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 1 / редкол.: 

С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2000. 

864 с. 

133. Гречанюк С., Терещук Г., Мамчур  Л. Теорія взаємодії в 

управлінні правоохоронними органами. Актуальні проблеми правознавства. 

2018. № 4 (16). С. 58-61. 

134. Михайловська О. В. Концепція громадського прогресу в науці 

публічного управління : одноосібна монографія. Мена : ТОВ «Домінант», 

2020. 308 с. 

135. Mykhailovska O., Filipova N. Origin and theoretical basis of New 

Public Management. Current trends of Public Management: collective monograph 

/ [collection of scientific papers (educational-scientific series: “Public management 

and administration”; issue 7) ; edited by Shkarlet Sergiy, Doctor of Economic 

Science, Professor, Rector of Chernihiv National University of Technology]. 

Published by Academic Sosiety of Michal Baludansky, Kosice, Slovakia, 2017. 

Pр. 28-36. 

136. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Децентралізація публічної 

влади в Україні. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та 

інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті 

організацій : колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Старченко. Ніжин : 

ФОП Лук`яненко В. В., ТПК Орхідея, 2016. С. 68-78.  

137. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Пархоменко М. С. Наукові 

підходи до розуміння сутності поняття «потенціал громадського прогресу». 



110 
 
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 

2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_5. 

138. Михайловська О. В. Деякі аспекти комунікативної взаємодії 

органів місцевого самоврядування та громадськості. Науковий вісник Полісся. 

2016. Вип. 1(5). С. 56-63.  

139. Місцеве самоврядування: словник-довідник / О. М. Руденко, 

І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, О. М. Іваницька, О. В. Червякова, 

А. Є. Шевченко, О. В. Михайловська, Б. Н. Гечбаія. Київ : Кондор-

Видавництво, 2016. 203 с.  

140. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Філіпова Н. В Менеджмент: 

теорія та практика : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 152 с.  

141. Михайловская Е. В. Формирование и развитие науки управления. 

Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика : сборник 

научных статей (Гомель, 12 ноября 2014 г.). Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 

2014. Вып. 3, ч. 1. С. 98-100. 

142. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Сутність державного 

управління. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2015 : мateriały 

XI Мiędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Перемишль, 07-15 

червня 2015 р.). Przemyśl : Nauka i studia, 2015. С. 79-80. 

143. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Актуальні питання 

децентралізації влади в Україні. Особистість, суспільство, політика : 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Люблін, 15-16 

лютого 2016 р). Люблін : WSEI, 2016. Ч. 1. С. 86-88.  

144. Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Владно-громадська взаємодія 

в умовах реформування. Особистість, суспільство, політика : матеріали 

V Міжнародної науково-практичної конференції (Люблін, 23-24 грудня 

2016 р.). Люблін : WSEI, 2016. Ч. 1. С. 75-77.  

145. Михайловська О. В., Семирозум Б. В. Сутність політичної влади 

як важливої складової владних відносин. Інноваційний розвиток 

інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та 



111 
 
соціокультурні аспекти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 

14 грудня 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 433-434. 

146. Михайловська О. В., Федяй І. Г. Характеристика менеджменту, як 

сучасної науки. Публічне управління та сучасний менеджмент в 

інформаційному суспільстві : збірник матеріалів роботи круглого столу 

(Чернігів, 26 квітня 2018 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 3-5. 



112 
 

РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРНО-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ПРОГРЕСУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Методологія досягнення громадського прогресу в системі 

публічного управління 

 

Органи державної влади, місцевого самоврядування та громадянське 

суспільство несуть у собі спільну основу, існують в єдиному полі та 

поєднуються публічним управлінням, тому ефективна взаємодія в даній 

системі є однією з важливих передумов розвитку демократії в Україні. 

Успішність такої взаємодії визначається постійним діалогом, 

удосконаленням практики взаємовідносин, активною та свідомою участю 

громадян у державних справах. Загалом взаємовідносини і взаємовплив у 

системі публічного управління є визначальним фактором у забезпеченні 

демократичного розвитку України, визначеного в Конституції України (Ст. 1) 

[1] як створення «суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, 

правової держави». Природно, що реалізація наведеної конституційної мети 

виступає змістом діяльності українського громадянського суспільства. 

Зазначена обставина вимагає формування публічно-партнерських відносин 

між органами влади та інститутами громадянського суспільства. Водночас 

актуальною залишається проблема встановлення необхідного балансу між 

державою і механізмами її впливу на суспільство, з одного боку, та 

громадянським суспільством і механізмами його саморозвитку й соціального 

контролю – з іншого, оскільки такий баланс потрібен для побудови 

демократичної, правової, соціально орієнтованої держави. 

Слід наголосити, що у налагодженні дієвої взаємодії зацікавлені різні 

суб’єкти: суспільство, державні органи влади, органи місцевого 

самоврядування, бізнес-структури, іноземні країни. Зазначене зумовлено 
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очікуваними результатами суспільної участі: зниженням корупції, 

підвищенням довіри громадян до органів влади, прискоренням процесу 

відкритості та підзвітності, спільним вирішенням соціально-економічних 

проблем. Водночас, як зазначалось у попередньому розділі, цілі та політика 

державного управління повинні бути закладені «знизу», тобто від 

громадянського суспільства, що є особливо актуальним в умовах демократії. 

Питання розбудови ефективних взаємин органів державного 

управління, місцевого самоврядування та інститутів громадянського 

суспільства – одне з ключових питань соціуму, від якого залежить політична 

стабільність держави та «політична свідомість» кожної людини [2]. 

Зазначимо, що методологія дослідження формування громадського 

прогресу в науці публічного управління носить міждисциплінарний характер. 

У цьому підрозділі дисертації ставиться наукове завдання обґрунтування 

доцільності формування публічно-партнерської взаємодії в якості 

методологічної бази досягнення громадського прогресу. Задля вирішення 

зазначеного завдання необхідно: 

1) визначити зміст та сутність методології, що дозволить закласти 

підґрунтя для подальшого дослідження наявних особливостей формування 

публічно-партнерської взаємодії у напрямі досягнення громадського 

прогресу; 

2) провести аналіз сучасних підходів, що формують методологічні 

засади дослідження громадського прогресу в науці публічного управління; 

3) визначити конкретні аспекти формування публічно-партнерської 

взаємодії в контексті її імплементації в методологічну базу дослідження 

громадського прогресу. 

На думку авторки, застосування публічно-орієнтованого підходу до 

дослідження громадського прогресу дозволить врахувати не лише зв’язки 

між елементами та в системі публічного управління, а й їх складну 

внутрішню структуру. 



114 
 

Зауважимо, що відповідно напряму роботи, доцільно запропонувати 

певну послідовність подальшого дослідження теоретико-методологічного 

базису, який на першій фазі передбачає використання системного, 

процесного, інституційного, ситуаційного, функціонального та 

синергетичного підходів до вивчення природи громадського прогресу, а на 

другій – формування концепції громадського прогресу в системі публічного 

управління. 

Оскільки сучасні дослідження потребують постійного пошуку нових 

методів пізнання та отримання якісних знань, вони можуть формуватися на 

перехресті різних наук. Наука публічного управління не є виключенням, 

оскільки поєднує в собі знання різних наукових галузей. 

Надалі доцільним можна визнати необхідність подальшого детального 

дослідження сутності категорії «методологія». У дослівному розумінні вона 

означає вчення про методи, методики і засоби пізнання, тобто методологія – 

це схема, план розв’язання поставленого науково-дослідного завдання. У 

словнику-довіднику «Методологія державного управління» методологія 

державного управління розглядається як «система способів організації та 

здійснення пізнавальної й практичної діяльності у сфері державного 

управління, що включає систему способів дослідження (понять, принципів, 

підходів, методів, методик, процедур, технологій тощо) державно-

управлінської діяльності)» [3]. Отже, методологія згідно з даним 

визначенням виступає засобом зв’язку науки і практики.  

Методологічні проблеми в аспекті державного управління 

досліджували такі вчені: В. Авер’янов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, А. Бєлов, 

Т. Василевська, Б. Гаєвський, С. Загороднюк, О. Євмаєшкіна, В. Князєв, 

В. Кохановський, Б. Кравченко, В. Лещенко, П. Надолішній, Н. Нижник, 

А. Оболенський, Ю. Сурмін, В. Цвєтков, І. Шпекторенко та інші. Більшість 

дослідників погоджується з тим, що при використанні дефініції 

«методологія» мають на увазі методологію діяльності. Отже, методологія 

виступає необхідною складовою будь-якої діяльності (кожному виду 
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діяльності – окрема методологія). Тобто методологія науки розглядається як 

філософська дисципліна, що вивчає пізнавальний інструментарій та визначає 

умови його застосування. Однак зазначене не дозволяє охопити методологію 

наукового дослідження, оскільки розуміється у вузькому значенні.  

У широкому значенні методологія науки також визначається як 

філософська дисципліна про наукове знання та його перетворення в 

пізнавальний інструментарій (науковий метод). Відповідно до зазначеного 

можна також сказати, що методологія – це теорія про використання системи 

підходів, принципів, способів (методів) наукового дослідження при вивченні 

публічного управління.  

У даному контексті зазначимо, що після виникнення будь-якої нової 

наукової теорії від неї вимагається доведення своєї істинності, що можливо 

за допомогою доказів на користь зроблених висновків і утворення на їх 

основі нового наукового знання [4]. Сьогодні методологічна наука 

намагається уникати абсолютизації, активно обґрунтовується необхідність 

використання різних методологічних підходів, на основі чого складається 

мультирівнева концепція методологічної теорії.      

Отже, аналіз існуючих поглядів на сутність методології дозволяє 

згрупувати декілька наукових підходів щодо її пізнання: по-перше, як до 

системи пізнання, що досліджує рівні системної організації й форми руху 

матерії; по-друге, як сукупності методів, технік, засобів, норм, прийомів, 

процедур; по-третє, як комплексного поєднання попередніх груп. Однак не 

слід забувати, що трактування методології як науки є дефініцією вищого 

рівня. Історичний генезис цілісних видів методології представлено на 

рис. 2.1. Отже, особливого значення методологія набуває як форма 

організації науково-пізнавальної діяльності. Даному напряму присвячена 

велика кількість наукових робіт, в яких наведено широке коло визначень, але 

головним завданням методології тут визнають синтез нагромаджених 

наукових знань, що дозволяє використати досягнення науки у практичній 

діяльності.   
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На розвиток методології державного управління  впливає велика 

кількість факторів, серед яких: практичні потреби проведення реформ та 

вдосконалення управління державою, соціокультурні чинники, ціннісні 

чинники розвиток загальнонаукової методології тощо [5]. 

 

 

 

Рис. 2.1. Різновиди методології, сформовані у процесі історичного 

розвитку  

Джерело: побудовано авторкою на основі [6] 
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Зауважимо й те, що у процесі своєї діяльності держава постійно 

натрапляє не лише на закономірності, які вже були пізнані, а й на 

випадковості та невизначеність, які також потребують швидкого реагування. 

У такому випадку держава не може встигнути пізнати все тому змушена 

діяти інстинктивно, що не завжди приносить успіх. За таких умов науковці 

пропонують використовувати синергетику.   

Зазначимо, що методологія є структурованою і логічною системою 

взаємодії всіх елементів, які формують її. Єдність складових методології 

(методів, технік, засобів, норм, прийомів, процедур пізнання) забезпечують її 

принципи. Принцип виступає початковою теоретичною посилкою 

формування знання. Від характеристик таких принципів залежить результат 

наукового дослідження (достовірність, переконливість, всебічність). 

Методологічні принципи виступають установками суб’єкта наукового 

дослідження щодо доцільності застосування певного методу або методики чи 

способу наукового пізнання та оцінюють рівень істинності нового 

отриманого знання. У науковій літературі виділяють такі методологічні 

принципи: системності, єдності теорії і практики, комплектності, 

визначеності, конкретності, відповідності, детермінізму, пізнаванності, 

оптимальності, підпорядкованості, ефективності, розвитку, об’єктивності [7].  

У системі державного управління принципи утворюють сім’ї [5, c. 11]: 

1) пізнання державного управління; 2) оцінки державного управління; 

3) моделювання державного управління; 4) проектування державного 

управління; 5) побудови держави; реформування держави; 6) організації 

державного управління; 7) здійснення державного управління. 

Важлива роль в методології відводиться парадигмі (термін вводить 

Т. Кун. та розуміє під нею дисциплінарну матрицю, яка «об’єднує членів 

наукового співтовариства, і, навпаки, наукове співтовариство складається з 

людей, що визнають парадигму»). Отже, парадигма як складова методології 

не є рядоположною іншим елементам, а утворюється з цих елементів. З 
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погляду синергетики вона виступає в якості реальних методологічних 

структур, що формуються в просторі та часі [8]. 

Важливо підкреслити, що методи публічного управління складаються 

не лише з пізнавальної діяльності (забезпечують отримання різносторонніх 

знань та інформації про публічне управління), а й з оцінки (засоби 

діагностики ситуації) та практичної діяльності (способи владного впливу на 

процеси соціального і державного розвитку, на діяльність державних 

структур і конкретних посадових осіб) [3, c. 94] 

С. Степаненко [9] виокремлює наступні функції методології: 

світоглядна, пізнавальна, практична, методологічна. Також виокремлюють 

евристичну, системоутворюючу, креативну, оптимізаційну та інші функції 

[10]. Зазначене викликано швидкістю сучасних змін, які вимагають 

дослідження широкого кола питань за даним напрямом.  

Публічне управління є складною поліструктурною системою, що 

включає велику кількість суспільних взаємозв’язків та результат якої 

спрямований на задоволення потреб суспільства. Управління такою 

системою є складним цілеспрямованим процесом впливу на всі складові 

компоненти з метою їх якісного вдосконалення. Основою управління мають 

слугувати правильні та своєчасні закони розвитку системи та характеру 

наявних суспільних відносин в конкретний період.  

В. Афанасьєв [5, c. 53] у хрестоматії «Методологія наукових 

досліджень з державного управління», думку якого підтримує автор, цілком 

справедливо зазначає, що тривалий час визначило погляди на суспільство і 

державу механістичне бачення системи і системного підходу. Також автор 

підкреслює, що система, особливо соціальна, найчастіше є  переходом, ніж 

завершеним станом, а в суспільстві існує нагальна потреба в розвитку 

методології системного підходу і розробці його галузевих транскрипцій. У 

методології існує тенденція до зміщення досліджень від статичного об’єкта 

(складається з елементів, пов’язаних між собою елементарними зв’язками) у 

бік розгляду його в динаміці (сукупності нелінійних процесів) [11]. 
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Загальновідомо, що системний підхід включає в себе групу методів, за 

допомогою яких реальний об’єкт досліджується й описується як сукупність 

взаємодіючих компонент. Такий підхід при дослідженні базується на їх 

цілісному баченні, спираючись на базове поняття системи. За 

загальноприйнятим визначенням під системою розуміється сукупність 

взаємопов’язаних і розташованих у певному порядку елементів, що 

складають цілісне утворення з певними властивостями для вирішення 

конкретної задачі [5, c. 54]. Отже, можна констатувати, що найбільш 

результативним при дослідженні публічно-партнерської взаємодії як 

визначального фактору досягнення громадського прогресу є системний 

підхід, який характеризується універсальністю та припускає 

міждисциплінарні дослідження. На думку І. Канта, система є єдністю 

різноманітних знань, які пов’язані між собою спільною ідеєю [12]. 

Системний підхід як напрям методології наукового пізнання і практики 

активної діяльності прийнято пов’язувати з його першими розробниками 

О. Богдановим (1873-1928) та Л. Бергаланфі (1901-1972). Л. Бергаланфі [13] 

систему визначає як «комплекс елементів, що знаходяться у взаємодії». 

Науковець розробив кінетичну теорію стаціонарних відкритих систем та 

розкрив у праці «Загальна теорія систем» [13]. У наукових дослідженнях 

О. Богданова розроблено тектологію – загальну організаційну науку, за якою 

розглядаються засади організації, розвитку та забезпечення стійкості систем, 

що вивчає систему як цілісне утворення, яке включає різні об’єкти та 

елементи, що розвиваються [14].  

Зауважимо, що дефініція «системний підхід» не має усталеного 

трактування, оскільки розуміється широко та неоднозначно: 1) А. Холл 

розуміє його як інтеграцію та синтез розгляду різних сторін об’єкта чи 

явища; 2) В. Садовський розглядає його через вираження процедур подання 

об’єкта як системи та способів їх розробки; 3) Д. Бурчфільд наголошує на 

чималому потенціалі такого підходу для отримання різноманітних оцінок та 

тверджень [15]. Отже, констатуємо, що основним завданням системного 
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підходу є пошук простого в складному. Принципами системного підходу 

визнані наступні: цілеспрямованості та гнучкості системи; емерджентності 

(«постулат цінності»); структурно-функціональної єдності системи; 

зв’язаності та відкритості; різноманітності структури властивостей та 

характеристик; децентралізації; нелінійності [15]. 

Системний підхід до дослідження певного об’єкта включає наступний 

алгоритм розвідки [5, c. 56]: виділити об’єкт із середовища шляхом 

виявлення, дослідження, а потім усунення усіх зв’язків об’єкта із 

середовищем, водночас середовище за таких умов стає зовнішнім по 

відношенню до об’єкта; провести межі системи, утворивши таким чином її 

цілісність; здійснити декомпозицію об’єкта на частини відповідно до його 

внутрішньої структури для дослідження цих частин, їх призначення, функцій 

та зв’язків між ними; пов’язати частини (таким чином перетворивши їх на 

елементи) й організувати ці зв’язки в єдину структуру (агрегація або 

інтеграція). 

У дисертації авторка дотримується класичної думки про системний 

підхід, сутність якого розкривається через комплексне дослідження складних 

об’єктів, що є системою, яка функціонує задля досягнення результату. 

Дослідження громадського прогресу в науці публічного управління на основі 

такого методологічного підходу передбачає розвідки взаємозв’язків між 

елементами ендогенного середовища та взаємовідносин з екзогенним 

середовищем.  

Внутрішні властивості системи характеризуються системно-

компонентним (з чого, з яких компонентів складається ціле), системно-

структурним (способи взаємозв’язку, взаємодії компонент), системно-

функціональним (виявляється у функціях системи) та системно-

інтегративним (фактори та механізми, що забезпечують збереження якісної 

специфіки системи) аспектами. 

Зазначимо, що публічно-управлінська діяльність є складним системним 

утворенням, яке перебуває у процесі розвитку та демократичних змін у нашій 
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державі. Проблема такої  діяльності належить до категорії 

міждисциплінарних наукових проблем та включає в себе не лише 

філософський аспект, а соціальний, економічний тощо. 

Важливим є те, що теорія управління має власний предмет досліджень 

– вивчає закономірності організації управлінського процесу; стосунки між 

людьми, що виникають у процесі спільної діяльності; розробляє систему і 

методи впливу на об’єкт управління тощо. Управлінська практика лише 

частково побудована на раціональних технологіях, інша частина – це 

здатність приймати оригінальні, нестандартні рішення в умовах дефіциту 

часу та інформації. Зазначимо, що управління розглядають як у статиці (як 

структуру), так і в динаміці (як процес). 

На сьогодні існує багато сучасних концепцій публічного управління, 

що відповідають конкретним потребам і цінностям різних держав. Пошук 

оптимальної моделі для України продовжується, оскільки разом із 

суспільством змінюється відповідно новим умовам і його невід’ємна частина 

– публічне управління.  

Сучасні демократичні процеси та реформування системи державного 

управління в Україні визначають упровадження новітніх моделей управління, 

що допомагають досягти визначеного рівня ефективності. Моделі публічного 

управління, такі як «New Public Management», «Governance», «Good 

Governance» успішно апробовані різними країнами світу. Їх сутність полягає 

у поступовому переході від виконавчо-розпорядчих форм управління до 

врядування, що орієнтується на задоволення потреб та інтересів клієнтів, 

тобто споживачів послуг [16].  

Зауважимо, що сьогодні науковці майже одностайні в тому, що 

налагодження належної публічно-партнерської взаємодії можливе на основі 

впровадження концепції належного урядування (Good Govermance), до 

ключових принципів якої відносяться:  участь (громадяни мають голос у 

процесі прийняття рішень – прямо або опосередковано, шляхом легітимних 

інститутів, які представляють їх інтереси; така участь ґрунтується на свободі 
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асоціацій і слова та на спроможності до конструктивного діалогу); 

верховенство права (чесність та неупередженість правових структур, 

особливо тих, які забезпечують дотримання прав людини); прозорість 

(свобода повнота та доступність інформації для всіх, хто в ній зацікавлений); 

чутливість (інститути своєчасно реагують на потреби громадян); орієнтація 

на згоду (дотримання балансу інтересів для досягнення консенсусу з питання 

про те, що найбільше відповідає потребам групи і якими способами, за 

допомогою яких процедур цього слід досягати); справедливість (усі 

громадяни мають можливість поліпшити свій добробут); результативність і 

дієвість (максимально ефективне використання ресурсів для задоволення 

потреб громадян); підзвітність (уряд, приватний бізнес та структури 

громадянського суспільства підзвітні громадськості та інституційним носіям 

прав); стратегічне бачення (лідери та громадськість виходять з 

довгострокових перспектив управління та розвитку особистості і чітко 

уявляють собі заходи, які необхідні для їх реалізації) [17].. 

У монографії «Механізми державного управління демократичними 

змінами» [18] авторами детально описано не лише теоретичний, а й 

практичний досвід демократичних змін та зазначено, що перш ніж 

демократизувати існуючі суспільні відносини, держава має 

демократизуватися сама. Тому значної ваги набувають публічно-управлінські 

чинники демократизації суспільства, які не повинні обмежуватися лише 

створенням формальних інститутів та певних ознак демократії. 

Визначення завдань та вибір відповідних механізмів публічно-

управлінської діяльності уточнюється за ситуацією у часі та просторі 

визначених дій (взаємодія органів державної влади між собою, з органами 

місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства, 

громадянами тощо). 

Важливим є те, що сутність дефініцій «діяльність» та «управління» між 

собою різниться. Поняття «діяльність» з’явилося у науковому обігу набагато 

раніше, ніж «управління». Початковою формою будь-якої людської 
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діяльності є соціальна спільна діяльність. Зазначимо, що управлінська 

діяльність базується на налагодженні ефективного комунікаційного процесу 

[19]. Також «публічне управління» передбачає практичний, організуючий і 

регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей, а його зміст 

поєднує державне управління з поняттям «справа народу».  

Головною рисою теорії публічного управління є те, що люди 

розглядаються з позиції активних учасників державного управління.  Отже, 

специфічні функції держави набувають ознак публічності.  

Наука публічного управління охоплює сьогодні безліч секторів та 

інститутів громадянського суспільства та перебуває в ракурсі як мінімум 

трьох глобальних підходів, які оцінюють подальші перспективи розвитку 

публічного управління (Рис. 2.2).  

 

 

 

Рис. 2.2. Основні підходи щодо перспектив розвитку публічного 

управління 

Джерело: побудовано авторкою на основі [20] 

 

Автор цілком підтримує думку Ю. Шарова [21], який зазначає, що в 

європейському дискурсі поняття «публічне (державне) управління» 

одночасно охоплює три виміри: урядування (governance); адміністрування 

(administration); менеджмент (management). На рис. 2.3 автором представлено 

власне бачення рівнів формування сучасних концепцій публічного 

управління.  
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Рис. 2.3. Рівні утворення сучасних концепцій публічного 

управління 

Джерело: запропоновано та побудовано авторкою 

 

Отже, можна стверджувати, що ключовою складовою стратегії 

подальшого демократичного розвитку України виступає концепція 

публічного управління.  

Констатуємо, що науковці, які досліджують систему публічно-

управлінських відносин, мають рацію, але зазначимо наступне: хоча постійно 

виникають нові теорії та підходи, що більше відповідають сучасним вимогам 

існування людства, все одно використання певних ефективних інструментів 

публічного управління в практичній діяльності в поєднанні з усуненням його 

негативних впливів, які були виявлені у процесі реформ інших держав, є 

актуальним завданням для України. 

Надалі розглянемо сучасний фундаментальний інструмент – 

синергетичний підхід, який застосовується в пізнанні систем різної природи 

(екологічних, біологічних, когнітивних, соціально-економічних). Його 

сутність полягає в дослідженні процесів самоорганізації та формуванні нових 

упорядкованих структур. Синергетичний метод в публічному управлінні 

використовується для аналізу публічної системи як нелінійної. Закон синергії 

є загальним законом організації. Етимологічно «синергія» походить від 
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грецького слова «synergeia» та означає співдружність, сумісні дії. Закон 

передбачає сукупність елементів, які утворюють організовану систему, якщо 

її потенціал більше суми потенціалів елементів, які в неї входять окремо. 

Водночас під потенціалом в загальному розумінні мається на увазі наявність 

можливостей (якостей, енергії, інших ресурсів), які дозволяють зробити що-

небудь і виконувати певну роботу. Зміст закону синергії полягає в тому, що 

властивості цілого не зводяться лише до суми властивостей його частин, 

оскільки ціле більше суми своїх частин (А. Богданов). Внаслідок дії закону 

синергії проявляється синергетичний ефект, який зумовлений появою нової 

якості та стає достоїнством цілого. Однак не будь-яке об’єднання зусиль, 

вмінь, ресурсів автоматично створює синергетичну дію. Нерозуміння 

механізму синергетичної взаємодії не дає можливості розуміти і пояснити 

поведінку навіть відносно простих систем [22]. 

Наведемо основні загальні джерела синергії, що виділяються в 

наукових працях та які найбільш стосуються дисертаційного дослідження, а 

саме: 1) упорядкування наявних зв’язків, підвищення ступеня поєднання 

елементів чи координації дій складових частин, при яких їх зусилля 

узгоджуються і спрямовуються в сторону необхідного результату; 

2) можливість взаємодії частин, що особливо важлива в екстремальних 

умовах. Отже, реалізація наведених джерел синергетичного ефекту публічно-

партнерської взаємодії може розцінюватись як істотна передумова 

досягнення громадського прогресу. 

Наголосимо також на актуальності ситуаційного, функціонального, 

процесного, інституційного методологічних підходів дослідження публічного 

управління. Зазначимо, що кожен з них має свої переваги та недоліки й 

умови застосування. Всі їх можна вважати гнучкими та адаптивними до змін. 

У межах кожного з методологічних підходів наявні елементи методології 

публічно-партнерської взаємодії, що дозволяє стверджувати про доцільність 

її використання як базового підґрунтя для досягнення громадського прогресу.  
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Ситуаційний підхід ґрунтується на припущенні, що придатність різних 

методів управління визначається ситуацією. М. П. Фоллет на початку 1920-х 

років розглядає «закон ситуації», який передбачає, що ефективність суб’єкта 

управління залежить від наявності в нього знань, які необхідні для різних 

обставин. Перетворення такого підходу на впливовий методологічний підхід  

відбулася наприкінці 1950-х років завдяки дослідженням Д. Вудворда [23].. 

Сфера публічного управління постійно перебуває в різних ситуаціях, на які 

необхідно реагувати. Враховуючи кількість таких ситуацій, зазначимо, що не 

існує єдиного «найкращого» способу публічного управління. Тому 

найефективнішим вважаємо той метод, який відповідає ситуації, що 

склалась. Ситуаційний підхід передбачає використання можливості прямого 

застосування науки до конкретних ситуацій та умов.  

Центральним поняттям ситуаційного підходу визнана ситуація 

(конкретні обставини, що мають значний вплив на організацію у певний 

конкретний час). Також особлива увага надається значущості «ситуаційного 

мислення». Використовуючи ситуаційний підхід, можна чітко зрозуміти, які 

прийоми та методи сприятимуть реалізації загальних цілей, що  спрямовані 

на досягнення громадського прогресу в конкретній ситуації. Ситуаційний 

підхід тісно пов’язаний із системним, оскільки включає в себе взаємозв’язок 

між функціями управління (вони не розглядаються відокремлено) [24].  

Отже, ситуаційний підхід у рамках дослідження буде окреслюватись як 

оперативна діяльність, за якою приймаються рішення з урахуванням зміни 

ситуації в публічній сфері та виявлення проблем. Також зауважимо, що 

поєднання основних принципів ситуаційного підходу (швидкої реакції, 

незворотності та безперервності змін тощо) також залежить від умов 

функціонування системи, особистих якостей дослідника та інших факторів. 

Найчастіше у ситуаційному підході використовують такі методи: системного 

аналізу; ситуаційного аналізу; діагностики; експертно-аналітичний; аналогій 

тощо, однак найкращого ефекту можна досягти лише за комплексного їх 

поєднання.  
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Під час досягнення громадського прогресу виникають завдання, які за 

своєю сутністю є функціональними (визначаються розподілом за функціями). 

Оскільки функціональний підхід в різних своїх проявах  завжди присутній в 

методологічних концепціях, його можна застосовувати у будь-якій сфері 

знання, оскільки він спрямований на визначення особливостей 

функціонування систем. Зазначимо наступне: все, що відображає поведінку і 

відносини функціональної системи, – це функція (безперервна серія 

взаємопов’язаних дій, що складають базу організації процесу пізнання), а 

підхід у даному випадку називається функціональним. Роль такого підходу 

полягає в тому, що він спрощує процеси управління, зменшує споживання 

ресурсів, покращує координацію робіт тощо. Підкреслимо, що остання 

особливість даного підходу, а саме покращення координації робіт, є вкрай 

актуальною у рамках дисертаційного дослідження, оскільки саме на цю 

функцію публічного управління має спиратися побудова партнерської 

взаємодії у напрямі досягнення громадського прогресу. Водночас 

особливість функціонального підходу полягає в його комплексності. Дійсно, 

розглядаючи систему з боку функцій і відволікаючись від її внутрішнього 

змісту, можна нібито в цілому вмістити цю різноманітність в її підсумковому 

вияві – поводженні системи [25]. 

Також в сучасній науці публічного управління широко 

використовується процесний підхід, концепція якого вперше була 

запропонована прибічниками школи адміністративного управління для опису 

функцій управління. Недоліком концепції тоді стало дослідження функцій 

відокремлено одна від одної. Конкретизував зміст процесного підходу 

М. Мескон та визначив категорію як безперервну серію взаємопов’язаних дій 

або функцій [26]. Тобто загальний процес управління є сумою функцій та 

відображає прагнення інтегрувати всі види діяльності в єдиний ланцюг.  

Подальша еволюція процесного підходу пов’язується з розробкою 

конкретних методів, що дозволяють практично організувати стійке 

управління міжфункціональними процесами. До числа науковців, які 
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вважаються засновниками процесного підходу в сьогоднішньому його 

розумінні (звернули увагу на необхідність міжфункціонального управління 

при постійному вдосконаленні процесів), відносять В. Шухарта, Е. Демінга, 

Д. Джурана [27]. Отже, спрямованість на кінцевий результат (у нашому 

випадку досягнення громадського прогресу) є однією з важливих переваг 

процесного підходу, за рахунок якого досягається результативність процесу 

пізнання в досягненні цілей. 

Важливо наголосити, що все більшої актуальності набирають питання 

трансформаційних змін різних систем, у контексті чого дії інституцій та 

інститутів в системі публічного управління залежать від національної 

специфіки. Виходячи з цього, держава має забезпечити ефективну зміну 

інституціональної системи на умовах уникнення конфліктних ситуацій між 

старими та новими системами. Поняття «інститут» (від лат. institutum – 

установлення, установа) запозичене з юриспруденції, яке означає усталену 

форму організації, регулювання та впорядкування суспільного життя, 

діяльності й поведінки людей, яка включає сукупність соціальних норм, 

зразків поведінки і діяльності, у праві – сукупність норм права, які 

регулюють будь-які визначені відносини [28]. 

Підкреслимо, що інституційний підхід, що базується на концепції 

інституціональної динаміки, зародився у працях Т. Веблена на початку ХХ 

століття у США та доповнює ситуаційний підхід, але розглядає середовище 

організаційного розвитку значно ширше. Відомі своїми дослідженнями 

доктрини інституціоналізму також Дж. Гелбрейт, Р. Коуз, Д. Норт. Зокрема 

Д. Норт  у своїх працях виділяє інститути (як норми і правила) та організації 

(як інститути) та наголошує, що інститути – це «правила гри» в суспільстві, 

або створені людиною рамки обмеження, які організовують відношення між 

людьми [29]. 

Використання інституційного підходу забезпечує узагальнення такого 

теоретичного феномену як публічного управління та дозволяє пояснити деякі 

його складові. Особливо зазначене стосується громадського прогресу, 
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характерною особливістю якого є непередбачуваність поведінки об’єкта 

управління. 

На сьогодні одним із способів досягнення громадського прогресу є 

робота на випередження, що передбачає формування нових знань, 

інструментів та принципів методології громадського прогресу, що 

спрямована на вдосконалення публічно-партнерської взаємодії. Отже, 

загальна концепція досягнення громадського прогресу в межах науки 

публічного управління буде мати вигляд, що представлено на рис. 2.4, 

оскільки розробка базової моделі досягнення громадського прогресу, 

зважаючи на логіку наукового дослідження, здійснюється в межах зсуву 

класичної парадигми державного управління, зазначене на теоретико-

методологічному рівні обумовлює необхідність адаптації перш за все 

синергетичного підходу до наукового аналізу цього складного феномену.  

Згідно з авторським розумінням методології досягнення громадського 

прогресу до системи включено публічно-партнерський підхід до взаємодії. 

Зазначимо, що інфільтрація такої взаємодії передбачає тактику проникнення 

вузькими каналами і накопичення у пустотах на локальному рівні інформації, 

що спрямована на досягнення громадського прогресу.   

Нами запропоновано розглядати у складі репрезентативного блоку, що 

генерує ідеологічну модель, шість рівнів: свідомісно-комунікативний; 

політичний; соціальний; економічний; культурний (духовний); екологічний.  

Фундамент розуміння терміну ідеологія заклав М. Амосов: «Ідеологія – 

це словесна модель, що передбачає оцінки і дії для громадянина і держави, і 

що отримала розповсюдження у суспільстві. Вона закликана розставити 

людей, визначити їхні стосунки і втовкмачити, що все робиться правильно – 

для них і для майбутніх поколінь, а тепер ще і для природи» [30]. 

У свою чергу парадигмальний блок запропонованої до розгляду моделі 

містить емпіричну, наукову та управлінську парадигми й спрямований на 

формування практично-орієнтованих стандартів досягнення громадського 

прогресу та об’єднує всі три парадигми в праксеологічну модель. 
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Рис. 2.4. Базова методологічна модель досягнення громадського 

прогресу в системі публічного управління 

Джерело: розроблено авторкою 
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Загальновідомо, що праксеологія – це теорія ефективної організації 

діяльності. Термін вперше використаний Л. Бурдьє (1882 р.), але введений як 

мовний зворот А. Еспінасом (1923 р.) [31]. Засновником наукової школи 

праксеології є польський вчений Т. Котарбінський, який ще у 20-х рр. XX ст. 

вважав, що вона поєднує в єдину систему все, що накопичено людством у 

галузі ефективної організації роботи. Поглибив цей напрям дослідження 

польський вчений Т. Пщоловський, який уже розглядав праксеологію як 

загальну теорію результативної, досконалої діяльності людини [32]. Отже, 

формування праксеологічної моделі визначає якісні характеристики системи 

публічного управління у напрямі досягнення громадського прогресу. 

Відповідно до зазначеного, під методологією досягнення громадського 

прогресу доцільно розуміти систему знань та інструментів публічного 

управління, а також його принципів та процесів, з логічною й 

структурованою системою взаємозв’язків  і взаємодій елементів, які її 

формують, та науку про цю систему. Зазначимо, що принципи виступають 

важливим елементом методології. У випадку невиконання одного з 

принципів не можна стверджувати про те, що досягається громадський 

прогрес. Для побудови максимально ефективної / результативної 

партнерської взаємодії як драйвера громадського прогресу суб’єкти 

публічного управління повинні дотримуватися визначених принципів: 

1) верховенства закону – передбачає, що повноваження суб’єктів 

публічного управління та їх діяльність у процесі досягнення громадського 

прогресу мають бути встановлені в рамках закону; 

2) демократизму – має власну структуру принципів, які його 

деталізують (плюралізму, рівності, більшості, незалежного контролю, 

гласності, поділу влади, виборності основних органів державної влади), 

тобто передбачає наявність визнаних світових стандартів, в яких 

відображається сучасна методологія досягнення громадського прогресу; 

3) динамічності – базується на динамічності середовища, в якому 

здійснюється побудова громадського прогресу. Складність та невизначеність 
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середовища, в якому формується взаємодія, наявність великої кількості 

факторів впливу може призвести до зриву громадського прогресу. 

 4) цілеорієнтації – спрямованість публічно-партнерської взаємодії на 

досягнення конкретних цілей. Така взаємодія реалізується задля досягнення 

громадського прогресу, який є рушійною силою та спрямований на розвиток 

суспільства в цілому. Зазначене припускає наявність комплексу цілей, 

досягнення яких є послідовним процесом (від вищої до нижчої) допоки не 

буде досягнута мета. Цілі формуються за SMART методикою (Specific – 

конкретні; Measurable – вимірювані; Achievable or Attainable – досяжні;  

Relevant Time Bound – обмежені в часі); 

5) координації – оскільки система взаємодії є динамічною та 

складається із взаємозалежних елементів, вони містять у собі велику 

кількість дій, що вимагає координованого виконання, що, у свою чергу, 

потребує специфічних підходів управління. В умовах відсутності 

синхронізації завдань досягнення громадського прогресу знаходиться під 

загрозою;  

6) часової обмеженості – взаємодія закінчується, коли досягнуті 

основні цілі й отриманий кінцевий результат (має умовний початок і кінець). 

Ураховуючи зазначене, публічно-партнерська взаємодія повинна 

дотримуватися намічених термінів; 

7) унікальності – неповторність публічно-партнерської взаємодії тісно 

пов’язана з її кінцевими цілями, а також з умовами їх досягнення. Зауважимо, 

що чим унікальнішою є взаємодія, тим їй притаманна більш висока 

невизначеність і складність та тим унікальнішим є її кінцевий результат; 

8) системності – публічно-партнерська взаємодія є системою з усіма 

притаманними їй характеристиками; 

9) безперервності – вимагає корегування взаємодії за необхідністю під 

час отримання оновлених даних про об’єкт управління; 

10) комплексності – передбачає аналіз явищ в їх зв’язку і залежності, 

взаємозв’язок окремих підсистем публічно-партнерської взаємодії між собою 
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і з головною ціллю (громадським прогресом) та розгляд визначених задач з 

точки зору часових інтервалів; 

11) забезпеченості – передбачає забезпеченість публічно-партнерської 

взаємодії необхідними ресурсами для її належної реалізації у напрямі 

досягнення громадського прогресу; 

12) пріоритетності – означає, що превага повинна надаватися 

пріоритетним напрямам публічно-партнерської взаємодії, виходячи з 

загальної мети; 

13) об’єктивності – складність громадського прогресу полягає в тому, 

що процес його досягнення залежить від окремих об’єктів публічного 

управління, а істина пізнається у суб’єктно-об’єктних відносинах; 

14) нелінійності – залежить від організаційної структури управління 

публічно-партнерською взаємодією, від узгодженості такої структури з 

іншими суб’єктами публічної сфери, в якій реалізується дана взаємодія;   

Поєднання методології досягнення громадського прогресу та 

синергетичної парадигми дозволили акцентувати увагу на параметрах 

сучасного розвитку публічного управління: невизначеності, складності, 

ризикованості, динамізму тощо, що унеможливлюють визначення єдиної 

траєкторії досягнення громадського прогресу. Зазначене дозволяє виділити 

множину кінцевих результатів, на яких має бути сконцентрована така 

траєкторія з урахуванням різних домінант.  

Методологія досягнення громадського прогресу має 

міждисциплінарний характер. На основі розглянутих вище підходів 

(системного, синергетичного, ситуаційного, процесного, інституційного) до 

пізнання природи досягнення громадського прогресу доцільно побудувати 

теоретико-методологічний базис дослідження досягнення громадського 

прогресу в системі публічного управління (рис. 2.5). 
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Блок 1. Теоретико-методичні основи досягнення громадського прогресу на засадах публічно-

орієнтованої взаємодії 

Визначення сутності конструкції механізму досягнення громадського прогресу на основі 

публічно-орієнтованої взаємодії 
Мета 

Завдання 

Хронологічна диспозиція еволюції 

концепції досягнення громадського 

прогресу в межах предметного 

поля теорії публічного управління

Формування концептуального 

базису механізму досягнення 

громадського прогресу в системі 

публічного управління

Визначення семантики дефініції 

«громадський прогрес» та її зв'язку з 

основними складовими понятійного 

апарату концепції  досягнення 

громадського прогресу

Имя

Должность

Понятійне 

поле

Досягнення громадського прогресу

Прогрес 

Взаємодія 

Потенціал 

Потенціал взаємодії

Публічно-партнерська 

взаємодія

Триєдність публічно-

партнерської взаємодії

Ядро досягнення громадського прогресу в системі 

публічного управління

Блок 2. Аналітичні дослідження процесу досягнення громадського прогресу

Визначення основних компонент досягнення громадського прогресу

Визначити та систематизувати базові 

методологічні підходи та принципи 

досягнення громадського прогресу в 

системі публічного управління

Розвинути методологічний 

базис досягнення 

громадського прогресу  в 

системі публічного управління

Поглибити теоретико-методологічні засади 

визначення синергетичних детермінант 

досягнення громадського прогресу з 

позицій публічно-орієнтованої взаємодії

Мета 

Завдання 

Базові та міждисциплінарні концепції досягнення громадського прогресу: теорії управління, 

політики, культури, сталого розвитку, обмеженості ресурсів тощо 

Наукові методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, 

дедукції, моделювання, абстрагування і конкретизації, 

системний аналіз, класифікація, порівняння; спеціальні 

(статистичні, соціологічні, графічні та ін.).

Методологічні принципи: наукової 

обґрунтованості, практичної апробованості, 

історизму, системності, факторної оцінки, 

триєдності управління.
Методологічний 

базис

Фактори формування, накопичення та використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії

Синергетичні детермінанти публічно-партнерської взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу

Блок 3. Емпіричні дослідження досягнення громадського прогресу

Мета 
Просторова часова оцінка формування та реалізації механізму досягнення громадського 

прогресу на засадах публічно-орієнтованої взаємодії та діагностика стану прогресу

Завдання 

Виявити тенденції та 

суперечності  досягнення 

громадського прогресу, 

ідентифікувати системні 

проблеми публічного 

управління в Україні

Надати комплексну 

характеристику теоретичних та 

практичних аспектів досягнення 

громадського прогресу на основі 

публічно-орієнтованої взаємодії 

та ендогенних чинників 

Виявити науково-

практичні домінанти 

механізму досягнення 

громадського прогресу в 

системі публічного 

управління

Сформувати 

концептуальну модель 

досягнення 

громадського прогресу 

в системі публічного 

управління 

Критерії 
Позиції України в міжнародних вимірах, що характеризують систему публічного управління

Стан та динаміка структурних компонент публічно-партнерської взаємодії 

Ефект синергії публічно-партнерської взаємодії на шляху досягнення громадського прогресу

Мета – досягнення громадського прогресу на засадах 

публічно-орієнтованого підходу шляхом створення 

сприятливих умов для розбудови ефективної/результативної 

партнерської взаємодії в системі публічного управління  

Партнерська взаємодія суб'єктів в системі публічного 

управління як драйвер досягнення громадського прогресу

Триєдність 

публічно-

партнерської 

взаємодії

Органи державної 

влади

Органи місцевого 

самоврядування

Інститути 

громадянського 

суспільства

  

Рис. 2.5. Методологічна концепція дослідження досягнення громадського 

прогресу  

Джерело: розроблено авторкою 
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Поєднання різних підходів як методологічної основи досягнення 

громадського прогресу дозволило визначити ключові принципи такого 

прогресу та публічно-партнерської взаємодії як драйвера його досягнення в 

системі публічного управління, деталізувати рівні прояву синергії та 

визначити синергетичні детермінанти забезпечення громадського прогресу з 

позицій публічно-партнерської взаємодії. Також доцільним є у рамках 

дослідження запропонувати введення принципу триєдності публічного 

управління, який передбачає рівномірну участь та розвиток основних 

складових елементів публічно-орієнтованої взаємодії на шляху досягнення 

громадського прогресу.  

Запропонований автором методологічний підхід дослідження 

досягнення громадського прогресу на засадах публічно-орієнтованої 

взаємодії  з позицій поєднання синергетики та публічного управління 

дозволяє обґрунтувати необхідність спрямування організаційних заходів на 

більш повне використання управлінських важелів стимулювання 

громадянського суспільства у бік досягнення громадського прогресу.  

Відтак, формування нової методологічної парадигми публічного 

управління та поява нових підходів вимагають використання певних методів 

та інструментів, а саме методології досягнення громадського прогресу, поза 

формуванням якої дослідження можуть бути неповними або некоректними, 

що може призвести до зміни уяви про можливість їх використання в 

науковому пізнанні. 

У даному контексті зазначимо також, що розвиток управлінської науки 

та теорії пізнання останнім часом вимагає у сфері досліджень використання 

міждисциплінарних підходів. Зазначене з одного боку ускладнює 

методологічні дослідження, а з іншого – сприяє їх синергетичному ефекту, 

що в результаті забезпечує прогресивний розвиток.  
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2.2. Специфіка формування потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії в контексті громадського прогресу 

 

Одним із важливих аспектів сучасної науки управління, що вимагає 

пильної уваги, виступає розвиток взаємовідносин в системі публічного 

управління, оскільки історичний досвід свідчить, що свобода асоціації є 

основою розвитку вільного життя нації. 

Дослідженню теоретичних, а також практичних питань формування та 

розвитку потенціалу соціально-економічних систем присвячено праці 

багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема таких як: Л. Абалкін, 

О. Алімов, В. Архангельський, І. Должанський, Н. Краснокутська, Р. 

Симіонов та інші. Зазначимо, що у науковій літературі більш розроблені 

питання формування та ефективного використання потенціалу економічних 

систем та майже зовсім не приділяється увага соціальним системам [33]. 

Для ідентифікації сутності та змісту поняття «потенціал публічно-

партнерської взаємодії як драйвер досягнення громадського прогресу», що 

пропонує авторка, а також його складових елементів та співвідношення з 

іншими категоріями, у дисертаційній роботі виникає потреба розглянути 

існуючі підходи до визначення дефініції «потенціал», що наявні у науковій 

літературі. Як відомо, науковці припускають, що термін «потенціал» 

походить: 1) від французького «potentiеl» і використовується у значенні 

«можливий, або той, що може бути»; 2) від латинського «potentia», що 

означає приховану можливість, необхідну силу для досягнення певних цілей. 

Зауважимо, що в теорії управління термін «потенціал» трактується 

неоднозначно.  

У роботі [33] авторами сформовані наступні характеристики поняття 

«потенціал»: 1) потенціал є динамічною категорією, оскільки виявляється 

лише у процесі його використання; 2) сутність і зміст потенціалу полягає в 

інтеграційному відображенні поточних і майбутніх можливостей системи 

трансформувати вхідні ресурси у певні блага для найкращого задоволення 
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суспільних потреб та інтересів; 3) використання / освоєння потенціалу 

повинно супроводжуватися його зростанням / нарощенням масштабів 

розвиненості; 4) процеси використання та нарощення потенціалу є 

безперервними і взаємодоповнюючими. Зазначимо, що наявність необхідної 

ресурсної бази у складі потенціалу, навіть за умови її ефективного 

використання, не гарантує корисності для забезпечення належного рівня 

взаємодії у системи публічного управління.  

У загальному вигляді потенціал містить сукупність властивостей 

(ресурсів), які були накопичені у минулому, можуть бути використані за 

певних умов і можливостей та орієнтуються на розвиток у майбутньому. 

Формальний вигляд зазначеного представляється наступним чином [34]. 

 

Потенціал = Ресурси + Умови + Резерв + Можливості 

 

Безперечно, існуючі погляди науковців та трактування стосовно 

категорії «потенціал» не суперечать один одному і є взаємододоповнюючими 

та взаємоуточнюючими. Тому, у рамках дисертаційного дослідження, 

визначимо наступне:  

1) потенціал взаємодії не можна розглядати як формалізоване або 

статичне явище, оскільки він має певну ієрархію структурних елементів 

(будь-який системний потенціал є наслідком взаємодії субструктурних 

елементів), які можуть вступати у специфічні зв’язки між собою і 

проявляються як інші потенціали; 

2) потенціал взаємодії у певному часовому інтервалі характеризується 

визначеними масштабами, рівнем та мірою перетворення у певний результат; 

3) ступінь перетворення потенційного в реальне залежить від кількості 

причин та наявних умов як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру та 

величиною накопичених резервів і можливостей; 
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4) потенціал взаємодії не є простою сукупністю ресурсів їх резервів і 

можливостей, оскільки вони повинні бути поєднані певним чином задля 

досягнення визначених цілей. 

Базуючись на зазначеному, потенціал публічно-партнерської взаємодії, 

у контексті досягнення громадського прогресу за функціональними 

ознаками, повинен включати ресурсну, інституціональну та інтелектуальну 

складові.  

Для забезпечення надійності функціонування системи взаємовідносин 

між органами державної влади, місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства в умовах, коли в Україні не діють директивні 

засоби, постає завдання побудови адекватного механізму, який дозволить 

ефективно реагувати на процеси формування публічно-партнерської 

взаємодії у рамках визначеної триєдності (органи державної влади, місцевого 

самоврядування та інститути громадянського суспільства). Але у цьому 

контексті слід підкреслити наступні недоліки: 1) в Україні існують загрози і 

ризики державотворення; 2) нестабільність зовнішнього оточення; 

3) непослідовність у здійсненні реформ; 4) безсистемність у взаємодії 

елементів структури публічного управління. Зазначені фактори загострюють 

проблему своєчасної адаптації до зовнішніх змін процесу публічного 

управління. Зазначене обумовлює критичне становище взаємодії між 

органами публічної влади та громадськістю як на окремих територіях, так і в 

державі в цілому. Отже, система публічного управління потребує масштабу 

розвиненості потенціалу взаємодії у напрямі досягнення громадського 

прогресу на засадах використання спрямованого координаційного впливу. 

У контексті дослідження поняття «потенціал» трактується автором як 

сукупність ресурсів, що використовуються з метою досягнення необхідного 

рівня публічно-партнерської взаємодії в інтересах забезпечення її 

результативності / ефективності в рамках триєдності (органи державної 

влади, місцевого самоврядування та громадськість) у напрямі досягнення 

громадського прогресу. Водночас можна наголосити, що принципове 
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значення сутності взаємодії треба розуміти як один із головних напрямів 

системи трансформації державного управління в публічне. У цій 

відповідності стає дедалі зрозумілішим те, що саме таке трактування сутності 

та змісту взаємодії з використанням елементів забезпечення органічності 

взаємовідносин на окремих територіях дає можливість побудувати шляхи 

перетворень звичайних відносин у взаємодію. 

Слід зазначити, що неефективність реформаційних процесів у 

пострадянських країнах пов’язують з невизначеністю та неусталеністю форм 

комунікаційної взаємодії між органами влади та громадськістю, які мали 

стати об’єднуючою платформою для них. Багато дослідників підвищення 

ефективності державного управління пов’язують з оптимізацією форм 

комунікаційної взаємодії на базі єдиного комунікативного простору.  

Таким чином, структуризацію потенціалу взаємодії у напрямі 

досягнення громадського прогресу далі представимо як поєднання декількох 

груп потенціалів.  

В Україні за роки незалежності непродумане проведення реформ 

суттєво деформувало уявлення про них, що призводило до втрати: 

1) орієнтирів подальшого розвитку; 2) здатності якісно функціонувати; 

3) можливості створювати необхідну еволюцію взаємодії на всіх рівнях 

публічного управління. 

На сучасному етапі тенденції соціально-економічного розвитку країни 

вимагають наукового обґрунтування закономірностей управління взаємодією 

всіх елементів публічно-управлінської сфери. Дослідження принципів та 

чинників впливу дозволять вирішити не лише теоретичні завдання, а й 

проблеми прикладного характеру управління на різних його рівнях. 

Зазначене підтверджує необхідність формування нової парадигми взаємодії 

суб’єктів публічного управління, де у більшій мірі слід враховувати впливи 

зовнішнього середовища, що обмежують повноцінне функціонування 

публічної системи. Зокрема авторка наголошує, що належний рівень 
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взаємодії виступає обов’язковою домінантою інтеграції України до 

Європейського співтовариства. 

Виходячи з наведеного, засвідчимо, що аналіз теоретичних аспектів 

публічного управління дозволяє визначити гносеологічну основу (шляхом 

побудови наукового концепту) формування публічно-партнерської взаємодії 

(Рис. 2.6). 

Суб'єкти  
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влади

Інститути 

громадянського 

суспільства

Мета -

громадський 

прогрес 
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- формування 

політики;

- визначення 

принципів;
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ефективності 

діяльності тощо

- формування відповідного стилю життя;

- поширення ідей;

- прийняття активної участі тощо

Схема концепції публічно-партнерської взаємодії в системі публічного 

управління

 

 

Рис. 2.6. Концептуальна основа партнерської взаємодії в системі 

публічного управління 

Джерело: розроблено авторкою 

 

У даному контексті підкреслимо також, що формування моделі 

координації такої взаємодії слід починати з детального вивчення 

загальносистемних чинників та чинників, що впливають на темпи та 

масштаби перетворення взаємовідносин у взаємодію між елементами 

системи.  

Публічно-партнерська взаємодія може формувати у таких напрямах: 

1) тристороння взаємодія державної влади, місцевого самоврядування та 

громадськості (триєдності); 2) будь-які напрями двосторонньої взаємодії 
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органів влади та громадськості; 3) взаємодія центральних органів влади з 

органами місцевого самоврядування.  

Ще раз наголосимо на тому, що якісно виконувати свої функції 

публічна влада може лише у разі належної взаємодії з системою 

громадянського суспільства. У даному контексті А. Бажинова наголошує на 

тому, що громадянське суспільство не залежить від держави, але взаємодіє з 

нею заради загального блага. Також автор констатує, що комунікативна 

діяльність спрямована на взаємодію, побудовану певним чином. 

Шляхом трансформації зв’язків у взаємодію, схема якої представлена 

на рис 2.7, можна забезпечити цілісність суспільства, оскільки структура 

публічного управління має найбільш комплексну і повну інформацію 

стосовно його стану, що дозволяє скласти не лише існуючу картину, а й 

спрогнозувати майбутнє. Необхідно також використовувати знання і новітні 

технології у процесі формування управлінських впливів на взаємодію, що 

надасть процесу системного характеру та дозволить реалізувати накопичений 

потенціал. Забезпечити зазначене можливо лише за умови узгодженості та 

постійної взаємодії в єдиній структурі, що дозволяє зробити така функція 

управління, як «координація». 

 

 

Рис. 2.7. Схема трансформації «відносин» у «взаємодію» за 

допомогою координаційних впливів 

Джерело: розроблено авторкою 
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Зазначимо, що відносини це зв’язки, які виникають між різними 

суб’єктами публічного управління та зазвичай не мають постійного 

характеру в часі й просторі. Водночас взаємодію можна розглядати як новий 

якісний та ефективний рівень взаємовідносин. 

Безперечним є той факт, що ефективність публічного управління 

безпосередньо впливає на громадський прогрес. В умовах швидких змін у 

зовнішньому середовищі так само швидко змінюється і модель управління в 

державі. Зі зміною моделі змінюється управління різними сферами й 

процесами. Проблема взаємодії елементів, об’єктів і суб’єктів публічного 

управління також загострюється. Управлінські впливи повинні бути 

гнучкими, аби задовольнити вимоги сьогодення й утримувати курс на 

досягнення цілей.  

Підкреслимо, що питання такої взаємодії майже зовсім не  

висвітлюється у науковій літературі. Діяльність інститутів громадянського 

суспільства повинна бути пов’язана з трансформацією взаємовідносин у 

взаємодію в середині суспільства та з органами публічної влади.  

Зауважимо, що органи державної влади як суб’єкт управління 

взаємодіють з інститутами громадського суспільства та органами місцевого 

самоврядування, що у зв’язку з реформаційними перетвореннями набуває 

актуальності. Наголосимо також на тому, що інститути громадянського 

суспільства мають взаємодіяти не лише з органами центральної влади та 

місцевого самоврядування, а й між собою (Рис. 2.8).  

Зазначимо, що політика держави є своєрідною реакцією на потреби 

громадянського суспільства, тому найкраще її реалізувати шляхом побудови 

належної взаємодії між владними структурами та громадянським 

суспільством (рис. 2.9). 
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Рис. 2.8. Система взаємодії інститутів громадянського суспільства 

Джерело: побудовано авторкою 

 

У практичному вимірі інститути громадянського суспільства 

відіграють важливу роль (як і система органів місцевого самоврядування), 

оскільки виступають ланкою, що трансформує потреби та інтереси 

громадянського суспільства у напрями формування державної політики.  

 

 

 

Рис. 2.9. Місце інститутів громадянського суспільства в системі 

формування державної політики 

Джерело: розроблено авторкою 
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Отже, у подальшому дослідженні під потенціалом взаємодії будемо 

розуміти існуючі резерви та можливості, що виникають у процесі 

взаємовідносин між елементами системи або між системами та можуть бути 

мобілізовані й спрямовані на трансформацію взаємовідносин у взаємодію 

задля досягнення певних цілей. 

Таким чином, автор підтверджує, що фактором досягнення 

громадського прогресу стає формування достатніх та залучення наявних 

можливостей взаємодії в системі публічного управління. Вказане убезпечено 

застосуванням публічно-партнерського підходу до взаємодії, що базується на 

інтеграції інтересів всіх її суб’єктів. Формалізовані структурні елементи 

потенціалу публічно-партнерської взаємодії, що створюють передумови 

досягнення громадського прогресу представлено на рис 2.10.  

 

 

 

Рис 2.10. Структурні складові потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії 

Джерело: розроблено авторкою 

 

На думку авторки, можна виділити наступні складові підсистеми 

потенціалу публічно-партнерської взаємодії: 1) функціональна підсистема – 

включає в себе інформаційно-комунікативний; креативний; евристичний 
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потенціали (трактування сутності наведених видів потенціалів розкрито в 

підрозділі 2.3), що утворюють передумови досягнення громадського 

прогресу; 2) ресурсна підсистема – фінансові; людські; інформаційні; 

технологічні; інституційні; просторові ресурси; 3) організаційна підсистема – 

наявність організаційних структур, що необхідні для забезпечення публічно-

партнерської взаємодії;  ціннісні орієнтири; досвід; компетентність учасників 

публічно-партнерської взаємодії та координаційного органу тощо. 

Отже, формально описати потенціал публічно-партнерської взаємодії 

можна наступним чином: 

 

,                                       (2.1) 

.                                       (2.2) 

 

Таким чином, потенціал публічно-партнерської взаємодії містить 

здатність організовувати та управляти ресурсами, використовувати 

комунікаційні можливості та досвід учасників, розвивати компетентності 

тощо. Такий потенціал розглядається як можливість використання 

наявних / прихованих ресурсів для досягнення громадського прогресу. 

При цьому, потенціал публічно-партнерської взаємодії може бути 

представлений у вигляді цільової функції, яка враховує характер і щільність 

залежності між величиною Pppi і вхідними складовими (Хі).  

Відтак, математично сумарну величину Pppi досягнення громадського 

прогресу можемо формалізувати функцією та відобразити у вигляді 

математичної моделі (2.3): 

 

,                             (2.3) 

 

де Pppi – значення масштабів сукупності складових компонент 

потенціалу публічно-партнерської взаємодії; XFs, XRs, XOs – значення 
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компонент потенціалу (рис. 2.10), а саме: функціональна, ресурсна та 

організаційна відповідно. 

Звідси сумарний приріст величини потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії (спираючись на системні положення закону синергії) можна 

визначити за формулою вигляду (2.4) : 

 

 ,                           (2.4) 

                       

де Ехі  – обсяг приросту і-тої складової Pppi; n – кількість структурних 

складових публічно-партнерської взаємодії (наразі визначено три). 

Таким чином, на основі результатів деталізації сутності і змісту в 

межах досягнення громадського прогресу на засадах формування, 

накопичення та використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії 

можна стверджувати, що для цього процесу характерним є: 

- забезпечення координації та синхронізація деяких етапів 

публічно-партнерської взаємодії на шляху досягнення громадського 

прогресу, що дозволяє здобути максимальний ефект / результат від 

системності та комплексності публічного управління; 

- формування, накопичення та використання потенціалу публічно-

партнерської взаємодії в умовах обмеженості ресурсів потребує 

удосконалення методичних підходів до прийняття управлінських рішень 

щодо їх розподілу. 

Суспільство як об’єкт постійних досліджень має певні особливості. У 

науці його описують через безмежну кількість систем різноманітного рівня 

складності та організованості, які не можна звести до моделі одного 

визначеного типу, але одностайно можна заявити, що суспільство є 

комунікаційною системою. Ключовим у розбудові моделі громадянського 

суспільства як середовища комунікації є відокремлення комунікації як 

процесу обміну інформації від носіїв чи суб’єктів обміну інформацію. Через 

комунікацію кожен індивід перетворюється на соціальну особу, а на основі 
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спілкування будуються функціональні системи й може проходити взаємодія 

як між системами, так і всередині них.  

Основні теоретики комунікаційної взаємодії Е. Гіденс, Х. Аренд, 

Н. Луман розглядали дане явище як органічну складову розвитку 

постмодерного суспільства, у межах якого підкреслюється позитивне 

ставлення громадськості до інститутів держави. Тобто зазначається про 

стратегічний вплив комунікаційної взаємодії на суспільство. 

Наукова діяльність німецького соціолога Н. Лумана (1927-1998) 

пов’язується з його фундаментальною працею «Суспільство суспільства» 

(Die Gesellschaft der Gesellschaft), що являє собою соціологічне дослідження 

суспільства як системи. Теорія, яку виробив Н. Луман, описує процес 

виникнення Світового Товариства в якості осьового для соціального 

розвитку західної цивілізації як такої [35].  

Суспільство як відкрита система, за твердженням Н. Лумана, 

ґрунтується на відносинах між системою й середовищем. Науковець 

справедливо вважає, що жодна система не може існувати без навколишнього 

світу, інакше вона досягла б стану ентропії або взагалі не реалізувалася, тому 

що в момент виникнення вона негайно ж розпалася б, досягши позбавленого 

розходжень стану рівноваги. Як своя базова операція, суспільство породжує 

комунікацію, що є сполучною ланкою для всіх його функціональних 

підсистем. Н. Луман розглядає владу «як засіб комунікації» [36]. 

У концепціях американських теоретиків А. Гамільтона, Д. Меддисона, 

Д. Дежева принципи комунікаційної взаємодії вперше визначені на 

державному рівні та зафіксовані в конституції США (1787 р.), яка діє і 

дотепер. 

Важливість комунікацій в державному управлінні пояснюється й тією її 

особливістю, що вона є постачальницею інформації, яка потім 

використовується в управлінському процесі. Тобто комунікації – це 

інструмент публічної влади. Інститут комунікацій необхідно розглядати як 
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систему взаємодії суспільства й держави, державного апарату й громадських 

структур, державного службовця й громадянина. 

Зауважимо, що сучасні зміни зовнішнього середовища, які стосуються 

різних сфер діяльності людей, тісно пов’язані зі зростанням кількості та 

значення інформації, а також часу, що витрачається на її отримання та 

обробку. Публічне управління у цьому питанні не є виключенням, оскільки 

зміни в ньому здійснюються за допомогою такого засобу, як комунікація. На 

думку Д. Брайанта та С. Томпсона, яку авторка повністю поділяє, «процеси 

комунікації є ключовими в людській цивілізації, що обумовлює множинність 

можливих моделей комунікації» [37]. 

Ю. Габермас, автор теорії комунікативної дії, та К.-О. Апель, автор 

теорії комунікативного співтовариства, увійшли в історію філософії ХХ 

століття як творці нового критичного вчення про суспільство. Вони 

розглядають комунікативне співтовариство, використовуючи інструментарій 

для аналізу передумов й умов комунікації та дискурсу. Отже, на думку 

багатьох вчених, саме комунікація є засобом забезпечення необхідного рівня 

взаємодії органів влади та громадськості [37]. 

На думку укладачів енциклопедії з держаного управління, державна 

комунікація – процес обміну інформацією органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування між різними інституціями суспільства (суб’єктами 

комунікації: державними інституціями, бізнес-структурами, громадами 

(партіями, рухами, спілками). Комунікація в державному управлінні – це 

також обмін інформацією всередині органу влади, завданням якої є 

забезпечення підтримки суспільством дій влади, що досягається 

підвищенням рівня довіри громадян до державних інституцій; реалізація 

єдиної державної комунікативної політики шляхом створення системи 

впливу на громадську думку; формування та підтримка ефективного 

зворотного зв’язку із громадянами для моніторингу ситуації та оцінювання 

результатів своєї роботи; налагодження співпраці із засобами масової 
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інформації задля забезпечення інформування громадськості про здійснювану 

політику, створення й підтримка позитивного іміджу влади [38]. 

Розглядаючи питання формування публічно-партнерської взаємодії 

доцільним буде проаналізувати сутність наступних понять з подальшим 

визначенням власного підходу стосовно даних категорій у фокусі публічного 

управління: «комунікаційна система», «комунікація», «комунікативна 

система». Виділяють декілька підходів до розуміння комунікації: 1) як засіб 

зв’язку будь-яких об’єктів матеріального чи духовного світу; 2) як 

спілкування, передача інформації від людини до людини або від одного 

соціального суб’єкта до іншого (соціальна інформація); 3) як передача 

інформації від однієї системи до іншої з використанням спеціальних 

матеріальних носіїв. 

У словнику-довіднику із соціальних комунікацій поняття 

«комунікативні» та «комунікаційні» використовуються як тотожні. У 

словнику-довіднику української мови в 11-ти т. (за редакцією акад. І. 

Білодіда та ін.) обидва поняття «комунікативний» та «комунікаційний» 

трактуються як такі, що стосуються комунікації. Проте комунікаційний – 

визначається як спец. прикметник до «комунікація», а комунікативний – 

лінгв. прикметник до «комунікація». Термін «комунікація» трактується 

таким чином: 1) спец. шляхи сполучення, лінії зв’язку; обмін інформацією, 

спілкування; 2) лінгв. те саме, що спілкування; зв’язок [39]. 

У науковій літературі поняття «комунікація» хоча і з’явився на початку 

ХХ століття, але досі трактується по-різному. Існує величезна кількість його 

визначень, які різняться досить суттєво, але вважається, що слово 

«комунікація» походить від латинського та означає «повідомлення, 

передача». 

В. Литвиненко [40] проводить ґрунтовне дослідження стосовно 

виділених у даному підрозділі понять. Д. Кіслов [41] також наводить аналіз 

термінології комунікацій та вказує, що універсум систем комунікацій – 
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завжди множина, а в реальній практиці розглядаються прикладні або цільові 

види комунікацій. 

Отже, констатуємо, що найчастіше комунікація зводиться до прямого 

впливу повідомлень комунікатора на реципієнта (причому роль його 

зводиться лише як до об’єкта, що реагує на інформацію). Отже, всі 

визначення не виключають один одного, а доповнюють і висвітлюють нові 

аспекти даного феномена [42].  

У державному управлінні «комунікація» визначається як рух 

інформації, інструмент діалогу між учасниками управлінського процесу, 

складова процесу взаємодії влади і громадянського суспільства, а 

ефективність комунікації між органами влади багато в чому зумовлена 

механізмами зворотного зв’язку між громадянами та владою [43]. 

У системі публічного управління як вид комунікаційної взаємодії між 

органами державної влади і громадськістю детально розглядаються «зв’язки 

з громадськістю». Зазначимо, що дане питання є досить опрацьованим у 

науковому колі, а дослідники в основному тлумачать зв’язки з громадськістю 

як технологічне вираження комунікаційного процесу. 

Н. Коненко [44] до соціально-комунікативної взаємодії (соціального 

партнерства) відносить усі види міжсекторної взаємодії, тобто комунікації як 

з громадськістю, так і з бізнесовими утвореннями. У даному випадку 

діяльнісне  переважає над інформаційним у понятті комунікативної взаємодії. 

Т. Кузнякова [45, c. 260] виділяє серед діяльнісних функцій державного 

управління специфічну «комунікативну функцію», що дозволяє розглядати 

управлінські комунікації у якості специфічного управлінського впливу. 

У 1953 р. Т. Ньюкомб сформував інтеракціоністскій підхід до 

комунікації. Суб’єкти комунікації тут рівноправні й пов’язані як взаємними 

очікуваннями та установками, так і спільним інтересом до предмета 

спілкування (саме зазначене закладаємо в основу публічно-партнерської 

взаємодії). Ефекти комунікації полягають у зближенні чи розходженні точок 

зору комунікатора і реципієнта на загальний предмет, що в свою чергу 
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означає розширення чи звуження їх можливостей взаєморозуміння і 

співпраці. Такий погляд на комунікацію зводить в центр уваги досягнення 

згоди між суб’єктами комунікації та встановлення рівноваги в системі 

взаємних установок [46].  

Науковець Дж. Мід, що стояв у витоків інтеракційного підходу (термін 

запропонований Г. Блумером), не вважав, що поведінка людей – це пасивна 

реакція на стимул. У даному руслі сформувався символічний інтеракціонізм, 

згідно якого комунікація – не просто реакція, а суб’єктивна осмисленість та 

спрямованість на інших. Взаємодії між людьми розглядаються як 

безперервний діалог, у процесі якого вони спостерігають, осмислюють 

наміри один одного і реагують на них [47].  

І. Гоффман наголошує на  важливості розміщення специфічних 

інтеракцій не стільки в контексті базисної моделі, скільки в живій тканині 

повсякденного життя. Вузьке й широке розуміння інтеракції пов’язане з 

двома головними підходами в дискурсології: 1) Г. Гарфінкель, як засновник 

етнометодології (обмежує аналіз інтеракції виключно даними, доступними 

для спостереження), з’ясовував нормативний порядок спілкування шляхом 

аналізу його порушення; 2) інтерпретативістський підхід спрямовує увагу 

дослідників саме на інституційні контексти інтеракції [47].   

Цікавим також для нашого дослідження вважаємо інтегративний підхід 

до комунікаційного процесу, направлений на дослідження й посилення 

взаємозв’язків між окремими підсистемами та елементами системи 

комунікаційного процесу, між етапами життєвого циклу об’єкта управління, 

між рівнями управління по вертикалі, між суб’єктами управління по 

горизонталі.  

На думку І. Гоффмана, люди самі створюють ситуації спілкування, що 

являють собою якийсь ритуал, дійство, спектакль, де кожен виконує певну 

роль. Поява та постійний розвиток новітніх технологій, технічних засобів 

спілкування сприяли формуванню нового культурного простору – масового 
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суспільства. Дане суспільство характеризується наявністю специфічних 

засобів зв’язку – засобів масової комунікації [48].  

Цікавим є той факт, що, наприклад, Л. Компанцева робить висновки 

про притаманність тоталітарної комунікації чоловікам-політикам і про 

тяжіння жінок-політиків до комунікації демократичної [48]. 

А. Леонтьєв підкреслює, що «центральним моментом комунікативної 

взаємодії є не просто передача інформації, а взаємодія з іншими людьми та 

інститутами, як внутрішній механізм життєдіяльності суспільства, вона 

передбачає обмін ідеями, інтересами, формування установок, засвоєння 

суспільно-історичного досвіду» [49]. 

Моделювання системи взаємодії (як правило ОДВ і громадянського 

суспільства) є перспективним та актуальним напрямком дослідження і в 

Україні. Д. Терещенко розглядає модель взаємодії влади і громади на 

місцевому рівні та визначає комунікативну взаємодію як інформаційний 

обмін між інститутами державного управління на місцях та споживачами 

їхніх послуг (населенням, підприємствами, установами й організаціями), 

функціонування якої засноване на взаємозв’язках усіх учасників 

комунікативного процесу [50]. 

На думку Н. Драгомирецької [51], система взаємодії охоплює всі 

інформаційні зв’язки, що існують у системі державного управління. 

Л. Усаченко вважає, що комунікація – це різновид взаємодії між суб’єктом 

інформаційного впливу за посередництвом певного визначеного об’єкта 

(повідомлення), та наголошує на необхідності розробки в Україні 

стратегічної програми комунікативної взаємодії влади й громадськості 

(розглядається інституалізовано). Авторкою підтримується остання теза, але 

зазначимо, що комунікативна взаємодія повинна лягти в основу такої 

програми, але не має обмежуватися нею, тобто кінцевою метою має стати 

використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії. У наступних 

розділах буде більш детально розглянуто дане питання з практичної точки 

зору.  
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Н. Дніпренко [52] модель системи функціонування механізмів ОДВ з 

громадськістю вбачає у формі інформаційних зв’язків між інститутами 

державної влади і громадськості та між окремими представниками влади і 

громадськістю. Схожою є думка В. Яценка [53], який стверджує, що система 

взаємодії являє собою взаємовплив держави і громадськості.  

К. Глубоченко [54] виділяє три види механізмів взаємодії ОДВ із 

зовнішньою громадськістю: інформування громадськості; інтерактивна 

взаємодія; зворотна взаємодія. Зауважимо, що автор при розгляді взаємодії 

обмежується комунікативною взаємодією, але не вказує на це. 

Як правило, у працях дане питання висвітлюється узагальнено і дещо 

поверхнево з одного боку і глибоко за певними окремими напрямами, але 

недостатньо приділяється уваги взаємодії на різних рівнях одночасно для 

кінцевої мети – формування нарощення та використання її потенціалу [55]. 

Багато науковців одностайні в тому, що насьогодні інформаційна 

діяльність органів державного управління в практичній частині виявляється 

односторонньою взаємодією, що ґрунтується на принципі інформування. 

Зазначимо, що інформування повинно було вже давно перейти у стадію 

комунікативної взаємодії, але цього досі не відбулося. 

В. Буренко виділяє основні рівні комунікативної взаємодії: 

1) суспільний, що характеризує відносини між суб’єктами суспільної та 

політичної діяльності; 2) публічний (асоціативний), що характеризує 

відносини між громадянськими асоціаціями, союзами, виробничими 

структурами та іншими колективами, яким притаманні комунікативні 

зв’язки; 3) особистий, що характерний для малих груп. Маємо не погодитися 

з автором у такому рівні комунікативної взаємодії як публічний, оскільки у 

даному випадку він дещо спрощений та обмежений. Вважаємо, що до даного 

рівня повинні входити всі органи публічного управління [19, c. 58]. 

Погоджуємося з Є. Романенко [56], який, спираючись на думку 

А. Токівля, відмічає, що громадянське суспільство та держава в умовах 

демократії мають демонструвати  високий рівень своєї взаємодії, оскільки 
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вони не протистоять один одному. Зазначене можливо реалізувати за умови 

створення певних асоціацій, які безпосередньо не входять до складу 

громадянського суспільства і не є складовою частиною державно-

управлінського апарату, однак виступають полем для формування 

комунікаційної взаємодії. Тому, у даному дисертаційному дослідженні 

авторкою запропоновано створення саме такої асоціації (Ядра). У розвинених 

демократичних країнах вже давно функціонують спеціально створені 

структури, що забезпечують взаємодію органів влади та громадськості, вони 

наділені спеціальними функціями громадського контролю та мають слідчо-

наглядовий апарат. Їх діяльність спрямована на удосконалення та 

підвищення ефективності обміну інформацією та зворотного зв’язку. 

У монографії В. Бебика [57]  автором цікаво викладаються думки і 

факти й зазначається, що об’єднуючою ланкою всіх видів менеджменту 

виступає інформаційно-комунікаційна сфера суспільства, «яка пронизує все 

суспільне життя на кшталт кров’яної системи в біологічному організмі». 

Отже, на основі даного дослідження можна стверджувати, що пошкодження 

комунікаційної системи призводять до припинення передавання імпульсів на 

нижчі рівні. Зрозуміло, що після утворення такого розриву зміни та 

активність в одному сегменті не призведуть до результату в іншому. 

Зауважимо, що на нижчих рівнях відбудеться інформаційне перевантаження 

та певний час буде зберігатися деяка активність. При застосуванні окремих 

заходів з налагодження комунікаційного процесу реакція на зміни може 

відбуватися швидше, ніж в активній частині, оскільки такі складові стають 

більш чутливими до зовнішніх дій. Існує і той факт, що після ушкодження 

відбувається накопичення певної інформаційної сили (енергії). Отже, можна 

дійти висновку, що комунікаційний процес не є простою складовою системи 

публічного управління, а виступає самостійним комунікаційним центром, 

який має власні якості. Описане візуалізовано на рис. 2.11.  
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Рис. 2.11. Інформаційно-комунікаційна підсистема взаємодії в 

системі публічного управління 

Джерело: запропоновано та розроблено авторкою 

 

Як видно з наведеного рисунку, у межах даного дослідження авторкою 

запропоновано формування та використання діагностичного центру, 

функцією якого є обстеження порушень комунікаційної взаємодії в системі 

публічного управління. 

Важливим є те, що запізнілі та невмілі дії стосовно усунення 

пошкоджень у комунікаційній підсистемі не дають бажаного ефекту. У 

даному випадку ступінь зміщення та час виступають найважливішими 

факторами.  

Загалом проблема комунікаційного потенціалу окреслюється 

конфліктом між ідеальною можливістю комунікації та її практичним 

втіленням. Зауважимо, що існуючий стан із низьким комунікативним 

потенціалом у взаємовідносинах між органами державної влади, місцевого 
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самоврядування і громадськістю може спричинити дисбаланс у суспільно-

політичному житті. Отже, перспективним середовищем і умовою для 

формування потенціалу громадського прогресу можна вважати використання 

міцних комунікативних зв’язків у процесі взаємодії.  

Водночас зауважимо, що сьогодні до основних принципів взаємодії 

органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами 

громадянського суспільства  відносять: 1) соціальне партнерство 

(налагодження конструктивної взаємодії при вирішені соціально значимих 

проблем та наданні конкретних послуг органами влади); 2) відповідальність 

(діяльність, спрямована на задоволення суспільних інтересів, вимагає від 

органів влади необхідної відкритості, почуття відповідальності і належної 

готовності звітувати про свою діяльність та витрачені ресурси); 3) участь у 

виробленні політики, процесі прийняття рішень та їх реалізації (ІГС є 

каналами існуючих у суспільстві різноманітних інтересів, через які 

громадяни отримують інформацію і мають можливість виразити свою думку 

з приводу суспільно важливих рішень); 4) інформаційну відкритість 

(прозорість, гласність і доступ засобів масової інформації до різних 

інститутів та надання відкритої і достовірної інформації; життєздатну 

комунікацію із ІГС відносно завдань і обов’язків органів влади, а також 

рішень, які ними приймаються; визначення взаємних, прозорих і доступних 

каналів спілкування, а також інформування про ці канали зацікавлених груп і 

громадськість в цілому; надання необхідної інформації, уточнюючи і 

гарантуючи при необхідності її конфіденційність; популяризацію і підтримку 

через ЗМІ й у публічних виступах політики взаємного співробітництва); 

5) ефективність, гнучкість (державна політика має відповідати реальним 

суспільним потребам, мати чіткі цілі й прийматися із обов’язковим 

врахуванням оцінки їх очікуваного впливу та попереднього досвіду. 

Управлінські рішення мусять вимогам до процесу їх прийняття й 

передбачати певну міру гнучкості в подальшій реалізації); 6) повагу, довіру, 

толерантність (органи влади мають поважати право громадян та їхніх 
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об’єднань самостійно виділяти мету і направляти свою діяльність на її 

досягнення в межах правового поля) [58].  

У сучасній науці продовжує утримувати актуальність тема мережевого 

управління. Нагадаємо, що саме публічний менеджмент робить акцент на 

реалізації сітьової взаємодії. Вважаємо, що взаємодія через мережу дає 

можливість формувати, нарощувати та використовувати потенціал публічно-

партнерської взаємодії як драйвера досягнення громадянського прогресу. 

Цікавими також є дослідження діалогічної взаємодії органів державної 

влади та громадськості. Наприклад, Є. Романенко визначає її однією із форм 

комунікативної взаємодії, під якою розуміє сукупність соціальних інтеракцій, 

які здійснюються за допомогою такого комунікативного інструменту, як 

діалог, та говорить про державно-громадський діалог, під яким розуміється 

інтерсуб’єктивний (міжсуб’єктна взаємодія) процес багатостороннього 

обміну інформацією, який має державно-управлінський зміст, спрямований 

на виявлення взаємних інтересів, пошук спільних позицій між органами 

державної влади та громадськістю з метою спільного розв’язання актуальних 

проблем, узгодження їх цілей, дій, стратегій формування державної політики. 

При цьому успіх діалогу безпосередньо залежить від спільних дій органів 

державної влади й об’єднань громадян та їх готовності до співробітництва 

[19, c. 58]. 

О. Кучабський та О. Бажинова [59] рекомендують положення, що 

повинні знайти своє відображення в концепції державної комунікативної 

політики, але на наш погляд дані положення не визначають результат, на 

який вони спрямовані. Так, наприклад, «надання підрозділу зі зв’язків з 

громадськістю повноважень щодо забезпечення внутрішньоорганізаційних 

комунікацій та контролю за офіційними інформаційними потоками, що 

поширюються іншими структурними одиницями органу влади в частині їх 

відповідності, визначеній позиції ОДВ», не розкриває суті пропозицій, 

оскільки такі відділи існують і в органах місцевого самоврядування, а також 

тих органах які здійснюють контроль за офіційними інформаційними 
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потоками. Отже, на нашу думку, доцільно у даному контексті 

запроваджувати концепцію «публічно-партнерської взаємодії». 

Метою зв’язків з громадськістю в публічному секторі є формування 

ефективної системи комунікації органів влади з громадськістю. На основі 

такої комунікації повинна досягатися їх оптимальна взаємодія. Нерозуміння 

необхідності співпраці та налагодження партнерських відносин у рамках 

триєдності представниками органів державного управління та місцевого 

самоврядування, а також нерозуміння зазначеного зі сторони самої 

громадськості є однією з основних причин відсутності громадського 

прогресу.  

На думку А. Кулінченка [56, c. 195], оптимальною моделлю 

комунікаційної взаємодії органів державної влади та громадськості є модель 

правового партнерства та діалогу. Науковець виокремлює особливості такої 

взаємодії в Україні: 1) необхідність розширення кола суб’єктів зазначеної 

взаємодії; 2) необхідність координації їх діяльності; 3) поглиблення практики 

близької співпраці ЗМІ з інститутами громадянського суспільства; 

4) моніторинг реакції суспільства на появу проблем у сфері державної 

політики; 5) побудова моделі ефективної комунікативної взаємодії органів 

державної влади з різними громадськими групами. Цілком погоджуємося з 

автором, але зазначимо, що останній пункт включає в себе попередні. 

В. Плохих, К. Тригуб [42, c. 39] відмічають, що комунікативна 

діяльність у системі державного управління багато в чому відповідає 

поняттю «зв’язки з громадськістю», хоча і виходить за його межі. Основними 

завданнями зв’язків з громадськістю в системі державного управління 

формально визначають: 1) участь у процесі демократизації державного 

управління (в тому числі і на самоврядному рівні); 2) сприяння у 

встановленні засад громадянського суспільства; 3) залучення громадян до 

державного управління. У наступних розділах буде розглянута практична 

частина діяльності відділів зв’язків з громадськістю органів публічної влади, 
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але хочемо наголосити вже зараз про те, що вона має розбіжності з 

формально визначеною стороною.  

А. Кохан [60] доречно зауважує: «Державна комунікативна політика 

повинна стати підґрунтям нової управлінської філософії, в основу якої буде 

покладено партнерську взаємодію органів влади й громадськості, зворотний 

зв’язок між суспільством і владою». Також автор, думку якого цілком 

підтримуємо, зазначає, що «одним із механізмів підвищення ефективності 

державних комунікацій у діяльність органів влади є створення дієвих 

комунікативних підрозділів замість діючих відділів із взаємодії з 

громадськістю, яких на Заході давно вже не існує: громадяни, платники 

податків, вважають недоцільним витрачати спільні бюджетні кошти на 

власну рекламу».   

Зазначимо про те, що в науці управління існує багато моделей 

комунікаційної взаємодії органів влади та громадськості. Основні моделі 

комунікаційної політики, що характеризують таку взаємодію наведені в табл. 

2.1. 

Тобто подальший розвиток комунікативної політики держави у напрямі 

вдосконалення взаємодії у системі публічного управління повинен 

передбачати розробку не лише формальних правил, що регулюють процес 

практичного поширення інформації, але й створення таких структурних 

одиниць, що будуть реалізовувати функцію координації публічно-

партнерської взаємодії у напрямі формування, накопичення та використання 

її потенціалу на шляху до громадського прогресу.  

Зважимо й на те, що сьогодні важливо впроваджувати міжнародне 

співробітництво в контексті взаємодії органів влади та громадськості [66]. 

Також публічно-партнерська взаємодія є основою створення умов досягнення 

громадського прогресу й обов’язковим його елементом. 
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Таблиця 2.1 

Характеристики моделей комунікаційної політики органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

Модель Характеристика моделі 
1 2 

1. Модель підтримки 
розвитку інститутів 
громадянського суспільства 
або модель садівника. 
2. Партнерська модель. 
3. Модель архітектора. 
4. Патерналістська модель. 
5. Модель приводних 
ременів. 
6. Модель ігнорування. 
7. Моделі боротьби з 
противником і громадської 
непокори [61] 

1) передбачає прийняття відповідної нормативно-
правової бази, яка забезпечує розвиток інститутів 
громадянського суспільства;  
2) передбачає паритетну взаємодію органів державної 
влади та громадськості;  
3) передбачає активну роль громадськості у створенні 
нових інституційних структур органів державної влади; 
4) забезпечує певну автономію громадських організацій 
за винятком підтримки певних політичних сил чи 
окремих кандидатів у відповідному виборчому процесі, 
надаючи їм певну інституційну та фінансову підтримку; 
5) характеризує домінування інтересів влади над 
інтересами громадянського суспільства  
6) стає можливою за умови відсутності будь-яких форм 
взаємодії органів державної влади та громадськості у 
суспільстві; 
7) характеризує певні конфронтаційні відносини у 
межах суспільства, коли органи державної влади 
вдаються до тотального контролю за діяльністю 
інститутів громадянського суспільства, вбачаючи в них 
головну небезпеку для своєї діяльності; у відповідь на 
це громадяни вимушені вдаватись до відповідних 
протестних дій (мітинги, пікети, протести 

1. Нормативна модель. 
2. Легітимаційна модель. 
3.Інструментальна модель 
[62] 

1) будується на ліберальних формах взаємодії;  
2) характеризує функціональну роль громадськості у 
розвитку політичної системи;  
3) забезпечує функціональний вплив громадянського 
суспільстві на вирішення соціально-економічних та 
політичних проблем 

1. Індиферентно-
маніпулятивна модель.  
2. Інформаційна модель [63] 

1) отримувач інформації розглядається як об’єкт 
маніпуляції, для цього використовуються різні засоби 
тиску на громадськість в основному через ЗМІ; 
2) передбачає проведення системної роботи органів 
державної влади зі ЗМІ  

1. «Ми – інклюзивне». 
2. «Ми – корпоративне». 
3. «Ми опонуюче» [64] 

1) передбачає комунікативну взаємодію між державним 
службовцем та громадянином на паритетних засадах, де 
між ними не існує жодних відмінностей; 
2) передбачає взаємодію із комунікантами, які належать 
до різних референтних груп; 
3) становить тріаду, учасниками якої стають державний 
службовець і громадянин, які перебувають у відносинах 
визначених, суспільним договором, а також третя особа, 
яка безпосередньо не присутня, але яка активно впливає 
на комунікацію та комунікативну роль адресанта. 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 
Двоступенева модель (ЗМІ - 
лідери думок - одержувачі) 
[65] 

1) підкреслює роль мас-медіа; 
2) на першому етапі головним моментом є передача 
інформації, а на другому в дію вступає передача впливу;  
3) надає пріоритетності міжособистісної над масовою 
комунікацією при спробах переконати аудиторію; 
4) опора на лідерів думок 

Синтетична модель 
комунікативного процесу 
місцевого самоврядування 
[37, c. 36] 

1) позбавлена односторонності лінійної комунікації; 
2) враховує суспільне регулювання комунікативного 
процесу; 
3) включає суспільні та владні інституції. 

Джерело: узагальнено авторкою 

 

Отже, конструктивна публічно-партнерська взаємодія органів 

державної влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського 

суспільства за умови їх координації дає можливість мобілізувати соціальні 

ресурси задля формування, накопичення та реалізації її потенціалу на шляху 

до громадського прогресу у загальнодержавному масштабі. 

 

2.3. Концептуалізація досягнення громадського прогресу в системі 

публічного управління та його конструкт 

 

Досвід розвинених країн засвідчує необхідність розвитку взаємодії 

всередині системи публічного управління, що уможливило б досягнення 

громадського прогресу. Зазначене, як вже наголошувалося вище, вимагає 

налагодження адекватної публічно-партнерської взаємодії між підсистемою 

органів державного управління, місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства, а також між складовими елементами всередині 

даних підсистем. Істотним є те, що в науці публічного управління постійно 

здійснюються зусилля щодо створення супертеорії управління, яка б 

синтезувала всі раніше сформовані підходи і сприяла б підвищенню його 

ефективності. Однак зазначеного ще не досягнуто [67]. Авторка робить 

спробу сформувати ефективний механізм партнерської взаємодії в системі 

публічного управління, що сприятиме досягненню громадського прогресу, 
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оскільки нині перетворення у визначеній сфері відбуваються  за напрямом 

зміцнення зв’язків між публічною владою та громадянським суспільством. У 

даному контексті дослідження справедливою є думка О. Кармазіної [67] про 

те, що «в розвинених країнах усі винайдені досі форми демократичного 

правління служать справі демократії, оскільки там у неї є міцне соціально-

культурне підґрунтя».  

Ураховуючи нинішній етап розвитку теорії та практики публічного 

управління, який характеризується організацією такого управління з 

використанням принципово нових елементів, можливо припустити, що 

система публічного управління прагне до підвищення якості та 

ефективності / результативності. Беручи до уваги цільові орієнтири, одним зі 

шляхів констатованого вище цілком справедливо можна вважати досягнення 

громадського прогресу. На думку авторки, слід також визнати, що 

досягнення громадського прогресу може мати місце лише за умови 

об’єднання зусиль усіх суб’єктів публічно-партнерської взаємодії. 

Насамперед публічно-партнерська взаємодія має на меті створення 

такої взаємодії між її суб’єктами у напрямі вирішення проблемних питань, 

які неможливо вирішити у порядку чіткої регламентації [68].  

Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського 

суспільства, як організована і свідома діяльність людей, має певну мету 

(модель майбутнього стану суб’єкта), тобто передбачення того, «навіщо» 

люди здійснюють відповідні дії. Водночас зазначимо, що взаємодія суб’єктів 

системи публічного управління відбувається для реалізації основної мети 

(мети першого порядку) – досягнення громадського прогресу (або 

нейтралізації детермінант, що гальмують даний прогрес).  

Ціллю другого порядку є досягнення найбільшої 

ефективності / результативності  діяльності публічної системи, що 

передбачає створення необхідного режиму оптимізації за допомогою цілей 

третього порядку – формування, накопичення та використання потенціалу 

взаємодії складових публічної системи (органів державного управління, 
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місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства) за 

допомогою: 1) комплексного та системного координаційного впливу на 

взаємодію; 2) найбільш повного та раціонального використання ресурсних 

можливостей усіх суб’єктів взаємодії (фінансових, людських, інституційних, 

просторових, інформаційних); 3) найменших затрат часу, сил, засобів 

внаслідок визначеної спільної діяльності; 4) ліквідації дублювання функцій 

органів публічної влади та, як наслідок, підвищення ефективності їх 

діяльності; 5) максимальне врахування детермінант впливу та змін у 

зовнішньому і внутрішньому середовищах; 6) об’єднання громадського та 

державного впливу у напрямі досягнення громадського прогресу. Важливим 

є те, що процес публічно-партнерської взаємодії повинен бути послідовний і 

безперервний з максимальним урахуванням спільних дій та завдань. Далі 

доцільним вважаємо зосередження на управлінських етапах публічно-

партнерської взаємодії. Єдиного процесу взаємодії можна досягти за 

допомогою здійснення координаційних впливів відносно нього.  

Одразу зазначимо, що здійснення прямих управлінських впливів на 

публічно-партнерську взаємодію унеможливлюється через побудову такої 

взаємодії на демократичних засадах. Тому найкращим напрямом, який 

дозволить реалізувати всі передбачені у п. 2.1. принципи методології 

досягнення громадського прогресу, автор вважає координацію як дієву 

функцію менеджменту. Зауважимо, що на сьогодні не склалося єдиного 

бачення щодо координації як функції управління. Зокрема координація (від 

лат. сoordinatio – розташування у порядку) визначається [69] «…як 

управлінська функція, що є складовою частиною процесів управління, що 

полягає в узгодженні, впорядкуванні дій різних частин керованої системи».  

Згідно словника сучасної української мови координація тлумачиться: 

1) як погодження, зведення до відповідності, установлення взаємозв’язку, 

контакту в діяльності людей, між діями, поняттями; 2) як узгодженість рухів, 

дій тощо [70, c. 572]. Наголосимо на тому, що реалізація невластивих органу 

функцій може призводити до скоєння помилок.  
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Термін «координація» (пізньо- лат. coordinatio, від лат. co… – 

«префікс», що значить «спільність», «сумісність», і ordinatio – 

«упорядкування») означає узгодження, поєднання, приведення до певного 

порядку чи відповідно до поставлених завдань складових частин чогось 

(понять, дій, речей тощо) [71, c. 166].  

Одразу слід наголосити, що деякі науковці вважають, що різниця між 

взаємодією та координацією полягає в тому, що при координації 

погодженість досягається за рахунок власних повноважень суб’єкта 

управління, в той час як при взаємодії вона досягається за допомогою 

домовленостей рівних за своїм становищем партнерів [72, c. 11]. 

У роботі [72, c. 11] зазначено, що причиною можна вважати 

координацію, а наслідком – взаємодію з урахуванням того, що не завжди 

наслідком координації може бути взаємодія, також як причиною останньої – 

координація, і що можливе взаємопроникнення даних понять одне в одного, з 

чим автор однозначно погоджується. Але передусім слід наголосити, що за 

умови координації взаємодія отримує більш якісний характер та спрямування 

на відповідний результат. 

У класичній науці управління прийнято спиратися на визначення 

«координації», що запропонована засновником адміністративної школи 

управління А. Файолем [73]: «Координація передбачає визначення строків та 

послідовності дій так, щоб вони поєднувались належним чином, 

розподіляючи відповідні пропорції ресурсів, часу та пріоритету та 

пристосовуючи засоби до цілей» [74]. Також слід наголосити, що А. Файоль 

під «координацією» визначає «організацію взаємодії».  

Ми погоджуємося також і з твердженням Г. Штомпеля, який зазначає 

про зростаюче значення координації як «…акту управління 

взаємозалежностями між здійснюваними видами діяльності для досягнення 

мети» [75].  

На думку В. Плішкіна [76, c. 154], «координація полягає в організації, 

насамперед правовими засобами, взаємодії між елементами системи». Також 
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науковець зазначає, що координаційні відносини розглядаються як різновид 

організаційних відносин, тому можуть не бути врегульовані правовими 

нормами й здійснюватися на основі управлінських традицій, звичаїв та 

організаційно-технічних правил. В. Плішкін виділяє такі види координації в 

управлінні: узгодження, ієрархічна координація, предметно-технологічна 

координація, штабна координація та інші. У юридичній літературі термін 

«координація» використовується у випадку, коли мова йде про 

взаємоузгоджену спільну діяльність різних органів, організацій, установ, які 

беруть участь у будь-якій діяльності.  

Ю. Козлов ретельно дослідив координацію та зазначив, що координація 

завжди є погодженням дій для досягнення певних спільних цілей [77]. 

В. Чернєй підкреслює, що відмінністю між взаємодією та координацією 

є те, що координація несе у собі елемент підкорення, а при взаємодії суб’єкти 

в спільній діяльності рівні між собою. Зазначимо і свою точку зору: не 

завжди взаємодія передбачає рівність, у певних випадках вона може 

відбуватися в умовах нерівності суб’єктів, але носити якісний характер за 

умови існування партнерських відносин. Повністю погоджуємося з 

науковцем у плані того, що виконання основних завдань системи координації 

довірено відповідним координаційним інституціям, які є обов’язковими для 

існування системи елементами. Такий орган покликаний організовувати 

функціонування підсистем, оскільки формулює мету й завдання сумісної 

узгодженої діяльності, окреслює напрями їх досягнення та налагоджує 

взаємозв’язки між суб’єктами, окреслює їх завдання і надалі контролює 

виконання. Доречним є зауваження про те, що координаційна діяльність 

вміщує також контроль за ходом виконання спільних заходів та оцінювання 

їх ефективності / результативності [77].  

Клюєв О. [78] зазначає, що координація й організація взаємодії – це два 

засоби організації спільної діяльності частин і елементів системи, що 

різняться між собою характерами організаційних відношень, які виникають 

між ними, а їх зміст багато в чому визначає успіх управління в цілому. 
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Авторка погоджується з науковцем у тому, що за певними критеріями ці дві 

категорії є роздільними. 

Таким чином, «координація»: 1) це процес упорядкування елементів 

системи з метою забезпечення та узгодженого функціонування її складових 

частин; 2) можлива лише за умови поглибленої спеціалізації та розмежування 

компетенції; 3) розв’язує проблемні питання диференціації та інтеграції 

елементів системи; 4) відіграє вирішальну роль у забезпеченні узгодженості 

всіх дій із урахуванням зв’язків і залежностей між елементами системи; 5) це 

воля учасників спільних дій, що піддається волі суб’єкта координації; 6) це 

об’єкти, що не підпорядковані один одному, підлягають координації та 

можуть бути взаємопов’язані вирішенням певних завдань (взаємодіяти) чи 

діяти окремо один від одного; 7) різні напрямки координаційного 

регулювання: права, обов’язки, функції, методи, форми, час тощо. 

Ураховуючи вищенаведене, авторське бачення ґрунтується на тому, що 

синергетичний ефект партнерської взаємодії в системі публічного управління 

формує її потенціал, а координація виступає в ролі організації такої 

публічно-партнерської взаємодії, яка буде сприяти досягненню громадського 

прогресу. 

Тобто координаційна діяльність не є взаємодією у класичному її прояві, 

а базується на взаємодії її учасників. Водночас взаємодія може мати місце як 

у межах координації, так і поза її межами.  

Відтак координація в системі публічного управління – це управлінська 

діяльність, спрямована на погодження функціонування елементів системи, 

що забезпечує ефективне / результативне  досягнення поставлених цілей, 

тобто взаємодії між елементами публічного управління. 

Зазначимо й те, що деякі науковці розділяють взаємодію і координацію 

в окремі функції управління, але авторка не зовсім погоджується з таким 

поділом, оскільки взаємодія проявляється у різних аспектах, а без взаємодії 

координація не може існувати. Отже, і координація, і взаємодія виступають у 

ролі засобів досягнення погодженості. 



167 
 

Важливим на думку авторки є визначення понять взаємодії та 

координації в публічному управлінні, що має не лише теоретичне, але й 

практичне значення, оскільки проблема належної взаємодії є 

всеохоплюючою і від вкладеного змісту в ці поняття залежать практичні 

рекомендації щодо їх удосконалення. У контексті даного дослідження 

важливішою є взаємодія, а координація буде розглядатися у зв’язку з нею. 

Автори, які вважають взаємодію більш загальним поняттям, ніж координація, 

керуються філософським визначенням (взаємний зв’язок і взаємна 

обумовленість предметів, явищ). 

Зважаючи на вищенаведене, доцільно представити процес координації 

публічно-партнерської взаємодії, що здійснюється в декілька етапів 

(рис. 2.12), та основні завдання такої координації (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.12. Основні етапи координації публічно-партнерської 

взаємодії 

Джерело: розроблено авторкою 

 

У рамках дисертаційного дослідження пропонуємо під координацією 

публічно-партнерської взаємодії в системі Ядра досягнення громадського 

прогресу в широкому сенсі розуміти впорядкування й узгодження дій 

суб’єктів такої взаємодії, що не мають ієрархічних зв’язків та взаємодіють на 

умовах партнерства.  
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Рис. 2.13. Першорядні завдання координації у напрямі досягнення 

громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 

 

У сучасній науковій літературі все більше з’являється робіт, що 

стосуються державно-приватного партнерства (ДПП) та публічно-приватного 

партнерства (ППП). Однак дані напрями зовсім не розкривають теми нашого 

дослідження. Зазначимо, що  в окремих роботах наголошується на 

партнерстві та співпраці, як складових діяльності організацій громадянського 

суспільства на різних рівнях. Водночас в таких роботах охоплюється 

широкий спектр завдань, включно з приватним сектором. Також 

розглядається й соціальне партнерство [79] (взаємодія влади, громади й 

бізнесу) в управлінні життям суспільства.  У даному контексті нагадаємо, що 

умова досягнення громадського прогресу в нашому дослідженні не включає 

бізнес-складові, а вибудовується на основі триєдності публічно-партнерської 

взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства, що є важливою ознакою демократичного 

суспільства.  
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Зазвичай, говорячи про концепцію рівноправного партнерства, 

звертаються до Аристотелевого розуміння рівності – «у рівних повинно бути 

рівне». Отже, відповідно до наведеного, партнерство повинно бути засноване 

на рівності або хоча б на справедливих умовах функціонування, але це 

неможливо в умовах нерівності ресурсів та неоднорідності систем, а також 

при нерівномірності розвитку елементів системи публічного управління. 

Тобто впровадження даної концепції в практичну сферу діяльності є 

проблематичним. У даному випадку можна використати інший елемент 

Аристотелевої концепції справедливості – «до того, що не рівно, потрібно 

ставитися як нерівному у пропорції, що відповідає нерівності» [80]. Даний 

підхід дозволить розробити адекватну теоретичну основу досягнення 

справедливого розподілу результатів роботи партнерів та, як наслідок, 

реальної рівності між ними.  

В етимологічному словнику [81] зазначено, що слово «партнер» 

походить від французького «partenaire», яке у свою чергу походить з 

англійської мови «partner», що перекладається, як «співспадкоємець», 

«поділ», «частина» тощо. 

Цікавим є той факт, що більшість наукових робіт стосуються 

досліджень партнерських відносин в економічній сфері. Так Н. Крихівська 

[82], узагальнюючи погляди науковців, підкреслює той факт, що партнерство 

може мати як формальну основу (оформлене юридичними договорами), так і 

неформальну, тобто здійснюватися на основі усних домовленостей.  

Класифікація видів партнерських відносин, що представлена в різних 

сферах наукових досліджень, є дуже розгалуженою. Нами була зроблена 

спроба типологічного упорядкування саме тих видів партнерських відносин, 

які стосуються публічно-партнерської взаємодії, що досліджується в рамках 

дисертації (Рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Розвинута класифікація видів партнерських відносин 

Джерело: систематизовано та доповнено авторкою 

* авторські ознаки або види партнерських відносин 

 

Як видно з рисунку, авторка виносить на розгляд окремі ознаки та види 

партнерських відносин в межах триєдності публічно-партнерської взаємодії. 

Важливо наголосити, що партнерські відносини не існують, не виникають 

самі по собі, а потребують розбудови, враховуючи цілі всіх сторін взаємодії. 

Підґрунтям партнерських відносин справедливо визнати рівноправність і 

свободу всіх учасників, що заснована на довірі один до одного та не створює 

конфлікт інтересів. При цьому рівноправність передбачає рівноправну участь 

на основі визначених принципів у прийнятті рішень, а не однаковий поділ за 

ресурсами.  

Т. Коваль та В. Яхкінд [83] зазначають, що «партнерство – це вид 

взаємин між різними суб’єктами, який полягає у формуванні єдиної позиції з 

певних питань та організації спільних дій». Узагальнення сукупності 

основних понять, що аналізуються в рамках дослідження публічно-

партнерської взаємодії, представлено авторкою на рис. 2.15. 
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Рис. 2.15. Основні поняття, що розкривають зміст партнерської 

взаємодії в системі публічного управління 

Джерело: побудовано авторкою 

 

Отже, підхід до формування публічно-партнерської взаємодії має 

ґрунтуватись на побудові відносин між органами публічної влади та 

інститутами громадянського суспільства на засадах результативної 

діяльності останніх, афішуючи при цьому власні досягнення за різними 

суспільними напрямами. Зазначимо, що даний підхід  дозволяє враховувати 

різницю між партнерами, тобто характер обсягу внеску кожного партнера у 

спільну справу, що залежить від індивідуальних якостей та передбачає 

співробітництво на взаємовигідних умовах (партнери мають функціонувати 

на умовах взаємної користі та вигоди). 

Водночас розуміння і пояснення моделей розвитку країни повинно 

базуватися на врахуванні зміни характеру взаємодій між усіма соціальними 

суб’єктами. Якщо відносини між владою та громадськістю розглядати як 

партнерські, вони набувають характеру суб’єкт-суб’єктних відносин. 
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Зауважимо, що наявність саме суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі  

публічно-партнерської взаємодії виступає необхідною умовою 

функціонування демократичної держави, на статус якої претендує Україна. 

Зазначимо також, що суб’єкти в системі публічно-партнерської взаємодії 

мають дотримуватися принципу взаємовідповідальності. У даному контексті 

В. Мороз [84] зазначає, що «суб’єктами взаємовідповідальності є й органи 

виконавчої влади (конкретизована група), що порушує питання про 

причетність до цього інших гілок влади та інститути спільної 

відповідальності (абстрактна група). Отже, основне з питань полягає у 

необхідності персоналізації наявних суб’єктів громадянського суспільства» 

(рис. 2.16). 

 

 

Рис. 2.16. Суб’єкт-суб’єктні відносини в системі публічного 

управління 

Джерело: побудовано авторкою  

 

Розуміючи факт, що формування партнерських відносин може 

забезпечити реалізацію інтересів всіх суб’єктів взаємодії, можемо 

представити посилку для їх інтеграції (рис. 2.17).  

Виконаний теоретичний аналіз дозволяє виділити такі основні умови 

для формування, накопичення та використання потенціалу партнерської 

взаємодії у системі публічного управління: обмін інформацією з 

обов’язковою наявністю зворотного зв’язку; спільна розробка та реалізація 

управлінських рішень (за умови виникнення відповідних ситуацій); 

проведення інших погоджених заходів; спільна відповідальність за діяльність 
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у межах системи. Водночас основним напрямом впливу на громадянське 

суспільство є повна і достовірна інформація, а наслідком зворотнього зв’язку 

– відповідна громадська реакція у вигляді думки чи поведінки. 

Як зазначалося вище, одним з ключових елементів налагодження 

партнерських відносин вважають ефективну комунікацію. Відповідно наше 

дослідження передбачає побудову публічно-партнерської взаємодії на основі 

інформаційно-комунікаційної системи. 

 

 

 

Рис. 2.17. Схема узгодженості інтересів в системі публічно-

партнерської взаємодії 

Джерело: розроблено авторкою 

 

На думку авторки, раціональність системи партнерської взаємодії між 

органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства 

визначається отриманням максимально можливих результатів / ефектів від 



174 
 
такої взаємодії при наявних ресурсних можливостях (людських, 

інформаційних, часових тощо). 

Отже, узагальнену концепцію триєдності публічно-партнерської 

взаємодії можна візуалізувати у вигляді, який представлено на рис.2.18. 
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Рис. 2.18. Логіка формування триєдності публічно-партнерської 

взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 

*винесено авторкою на розгляд у розділі 4 
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У такому разі, концептуальна модель досягнення громадського 

прогресу на основі публічно-партнерської взаємодії може бути описана 

наступним чином: 

 

,                       (2.5) 

 ,                         (2.6) 

 

де, PPr  – громадський прогрес як результат публічно-партнерської 

взаємодії; 

CPP – ядро досягнення громадського прогресу; 

MPP – механізм досягнення громадського прогресу; 

R – вимоги до системи публічного управління; 

IS – система інформаційного забезпечення; 

KS – комунікаційна система; 

St – органи державної влади; 

LG – місцеве самоврядування; 

CSI – інститути громадянського суспільства; 

MPPppi – методологія досягнення громадського прогресу на засадах 

публічно-партнерської взаємодії; 

ResS – ресурсне забезпечення (фінансові, людські; інформаційні; 

технологічні; інституційні; просторові); 

InsS – інституціональне забезпечення (законодавство, державні 

програми, політика держави, стратегія розвитку громадянського суспільства 

тощо); 

IntS – інтелектуальне забезпечення (знання конкретних осіб, сукупність 

розумових здібностей, здатність засвоювати широкий спектр абстрактних 

ідей тощо). 

Узагальнену графічну модель, як сукупність елементів досягнення 

громадського прогресу, представимо на рис. 2.19 
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Рис. 2.19. Графічне представлення досягнення громадського 

прогресу на засадах публічно-партнерської взаємодії 

де: FB – зворотній зв'язок; X (t) – початкові вхідні параметри системи публічного 

управління; Y(t) – вихідні параметри функції системи публічного управління 

Джерело: розроблено авторкою 

 

Представлена концептуальна модель характеризується взаємозв’язками 

між елементами з урахуванням впливу інформації щодо процесів публічно-

партнерської взаємодії та результатів функціонування системи публічного 

управління, а також вимог до суб’єктів та елементів. Зазначені 

взаємозалежності представлено на рис. 2.20. У цілому механізм досягнення 

громадського прогресу відображає сукупність методологічних засад 

публічного управління. 

Отже, публічно-орієнтована взаємодія уможливлює досягнення 

громадського прогресу та є однією з ланок публічного управляння.  
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Рис 2.20. Схематичне представлення впливу параметрів публічно-

партнерської взаємодії на досягнення громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 

 

Важливо згадати про те, що взаємодія на основі партнерських відносин 

частин та елементів системи публічного управління сприятиме досягненню 

синергетичного ефекту. Такий ефект можливий лише у випадку орієнтації 

всіх елементів системи на досягнення однієї спільної мети. Тобто взаємодію 

підсистем потенціалу публічно-партнерської взаємодії представимо 

наступним чином (рис 2.21). 
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Зазначимо, що формування публічно-партнерської взаємодії тісно 

пов’язане з наявністю відповідних ресурсів, які можуть бути організовані 

певним чином з метою досягнення громадського прогресу. Системні 

перетворення обумовлюють появу синергетичного ефекту та використання 

преваг синергетичної взаємодії не лише складових підсистем, а й визначених 

у рамках дослідження суб’єктів взаємодії. Отже, такий синергетичний ефект 

виявляється як кумулятивний.  

 

 

Рис. 2.21. Синергетична взаємодія підсистем потенціалу публічно-

партнерської взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 

* авторське трактування сутності 

 

Водночас зазначимо, що І. Горбась [85] розглядає: 1) «позитивний 

синергетичний ефект» – бажаний результат чи очікувані вигоди; 

2) «нульовий синергетичний ефект» – очікувані вигоди відсутні; 

3) «негативний синергетичний ефект» – взаємодія призводить до погіршення 

результатів спільної діяльності. Отже, взаємодія між складовими системи 

публічного управління не завжди забезпечує позитивний синергетичний 
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ефект. Однак оскільки публічна система реагує на прояви можливих 

варіантів розвитку та обирає найкращий вектор руху, зазначене сприятиме 

досягненню громадського прогресу. 

 
Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі узагальнено базові методологічні підходи та 

принципи дослідження публічно-партнерської взаємодії як драйвера 

досягнення громадського прогресу; розвинуто методологічні положення 

координації публічно-партнерської взаємодії; поглиблено теоретико-

методологічні засади визначення синергетичних детермінант досягнення 

громадського прогресу. 

Акцентовано, що органи державної влади, місцеве самоврядування та 

громадянське суспільство несуть у собі спільну основу, існують в єдиному 

полі та поєднуються публічним управлінням, тому ефективна взаємодія в цій 

системі є однією з важливих передумов розвитку демократії в Україні, а 

відносини і взаємовплив у системі публічного управління є визначальним 

фактором її забезпечення. 

На основі узагальнення системного, процесного, інституційного, 

ситуаційного, функціонального та синергетичного підходів до вивчення 

природи громадського прогресу в роботі побудовано систему змістовних 

складових методології публічно-партнерської взаємодії, яка включає знання, 

принципи, процеси, інструменти. Згідно з авторським розумінням 

концептуального базису громадського прогресу до системи включено 

публічно-партнерський підхід до взаємодії. Зазначено, що інфільтрація такої 

взаємодії передбачає тактику проникнення вузькими каналами й накопичення 

в пустотах інформації на локальному рівні. Запропоновано розглядати у 

складі репрезентативного блоку, що генерує ідеологічну модель, шість рівнів: 

свідомісно-комунікативний, політичний, соціальний, економічний, 

культурний (духовний), екологічний. Парадигмальний блок запропонованої 
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до розгляду моделі містить емпіричну, наукову та управлінську парадигми й 

спрямований на формування практично орієнтованих стандартів досягнення 

громадського прогресу та об’єднує всі три парадигми в праксеологічну 

модель. 

У розділі ідентифіковано базові принципи побудови максимально 

ефективної / результативної партнерської взаємодії як фактору громадського 

прогресу: верховенства закону, демократизму, динамічності, цілеорієнтації, 

координації, часової обмеженості, унікальності, системності, безперервності, 

комплексності, забезпеченості, пріоритетності, об’єктивності, нелінійності та 

аргументовано доцільність введення принципу триєдності управління, який 

передбачає рівномірну участь та розвиток основних складових елементів 

публічно орієнтованої взаємодії на шляху досягнення громадського прогресу. 

Визначено методологічні засади дослідження досягнення громадського 

прогресу, який включає такі блоки: теоретичний, методологічний та 

емпіричний. Підкреслено, що така структура сприятиме гармонійному 

поєднанню всіх його складових. Запропонований методологічний підхід з 

позицій використання закону синергетики та публічно орієнтованого підходу 

дозволяє обґрунтувати необхідність спрямування організаційних заходів на 

більш повне використання управлінських важелів стимулювання 

громадянського суспільства в бік досягнення громадського прогресу. 

Окреслено концептуальну основу партнерської взаємодії в системі 

публічного управління та процес трансформації «відносин» у «взаємодію». 

Стверджується, що своєчасне виявлення характеру детермінант впливу на 

ефективність/результативність публічно-партнерської взаємодії дозволяє 

посилити ефект синергії в напрямі досягнення громадського прогресу.  

Доведено, що «потенціал» у рамках дослідження можна розглядати як 

сукупність ресурсів, що використовуються з метою досягнення необхідного 

рівня координації взаємодії в інтересах забезпечення її 

результативності / ефективності в рамках триєдності (органи державної 
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влади, місцевого самоврядування та інститути громадянського суспільства) 

на національному рівні в напрямі забезпечення громадського прогресу.  

Акцентовано, що досягнення громадського прогресу можливе лише за 

умови формування, накопичення та використання потенціалу публічно-

партнерської взаємодії, що містить сукупність властивостей (ресурсів), які 

були накопичені в минулому, можуть бути використані за певних умов і 

можливостей та орієнтуються на розвиток у майбутньому. Такий потенціал 

представлено у вигляді цільової функції, яка враховує характер і щільність 

залежності між величиною масштабів сукупності складових компонент 

потенціалу публічно-партнерської взаємодії і значеннями його вихідних 

компонент, причому сумарний приріст величини потенціалу спирається на 

системні положення закону синергії. 

Актуалізовано важливість комунікаційної взаємодії, що пояснюється її 

особливістю постачати інформацію, яка потім використовується в процесі 

публічного управління, а отже, виступає інструментом публічної влади. 

Запропоновано створення авторської асоціації (Ядра), яка безпосередньо не 

входить до складу громадянського суспільства і не є частиною державно-

управлінського апарату, однак виступає полем для комунікативної взаємодії, 

що забезпечують взаємодію органів влади та громадськості, наділена 

спеціальними функціями громадського контролю та має слідчо-наглядовий 

апарат. Діяльність Ядра спрямована на удосконалення і підвищення 

ефективності публічно-партнерської взаємодії в напрямі досягнення 

громадського прогресу. 

Авторське бачення ґрунтується на тому, що синергетичний ефект 

партнерської взаємодії в системі публічного управління формує її потенціал, 

а координація виступає в ролі організації такої публічно-партнерської 

взаємодії, яка буде сприяти досягненню громадського прогресу. Обґрунтовано 

основні етапи координації публічно-партнерської взаємодії та визначено її 

першорядні завдання у напрямі досягнення громадського прогресу, а також 

запропоновано під координацією публічно-партнерської взаємодії в системі 
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Ядра досягнення громадського прогресу в широкому сенсі розуміти 

впорядкування та узгодження дій суб’єктів такої взаємодії, що не мають 

ієрархічних зв’язків та взаємодіють на умовах партнерства. Визначено, що 

класифікація видів партнерських відносин у дослідженнях є дуже 

розгалуженою та репрезентовано типологічне упорядкування саме тих видів 

партнерських відносин, які стосуються публічно-партнерської взаємодії з 

визначеними авторськими ознаками. На авторське переконання, 

раціональність системи партнерської взаємодії між органами публічної влади 

та інститутами громадянського суспільства визначається отриманням 

максимально можливих результатів / ефектів від такої взаємодії за наявних 

ресурсних можливостей (людських, інформаційних, часових тощо).  

Представлено логіку формування триєдності публічно-партнерської 

взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу та описана 

концептуальна модель досягнення громадського прогресу на основі публічно-

партнерської взаємодії, що характеризується взаємозв’язками між 

елементами з урахуванням впливу інформації щодо процесів публічно-

партнерської взаємодії та результатів функціонування системи публічного 

управління, а також вимог до суб’єктів та елементів.  

Визначено, що досягнення громадського прогресу можливе на основі 

формування, накопичення та реалізації потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії. Зазначене дозволило згрупувати синергетичні детермінанти такої 

взаємодії на основі складових функціональної підсистеми (інформаційно-

комунікативна, креативна, евристична). Отже, своєчасний прояву наведених 

критеріїв дозволить посилити синергетичний ефект для досягнення 

громадського прогресу.  

Основні положення другого розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані авторкою у роботах [37; 86-100]. 
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РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ДОСЯГНЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ПРОГРЕСУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

3.1. Сучасні тенденції розвитку системи публічного управління в 

Україні  

 

Сьогодні науковці одностайно наголошують на існуванні проблем у 

системі оцінки динаміки прогресивного розвитку. Більшість дослідників 

вважають прогрес провідною тенденцією, головним напрямком розвитку 

суспільства. При цьому одні вважають, що не можна (або складно) говорити 

про загальний, єдиний критерій прогресу, а інші – що оскільки існує єдиний 

історичний процес, повинен бути і комплексний критерій його оцінки. Отже, 

формуються різні точки зору стосовно проблеми пошуку головного критерію 

прогресу: 1) рівень розвитку продуктивних сил, насамперед техніки і 

технології – (технократичні концепції); 2) тип виробничих відносин 

(марксизм); 3) рівень продуктивності суспільної праці (валовий національний 

продукт (ВНП) на душу населення в рік – використовується в міжнародній 

економічній статистиці); 4) рівень споживання (рівень життя, якість життя); 

5) спосіб розподілу готового продукту (наскільки реалізовані при цьому 

принципи справедливості й рівноправності); 6) ступінь свободи особи; 

7) кількість і структура використання вільного часу; 8) ступінь свідомості й 

використання суспільних законів; 9) щастя людини як універсальний 

моральний критерій прогресу (ступінь реалізації сутнісних сил людини) [1]. 

Слід зазначити, що у даному випадку технічні та економічні критерії 

мають перевагу, оскільки вони виражаються в достатньо точних, конкретних 

кількісних показниках, а це потрібний елемент у будь-якій процедурі 

порівняння. Негативним є те, що вони лише побічно стосуються центральної 

фігури прогресу – людини. У XXI столітті все більше відчувається людський 
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вимір прогресу, з’являються такі тенденції, як демократизація, 

деідеологізація, інтернаціоналізація громадського життя, об’єднання людства 

і рух його до загальнолюдських духовних цінностей [1]. 

Історія розвитку країн Європи вказує, що цивілізаційний прогрес 

великою мірою визначався і продовжує визначатися такими критеріями, як 

демократія та громадянське суспільство. Історія становлення європейської 

цивілізації доводить, що без розвитку громадянського суспільства соціальний 

прогрес та, відповідно, ефективний розвиток держави ускладнюються або 

взагалі унеможливлюються [2].  

Сучасні дослідники вважають, що поняття соціального прогресу стало 

одним із найбільш важливих напрямків досліджень у різних областях науки, 

включаючи й державне управління, тому показники соціального розвитку 

країни часто розглядаються як певна альтернатива показникам економічного 

розвитку, який є недостатньою умовою соціального прогресу. Тому у даному 

контексті слід наголосити на важливості громадського прогресу як складової 

соціального прогресу, без якої він не може бути повним навіть за рахунок 

економічного розвитку. 

На практиці життєдіяльність сучасних країн також засвідчує наявність 

феномену соціального прогресу, адже наукові установи Організації 

Об’єднаних Націй (ООН) та інші дослідницькі центри розробили систему 

показників розвитку певної країни: 1) валовий внутрішній продукт (ВВП) на 

душу населення, індекс людського розвитку; 2) рівень життя громадян; 

3) середня тривалість життя людини; інші соціальні індикатори, що 

характеризують соціальні зміни (які відображають прогрес чи регрес її 

соціального розвитку).  

Досліджуючи праксеологічну сторону досягнення громадського 

прогресу, доцільно окреслити наявні особливості тенденцій розвитку 

національної системи публічного управління в глобальному розрізі. 

Відповідно до закону динамічного структурування (золотого перетину), 

визначають пропорції в диференціації цілого у процесі його розвитку та 
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ускладнення [3]. На основі закону виділяють параметри відхилень, які не 

загрожують загальній рівновазі; створюють певні ризики; призводять до 

руйнації. У рамках дисертаційного дослідження для здійснення оцінки 

впливу внутрішніх факторів на процес досягнення громадського прогресу 

необхідно зосередити увагу на загальному теоретико-методичному підході. 

Відтак у дисертації використана трирівнева система оцінювання стану 

публічного управління щодо його готовності до формування публічно-

партнерської взаємодії у напрямі досягнення громадського прогресу. Даний 

підхід дозволить виділити синергетичні детермінанти громадського прогресу 

на перспективу. 

Перший рівень (п. 3.1) дозволяє виявити наявний стан якості системи 

публічного управління, сформованої в країні та динаміку окремих показників 

розвитку такої системи за оцінками міжнародних індексів. Другий рівень 

запропонованого методичного підходу включає розвідки сучасного стану 

розвитку публічного управління в Україні на основі аналізу ендогенних 

чинників (п. 3.2). Третім рівнем передбачено дослідження інституційно-

організаційного забезпечення взаємодії в системі публічного управління (п. 

3.3), що враховує специфіку основних детермінант досягнення громадського 

прогресу. Зауважимо на доцільності акцентування уваги саме на низовому 

рівні публічно-партнерської взаємодії, оскільки присутність інтеграції 

інтересів та колаборації саме на ньому здатна вплинути на всі інші рівні.  

Представлений авторський трирівневий методичний підхід дозволяє 

конкретизувати напрями формування механізму досягнення громадського 

прогресу на засадах публічно-партнерської взаємодії у розрізі структурних 

компонент. Визначальною у даному випадку є якість публічного управління 

в нашій державі, оскільки саме таке управління формує відносини в системі 

«влада-громадськість». 

Водночас проведення ретроспективного аналізу ускладнюється 

труднощами в обробці достатньо великого обсягу інформації з визначеної 

проблематики. Зважаючи на те, що Україна останнім часом перебуває в 
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кризових умовах, питання про визначення  її місця в системі світового 

розвитку стає наріжним каменем у науці публічного управління. 

Сьогодні велика кількість міжнародних рейтингів та індексів пропонує 

оцінити рівень соціальних, економічних та політичних трансформацій різних 

держав світу. Україна не є виключенням. Активізація євроінтеграційних 

процесів у нашій державі постійно спонукає до необхідності розвитку всіх 

сфер та напрямів, за якими можна підвищити конкурентоспроможність та 

вибудувати власну стратегію поведінки у напрямі досягнення громадського 

прогресу. Таким чином, дослідження різних рейтингів та індексів, які 

оцінюють і характеризують сферу публічного управління України, набуває 

актуальності, зважаючи також на необхідність підвищення довіри 

європейських партнерів до обраної державою стратегії у напрямку 

демократії.  

Останнім часом публікується велика кількість наукових досліджень 

щодо аналізу позицій України в міжнародних вимірах. Однак переважна 

більшість з них стосується окремої характеристики економічних, соціальних 

або політичних сфер. Різні аспекти функціонування держави (соціальні, 

економічні, політичні) досліджені у численних роботах науковців (А. Дука, 

К. Кириченко, Н. Кухарська, Н. Марченко, О. Пластун, А. Тищенко, 

І. Штулер та ін). Більшість сучасних дослідників визначають, що світові 

глобалізаційні процеси спонукають до зростання ваги нашої держави на 

міжнародній арені, забуваючи про актуальність більш детального розгляду 

питання щодо підвищення ефективності публічного управління в Україні, яке 

стосується кожної з вищенаведених сфер.  

Важливо зауважити, що в управлінській науці основним проявом 

оцінки ефективності публічного управління, на думку більшості науковців, 

може слугувати система соціально-економічних показників сталого розвитку, 

що включає окремі групи, які характеризують результати перебігу соціально-

економічних процесів та рівень розвитку країни в цілому: макроекономічні 

(темпи приросту ВВП; рівень інфляції; розмір дефіциту державного 
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бюджету; розмір державного боргу; обсяг золотовалютних резервів тощо), 

соціальні (рівень безробіття; рівень бідності; рівень якості життя тощо), 

інституційні (індекс якості розвитку інститутів; індекс якості та ефективності 

державного управління; готовність до введення і застосування електронного 

уряду тощо) та екологічні (рівень екологічної стійкості; рівень виробництва 

різних видів відходів; частка поновлюваних джерел енергії в енергетичному 

балансі; обсяг викидів в атмосферу вуглекислого газу тощо) [4].  

Слід підкреслити, що оскільки публічне управління є відносно новим 

напрямом досліджень у вітчизняній науці, нині не сформовано єдиного 

підходу щодо визначення критеріїв його оцінювання. Зазначене пов’язано з 

тим, що розуміння ефективності публічного управління – складне та 

багатоаспектне поняття, в основі оцінки якого лежать різні фактори, включно 

з причинно-наслідковими зв’язками між ними, що ускладнює використання 

кількісних методів для аналізу. Відомим фактом є те, що  оцінка 

ефективності / результативності публічного управління є складнішою, ніж 

оцінка ефективності, наприклад, виробництва чи інвестицій. Тому у цьому 

випадку поняття ефективності використовується ширше та реалізується в 

розумінні: ефективно те, що приносить результат. Досліджуючи наявні 

методики рейтингування різних процесів і побудови індексів, можна дійти 

висновку, що єдиних універсальних науково-методичних засад не існує. 

Кожна методика є індивідуальною, оскільки у вибірку включаються кількісні 

чи якісні показники [5].  

У даному випадку очевидним стає факт вибору критеріїв оцінки в 

залежності від цілей її проведення й управлінських завдань, що вирішуються. 

До останніх можуть відноситися: 1) оцінка й моніторинг діяльності органів 

публічного управління за результатами; 2) рейтингування органів публічного 

управління за показниками ефективності / результативності; 3) бенчмаркінг й 

аналіз кращої практики в органах публічного управління; 4) рейтингування 

систем публічного управління за якістю управління. Серед управлінських 

завдань, які можуть вирішуватися за допомогою аналізу якості публічного 



199 
 
управління, особлива увага надається оцінці ефективності змін, що 

проводяться в органах публічної влади (впроваджуваних нових інструментів 

управління) [6].  

Діяльність органів публічного управління в Україні має оцінюватися з 

позиції інтегральної ефективності багатокритеріальним способом. Спроби 

розробити систему показників для інтегральної оцінки якості публічного 

управління активно здійснюються в науковій сфері та в практичній 

діяльності. Водночас перелік показників якості діяльності органів публічної 

влади повинен розкривати принципи «Good Governance» (доброго 

врядування), що були визначені в Програмі розвитку ООН та базуються  на 

взаємодії всіх зацікавлених сторін. Таке управління визначають як 

управління, що відповідає принципам демократії, вимогам ефективності, 

відповідальності, відкритості. Отже, принципи «Good Governance» 

розширили розуміння якості публічного управління, що спричинило 

збільшення переліку індикаторів для його оцінки.  

Наявна кількість сучасних рейтингів та індексів дозволяє описати 

ситуацію у країні в загальному вигляді та надати комплексну соціальну, 

економічну або політичну оцінку. Проте переважна більшість рейтингів та 

індексів зосереджена на характеристиці окремих векторів розвитку держави: 

соціальної сфери, економіки та політики. Далі пропонуємо розглянути 

найбільш актуальні оцінки якості у сфері публічного управління.  

Оцінювання державного управління в цілому та окремих його 

складових частин може проводиться за допомогою програми SIGMA 

(Support for Improvement in Governance and Management – програма 

підтримки вдосконалення врядування та менеджменту). SIGMA розробила 

принципи державного управління, які визначають, що належне державне 

управління передбачає на практиці та окреслює основні вимоги, яких повинні 

дотримуватися країни під час інтеграції до ЄС. Відповідно звіту [7], для 

України сформовані основні рекомендації у короткостроковій та 

середньостроковій перспективах, які акцентують увагу на покращенні якості 



200 
 
надання адміністративних послуг громадянам та максимального їх залучення 

до цифрової системи управління.  

Bloomberg’s Misery Index засвідчує, що станом на початок 2020 року 

Україна входить у десятку найбільш «нещасних» економік серед 62 країн 

світу. Наша країна поступається лише Венесуелі, Аргентині, ПАР, Туреччині 

та Греції та знаходиться на 6-му місці (рис 3.1). Даний індекс раніше 

розраховувався на основі прогнозів щодо інфляції та безробіття, але вперше 

був складений на основі опитувань економістів. Зазначимо, що хоча 

показник демонструє «нещасні» економіки, він також віддзеркалює рівень 

ефективності державного управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Рейтинг України в системі  Bloomberg’s Misery Index, 2019 

рік 

Джерело: [8] 

 

Водночас згідно з даними World Happiness Report, Україна зайняла 

123-тє місце серед 153 країн у рейтингу найщасливіших країн, піднявшись на 

11 позицій (рис. 3.2). Цього року даний рейтинг ураховував вплив 

соціального, міського та природного середовища на щастя людей в різних 

країнах. Останнє його значення станом на 20 березня 2020 року становить 

4,56 (середній світовий показник становить 5,48 бали).  
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Рис. 3.2. Динаміка Індексу щастя для Україні за період 2013-2019 

рр., де: 0 (незадоволені) - 10 (задоволені) 

Джерело: побудовано авторкою за даними [9] 

 

Натомість світовий рейтинг добробуту чи «Індекс процвітання» (The 

Legatum Prosperity Index), складений британським аналітичним центром 

The Legatum Institute, свідчить, що Україна займала 96-е місце серед 166 у 

2019 році та втратила десять позицій за десять років (рис. 3.3).  

 

 

 

Рис. 3.3. Місце України в рейтингу The Legatum Prosperity Index, 

2019 рік 

Джерело: [10] 
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По відношенню до 2018 року Україна піднялася на три позиції в 

рейтингу. При складанні рейтингу враховуються такі показники: охорона 

здоров’я, безпека, освіта, уряд, ведення бізнесу, розвиток економіки, 

персональні свободи, екологія, соціальний капітал. Найвище місце в 

рейтингу Україна посідала у 2010 році – 63 місце, у 2016-2018 роках ми 

посідали 107-е, 112-е і 111-е місця відповідно (рис. 3.4). Водночас сильними 

сторонами України визнані: освіта (37 місце) та умови життя (69 місце), а 

слабкими – соціальний капітал, тобто міжособистісна довіра і довіра до 

інститутів (148 місце), особиста безпека (145 місце). 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка Індексу процвітання за період 2012-2019 для 

України 

Джерело: побудовано авторкою за даними [11] 

 

У Доповіді щодо Індексу людського розвитку (Human Development 

Index), яку оприлюднено в грудні 2019 році, Україна посіла 88 позицію серед 

189 країн. До 2013 року даний індекс мав назву «розвитку людського 

потенціалу». Він в Україні визначений на рівні 0,750 (країни з середнім 

рівнем ІЛР (від 0,5 до 0,8) (рис. 3.5). Зазначимо, що у 1991-1992 роках після 

здобуття незалежності Україна посідала 47-у сходинку в рейтингу. ІЛР 

розраховується для порівняння і вимірювання рівня життя країн, грамотності 

й освіченості населення, а також довголіття.  
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Рис. 3.5. Динаміка Human Development Index для України за 2009-

2019 рр. 

Джерело: побудовано авторкою за даними [12] 

 

Індекси глобального стану демократії (The Global State of Democracy 

Indices) показують глобальні, регіональні та національні тенденції 

демократичного розвитку з 1975 року та складаються з масиву кількісних 

наборів даних, що вимірюють п’ять основоположних характеристик 

демократії: «представницький уряд», «фундаментальні права», «моніторинг 

дії влади», «незаангажоване адміністрування» та «залучення громадян до 

участі» (рис. 3.6). Висновки звіту підтверджують високий потенціал 

громадянського суспільства України.  
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Рис. 3.6. Показники Індексу глобального стану демократії, 2019 рік 

Джерело:  [13] 

 

Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства 

(Index of sustainability of civil society organizations). Агентство США з 

міжнародного розвитку зазначає, що попри конфлікт на території України (за 

даними 2018 року) громадянське суспільство є чи не найпотужнішим рушієм 

реформ в Україні. Індекс сталості розвитку ОГС оцінюється за шкалою від 1 

до 7, де 1 – найвищий показник (рис. 3.7). Однак зазначається і про незначне 

погіршення через негативні зміни в правовому середовищі та адвокації. 

  

Рис. 3.7. Динаміка Індексу сталості розвитку ОГС в розрізі складових 

показників, 2015-2018 рр. 

Джерело: побудовано авторкою за даними [14] 

Рейтинг «Індекс демократії» 2019 (Democracy Index), який укладає 

видання The Economist з 2006 року, складається на основі 60 різних 

показників, згрупованих у 5 категорій: вибори і плюралізм, громадянські 

свободи, діяльність уряду, політична ангажованість населення і політична 

культура. Залежно від наведених чинників країни розподіляють на чотири 

групи: повноцінна демократія, неповна демократія, країни з перехідним 

режимом і авторитарний режим. У 2019 році Україна посіла 78-ме місце (рис. 

3.8) зі 167 у рейтингу, лишивши за собою статус «гібридної демократії» 

(країни з регулярними фальсифікаціями на виборах; уряд чинить тиск на 
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політичну опозицію, незалежні судові органи; широко поширена корупція, 

переслідування і тиск на ЗМІ тощо).  

 

Рис. 3.8. Динаміка Індексу демократії для України впродовж 2012-

2019 рр. 

Джерело: побудовано авторкою за даними [15] 

 

У свою чергу, результати глобального дослідження Social Progress 

Index («Індекс соціального розвитку»), розробленого американською 

неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки компанії 

«Делойт», засвідчують, що Україна займає позицію між Алжиром (79) і 

Киргизстаном (81) і залишається в групі країн з рівнем соціального прогресу 

вище середнього. Індекс соціального прогресу – це перша цілісна оцінка 

соціальних показників країни, яка не залежить від економічних чинників. 

Індекс заснований на ряді соціальних і екологічних показників, які 

охоплюють три виміри соціального прогресу: основні людські потреби, 

основи благополуччя і можливості. Індекс включає дані зі 149 країн по 51 

показнику та охоплює 98% населення світу. Порівняння  динаміки індексу 

між Україною та світовим значенням наведено на рис. 3.9.   
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Рис. 3.9. Динаміка Індексу соціального розвитку для України у 

порівнянні з загальносвітовим показником, 2014-2019 рр. 

Джерело:
  [16] 

 

Зазначимо, що індекс дозволяє виміряти, як технологічні, економічні та 

соціальні досягнення сприяють соціальному прогресу країни і як вони 

сприймаються громадянами. Як політичний інструмент, він допомагає 

визначати стратегію розвитку уряду і порівняти результати з іншими 

країнами. Використання такого інструменту в Україні має підвищити рівень 

довіри між державою та суспільством. 

Дещо послабила позиції Україна й у рейтингу «Індекс сприйняття 

корупції» (The Corruption Perceptions Index) у 2019 році (рис. 3.10). Згідно з 

аналізом Transparency International, Україна набрала 30 балів зі 100 можливих 

(126 місце з 180 країн), повернувшись на рівень 2017 року.  Підкреслимо, що 

для формування демократичних відносин у державі втрата позицій у даному 

рейтингу шкодить і так хиткому іміджу України серед Європейських 

партнерів, що у свою чергу призводить до негативних наслідків у зовнішній 

політиці. 
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Рис. 3.10. Динаміка Індексу сприйняття корупції для України, 

2012-2019 рр. 

Джерело: побудовано авторкою за даними [17] 

 

Україна піднялася на шість позицій та посіла 96-те місце серед 180 

країн світу в Індексі свободи преси (World Press Freedom Index) за 

показниками міжнародної правозахисної організації «Репортери без 

кордонів» (рис. 3.11). Зазначимо, що просування України в рейтингу 

відбулося завдяки гіршим показникам інших держав. Показники 

розраховуються на основі  умов роботи журналістів та самоцензури, 

правового захисту та інституційної прозорості, різноманітності медіа та 

їхньої незалежності. 

 

 

Рис. 3.11. Позиції Україні в рейтингу Індексу свободи преси на 

початок 2020 р.  

Джерело:
  [18] 
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У 2019 році Україна посіла 75 місце зі 153 країн світу в 

рейтингу індексу «Доброї країни» (The Good Country Index), що оцінює 

внесок держави у розвиток світу. Найкращий результат Україна має у 

категорії «Наука і технології», найгірший – у категорії «Планета і клімат». 

Також країни оцінюють за категоріями «Культура», «Міжнародний мир і 

безпека», «Світовий порядок», «Заможність та рівність» і «Здоров'я та 

благополуччя». Зазначимо, що у 2018 році Україна займала 83 місце, а в 2017 

році – 89. У даному випадку під «хорошими країнами» мають на увазі ті, що 

не лише роблять внесок в загальне благо людства та служать інтересам свого 

народу, а й не завдають шкоди іншим [19]. 

Індекс розвитку електронного уряду (E-Government Development 

Index) є складовою трьох важливих вимірів електронного уряду, а саме: 

надання онлайн-послуг, можливість підключення до електрозв’язку та 

людський потенціал. За даним показником Україна покращує свої позиції 

(рис. 3.12), що є позитивним моментом, враховуючи зміни, які відбуваються 

в даній сфері. 

 

 

Рис. 3.12. Місце України в рейтингу E-Government Development 

Index за 2010-2018 рр. 

Джерело: побудовано авторкою за даними [20] 

 

Водночас український паспорт у 2018 році посів 23 місце в 

глобальному паспортному рейтингу (Global Passport Power Rank) [21], а в 
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2019 році – 25 місце. За офіційними даними, паспорт громадянина України 

гарантує безвізовий доступ до 67 країн. 

Інститутом Всесвітнього банку було розроблено інтегрований показник 

державного управління Governance Research Indicator Country Snapshot, 

що застосовується з 1996 року. Показник складається з шести індексів: 

1) право голосу і підзвітність суспільству; 2) політична стабільність і 

відсутність насильства, злочинність і тероризм; 3) ефективність державного 

управління; 4) тягар адміністративного тиску і якість законодавства; 

5) верховенство закону; 6) протидія корупції. Водночас існує ще один підхід, 

розроблений за ініціативою Всесвітнього банку. Він заснований на 

кількісних показниках так званого «другого покоління публічного 

управління» (second – generation governance indicators), призначених для 

виміру здатності органів виконавчої влади досягати своїх цілей.  

В інтерактивному інструменті доступу до даних Worldwide Governance 

Indicators (WGI) можна дослідити показники України за напрямом якості й 

ефективності державного управління за період 1996 - 2019 років (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Основні показники України у системі Worldwide 

Governance Indicator 

Джерело:
  [22] 
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На жаль, за офіційними даними, що містяться у звітах WGI у 2019 році 

Україна поступається не лише розвинутим країнам, а й знаходиться на 

одному рівні з країнами, що менш економічно розвинені. На підтвердження 

зазначеного наведено дані на рис. 3.14.  

 

  

Рис. 3.14. Порівняння України, Польщі та Південної Африки за 

показниками публічного управління у системі Worldwide Governance 

Indicator 

Джерело: [22] 

 

Отже, складність оцінювання ефективності публічного управління 

полягає у неоднозначності визначення його результату. Україна як держава, 

що намагається інтегруватися у європейський простір, мусить об’єктивно 

оцінювати ризики глобалізації. Визначивши місце і роль України на світовій 

арені, можна чітко сформувати подальші кроки у напрямі досягнення 

громадського прогресу. Справедливо підсумувати, що комплексні рейтинги 

поступово втрачають чутливість і не відображають зміни в системі 

публічного управління України. Зазначене  пов’язано зі складністю 

формування пріоритетності показників і вибору характеристик щодо 

функціонування різних сфер держави. Однак розглянуті рейтинги та індекси 

відіграють значну роль у динаміці світового розвитку, адже є дієвими 
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інструментами вияву проблемних питань у політичній, економічній і 

соціальній сферах. На жаль, для нашої країни показник позицій у 

міжнародних вимірах засвідчуює недостатній рівень розвитку публічного 

управління. Наведені дані вказують на недоліки у сфері ефективності уряду 

та контролю корупції. Водночас існують позитивні зрушення у напрямі 

проведених реформ, а також підвищенні рівня відповідальності перед 

світовою спільнотою органів публічної влади.  

Слід зазначити, що у демократичних країнах вже давно зафіксовано 

економічний ефект від реалізації державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства [23]: 1) неурядові організації формують 3-9% 

ВВП; 2) у громадському секторі працевлаштовані від 4,4% до 14% 

працездатного населення; 3) у громадському секторі працює у 10 разів 

більше людей, ніж у легкій промисловості, та у 5 разів більше, ніж у харчовій 

промисловості; 4) громадські організації залучають втричі більше внутрішніх 

та зовнішніх інвестицій у соціальну сферу, ніж державні чи комунальні 

установи соціального спрямування; 5) внесок неурядових організацій у ВВП 

країн ЄС зростає вдвічі швидше, ніж внесок легкої промисловості; 6) 

громадянське суспільство створило у світі понад 25 млн. оплачуваних 

робочих місць тощо. 

Отже, механізми громадської участі в управлінні державою сьогодні 

необхідно формувати на основі розширення сприятливих умов публічно-

партнерської взаємодії в системі публічного управління. Також можна 

стверджувати, що дана взаємодія має тенденцію до удосконалення на основі 

використання інформаційних і комунікаційних технологій, які сприяють 

створенню інформаційно-відкритого глобального суспільства, розвитку 

інститутів демократії тощо. 
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3.2. Ендогенні фактори публічно-партнерської взаємодії як 

драйвера досягнення громадського прогресу 

 

Державна влада разом з місцевим самоврядуванням та інститутами 

громадянського суспільства, існуючи у рамках єдиного комунікаційного 

поля, несуть у собі основу «публічності» управління, тому ефективна 

взаємодія владних органів і громадськості є однією з найважливіших 

передумов подальшого розвитку демократії в Україні. Як вже неодноразово 

підкреслювалось, успішність такої взаємодії окреслюється постійним 

діалогом, удосконаленням практики взаємовідносин, активною та свідомою 

участю громадян у публічному управлінні. Різнопланові зміни, які 

відбуваються в сучасній Україні, спонукають до пошуку актуальних шляхів 

взаємодії в системі «влада-громадськість». У наукових колах шляхи 

розв’язання проблем взаємодії в різних сферах публічного управління 

знайшли відображення у працях таких вчених, як: Е. Афонін, О. Бабінова, 

Р. Войтович, О. Крутій, О. Руденко, Г. Ситник та ін 

Нагадаємо той факт, що загалом взаємовідносини і подальший 

взаємовплив громадськості й влади є визначальним фактором у забезпеченні 

демократичного розвитку нашої держави, зафіксованого в Конституції 

України як створення «суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, 

правової держави» [24]. Саме зазначене вимагає формування публічно-

партнерських відносин між органами влади та інститутами громадянського 

суспільства у напрямі досягнення громадського прогресу.  

Ще раз підкреслимо, що у налагодженні дієвої взаємодії зацікавлені 

різні суб’єкти: суспільство в цілому; органи державної влади; органи 

місцевого самоврядування; бізнес-структури тощо. Зазначене зумовлено 

очікуваними результатами суспільної участі: зниженням корупції; 

підвищенням довіри громадян до органів влади; спільним вирішенням 

проблем сталого розвитку тощо.  



213 
 

У даному випадку очевидним є те, що вирішення завдань у напрямі 

досягнення громадського прогресу органами державного управління і 

органами місцевого самоврядування є неможливим через низьку 

результативність / ефективність неузгоджених взаємних дій і таким, що 

вимагає координації не лише діяльності цих органів влади, а й сил, які їм не 

підпорядковані (інститутів громадянського суспільства).  

Зазначимо, що дослідження взаємодії в системі публічного управління 

як бази підвищення ефективності всієї системи для  України є відносно 

новим напрямом. У даному контексті А. Михненко [25] доречно зауважує 

про те, що взаємодія – це «процес взаємного впливу елементів один на 

одного, найбільш загальна, універсальна форма руху і розвитку, і особлива 

роль у процесі взаємодії належить державній владі і громадянському 

суспільству». 

У контексті дисертаційного дослідження (для визначення 

першочергових кроків у напрямі формування ефективної / результативної 

взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства на основі становлення публічно-партнерських 

відносин між даними суб’єктами) доречним є подальше послідовне 

дослідження та висвітлення наступних питань: 1) дослідження структури 

складових публічно-партнерської взаємодії на шляху досягнення 

громадського прогресу; 2) характеристика взаємодії в системі «влада-

громадськість»; 3) висвітлення актуальних питань активності громадськості в 

системі публічного управління. 

Розкрити сутність взаємодії в системі публічного управління можливо, 

якщо використати філософський підхід і розмежувати такі складові: 

взаємодію державних органів влади, органів місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства. До останніх відносимо громадські 

організації, благодійні та релігійні організації, органи самоорганізації 

населення, професійні та творчі спілки, недержавні засоби масової 
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інформації та інші інститути, діяльність яких регулюється чинним 

законодавством України. 

Розмежування громадянського суспільства та держави не означає, що 

воно перебуває поза сферою державного впливу. Так чи інакше держава 

регулює наявні суспільні відносини (від сімейних до політичних), однак таке 

регулювання має відбуватися лише на основі закону, котрий у правовій 

державі з’являється на підґрунті суспільного консенсусу [26]. Своє бачення з 

даного питання, яке цілком підтримує автор, представила У. Кох-Лаугвітц 

[27], яка зазначила: «В Україні громадянське суспільство перебуває на стадії 

розвитку. На сьогодні існують активні організації, що реалізують інтереси 

груп населення, які вони представляють, проте їх ще мало й вони 

представлені далеко не у всіх сферах. У той же час існує величезна кількість 

зареєстрованих неурядових організацій, проте слід говорити про кількість 

справді діючих і, тим більше, ефективних». Водночас громадянське 

суспільство має таку ж структуру, як і суспільство в цілому, та складається з 

економічних, соціальних, політичних, суспільних відносин (Табл. 3.1).    

Таблиця 3.1 

Характеристика структурних складових громадянського 

суспільства 

Складові  Характеристика 
Економічна Економічна основа виступає фундаментом громадянського суспільства та 

складається з  недержавної власності на засоби виробництва. Існує в двох формах: 
індивідуальній (суб’єктами виступають індивіди та домашні (сімейні) 
господарства)  і колективній (власність акціонерних товариств, кооперативів, 
релігійних і громадських об’єднань та організацій, трудових колективів різних 
форм господарювання). Наявність у громадян власності на засоби виробництва 
робить їх незалежними від держави в економічному відношенні.  

Соціальна Соціальну структуру громадянського суспільства складають різноманітні соціальні 
спільноти – класові, етнічні, демографічні, професійні тощо та відносини між ними. 
Ключовою визначальною рисою соціально-класової структури сучасного 
громадянського суспільства є перевага в середині неї так званого середнього класу 
з відносно високим рівнем матеріального достатку. 

Політична Складовими елементами політичної структури громадянського суспільства 
виступають недержавні політичні інститути, основними з яких є політичні партії, 
громадські організації і суспільні рухи, органи місцевого самоврядування, засоби 
масової інформації. Вони виступають важливими засобами впливу громадянського 
суспільства на політику держави. 

Джерело: узагальнено авторкою на основі [28, c. 223] 
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На думку більшості науковців, яку підтримує й автор, громадянське 

суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин. В 

умовах функціонування та розвитку світового порядку зарубіжні дослідники 

особливе місце відводять взаємозв’язку «влада-народ». Зокрема, японський 

вчений Й. Масуда виділяє наступні принципи ефективного функціонування 

«демократії участі»: 1) усі громадяни мають брати участь у прийнятті рішень 

або, принаймні, максимальна їх кількість; 2) дух взаємодії та взаємодопомоги 

повинен пронизувати весь стовбур (мається на увазі система управління 

державою); 3) уся необхідна інформація повинна бути доступна для 

громадськості; 4) усі отримані вигоди і жертви з боку громадян повинні 

розподілятися справедливо між ними; 5) рішення має бути знайдено шляхом 

переконання та угоди; 6) як тільки рішення прийнято, всі громадяни повинні 

співпрацювати для його подальшої реалізації. Дане зобов’язання є наслідком 

права брати безпосередню участь у розробці політики, але воно несе в собі 

очікування добровільного самообмеження і не повинне приймати форму 

примусу, яка передбачає покарання задля зміцнення законності, як в 

індустріальному суспільстві [29]. 

На думку Д. Белла [30], виступи з боку суспільства проти бюрократії і 

прагнення до участі – основна тема, що знайшла відбиток в крилатому виразі 

«люди хочуть мати можливість впливати на рішення, що впливають на їхнє 

життя». 

Варто зауважити, що О. Кармазіною [31] зроблено спробу науково-

теоретичного обґрунтування засад взаємодії органів публічного управління з 

громадськістю в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Підкреслимо, що на наш погляд, розділяти органи публічного управління і   

категорично не варто, оскільки громадськість є суб’єктом публічного 

управління. Звісно, інша справа, якщо розглядати взаємодію в системі 

«влада-громадськість». Зокрема дослідницею справедливо зазначено, що 

ефективній взаємодії в системі публічного управління заважають: 1) інерція з 

боку держави, місцевого самоврядування та частково з боку інститутів 
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громадянського суспільства; 2) імітація діалогу в системі «влада-

громадськість»; 3) недостатній фаховий рівень експертної спільноти; 

4) низький рівень мотивації органів публічного управління всіх рівнів у 

напрямі налагодження публічно-партнерської взаємодії, а також 

громадськості до продуктивної співпраці.  

Автор підтримує думку Ю. Шайгородського, Т. Андрійчука, А. Дідуха 

про те, що формою взаємодії держави і громадянського суспільства є 

політичний режим як система методів і засобів здійснення політичної влади, 

а різні типи політичних режимів – демократичний, авторитарний і 

тоталітарний – є різними способами цієї взаємодії [32, c. 12]. Але зауважимо, 

що слово «режим», на нашу думку, майже не сумісне із дефініцією 

«взаємодія». Втім, цілком згодні з тим, що повноцінним партнером держави 

громадянське суспільство виступає лише у правовій державі за умов 

демократичного політичного режиму. 

Зрозуміло, що ключовим суб’єктом громадянського суспільства є 

громадянин, людина, тобто соціально активні особистості, які діють 

(пропонують та впроваджують соціально корисні ініціативи) поза межами 

будь-яких об’єднань [33]. На жаль, ще не пройдено навіть половину етапів, 

зазначених у плані, щодо сприяння саморозвитку громадянського суспільства 

з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, який 

передбачає [34]: 1) створення системних, насамперед правових та 

фінансових, умов діяльності організацій та структур громадського сектору; 2) 

реалізацію політики громадської згуртованості для вирішення соціально 

значущих проблем, яка спрямована на забезпечення добробуту всіх 

громадян; 3) виокремлення і втілення принципів, на яких має будуватися 

взаємодія органів публічної влади із структурами ділового і громадського 

секторів, а також створення інститутів взаємодії між даними секторами; 

4) удосконалення існуючих і розробка нових форм соціального партнерства і 

співробітництва органів публічної влади із структурами ділового і 
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громадського секторів; 5) розробка ефективних механізмів підтримки 

діяльності недержавних організацій у реалізації соціально значущих програм. 

Узагальнюючи різні точки зору, констатуємо про наявність достатньої 

кількості теорій щодо становлення і розвитку належної взаємодії влади і 

громадськості. Рада Європи виділяє наступні рівні громадської участі: 

1) інформування; 2) консультації; 3) діалог; 4) партнерство. Також у сфері 

публічно-управлінської практики одним із найпоширеніших сьогодні можна 

виділити підхід, сформульований у 2001 році Організацією з економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР), згідно з яким є три основні рівні 

налагодження взаємодії влади з громадськістю [35]:  

 Інформування – надання інформації громадськості або 

зацікавленим групам чи організаціям, на які потенційно впливає відповідна 

політика. Даний процес є однобічним (зі сторони владних структур).  Як 

правило, результатами сприйняття певної інформації громадськістю  і 

думкою відносно предмету інформування не цікавляться. Разом з тим, 

інформування має важливе значення, оскільки слугує підґрунтям наступних 

рівнів взаємодії. Без результативного інформування справжня громадська 

участь у системі публічного управління є неможливою). У даному контексті, 

у 2015 році державні органи та органи місцевого самоврядування зобов’язали 

публікувати інформацію, що міститься у формі відкритих даних, на своїх 

сайтах і на центральному сайті відкритих даних (www.data.gov.ua). 

 Консультування – консультації з громадськістю у процесі 

вироблення та реалізації політики, під час прийняття рішень на всіх рівнях 

влади (безпосередня форма – електронні консультації з громадськістю, 

публічні громадські обговорення; опосередкований – вивчення громадської 

думки [36]). Даний процес також однобічний, оскільки влада в більшості 

випадків не лише самостійно окреслює коло питань, а й визначає на власний 

розсуд, що робити надалі з пропозиціями від громадськості. На практиці 

часто такий тип взаємодії використовують формально (не з метою 

врахування громадської думки, а швидше для легітимізації владних рішень). 
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 Залучення – участь громадян та їх об’єднань за власною 

ініціативою у формуванні публічної політики, а також в її реалізації, 

експертизі, моніторингу та оцінці. Такий тип взаємодії передбачає 

двосторонність, а  пропозиції розглядаються та враховуються за певною 

процедурою. Саме зазначене має виступати основою зворотнього зв’язку, 

але, на жаль, на практиці не завжди це так [37].  

На думку авторки, дані рівні взаємодії не втратили свою актуальність 

для системи публічного управління в Україні, оскільки не є ще до кінця 

реалізованими та потребують дієвих механізмів щодо забезпечення 

ефективності / результативності їх функціонування.  

У ході дослідження нами було встановлено, що вже давно науковці 

твердять про необхідність формування перспективних та працюючих 

механізмів взаємодії саме органів влади з громадськістю для належної 

реалізації процесу децентралізації влади в Україні. Але, на жаль, у сучасних 

умовах на локальному рівні громадяни майже не використовують наявні на 

сьогодні інструменти контролю (за виключенням окремих організацій 

громадянського суспільства, активних громадян, громадських лідерів) за 

діяльністю органів влади, що значно стримує демократичні процеси в 

суспільстві [38, c. 57]. 

Розглядаючи з точки зору наукового розуміння місії системи 

державного управління в забезпеченні політичної і соціальної стабільності 

суспільства, В. Бульба [39] звертає увагу на соціальні функції держави та 

зазначає, що компетенція організації соціального діалогу належить 

стабілізаційно-адаптивній функції. Оскільки невід’ємною ознакою сучасного 

етапу розвитку громадянського суспільства в Україні є посилення участі 

громадян у процесах публічного управління, сьогодні суттєво актуалізується 

саме останній рівень суспільно-владної взаємодії, яка є різновидом 

політичної участі [40]. Однак, в реаліях впровадження моделі 

демократичного врядування в нашій державі належна  політична участь 
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можлива лише за умов налагодження відкритої публічно-партнерської 

взаємодії.  

Цілком погоджуємося з О. Якубовським та Т. Бутирською [33, c. 38], 

які вказують, що співробітництво органів публічної влади та громадянського 

суспільства має ґрунтуватись на таких принципах, як: громадська активність; 

партнерство; відкритість і відповідальність; політична незалежність; 

запобігання корупції; раціональний і збалансований розвиток; комплексність. 

Але хочемо наголосити також на необхідності використання у даному 

процесі основних принципів взаємодії, що розглядалися раніше. Одразу 

зазначимо, що такі принципи не існують самі по собі, а мають бути 

відображені й закріплені у нормативних актах, які регулюють 

співробітництво в публічній сфері. У наш час досягнення публічно-

партнерських відносин у системі «влада-громадськість» є важливою 

передумовою розвитку української держави та становлення якісної взаємодії 

між усіма елементами публічного управління. 

Отже, можна стверджувати про наявність великої кількості факторів, 

які заважають формуванню якісної та ефективної / результативної взаємодії 

між органами влади та громадянським суспільством. Тому першочерговими 

діями у напрямі покращення ситуації, що склалась, слід визнати докладання 

зусиль, які спрямовані на формування публічно-партнерської взаємодії як 

драйвера досягнення громадського прогресу. 

Найважливішою проблемою сьогодення на шляху досягнення 

громадського прогресу авторка вважає питання низької громадської 

активності в системі публічного управління. У наукових колах питання 

громадської активності в системі управління державою знайшли 

відображення у працях таких вчених, як: І. Абрам`юк, О. Бабінова, 

Р. Войтович, І. Жукова, О. Крутій, А. Михненко, О. Руденко, Г. Ситник, 

Ю. Шайгородський та ін.   

Чи не найважливішим кроком у напрямі зрушення питання відносно 

розбудови публічно-партнерської взаємодії сміливо можна вважати 
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Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні на 2016-2020 роки [41]. Метою Стратегії є «створення сприятливих 

умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної 

взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових 

можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, 

задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм 

демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації». Тобто в 

Стратегії чітко окреслено необхідні умови досягнення громадського 

прогресу. Водночас у ній також виокремлені пропозиції щодо ефективної 

моделі взаємодії організацій громадянського суспільства з органами 

державної влади: забезпечення інформаційної відкритості, вчасне 

інформування про підготовку проектів рішень; подальшого вдосконалення 

нормативно-правового поля; охоплення механізмами громадського 

контролю, експертизи, моніторингів, консультацій з громадськістю з питань, 

які мають нагальне значення; стимулювання активності громадян, 

підвищення громадянської компетентності, зокрема у напрямі формування 

спеціальних навичок взаємодії із органами державної влади та достатньої 

обізнаності щодо визначених законодавством процедур [42].  

Основними механізмами співпраці органів державної влади з 

організаціями громадянського суспільства в контексті реалізації наведеної 

вище Стратегії є: 1) інституціональна підтримка та фінансування організацій 

громадянського суспільства включає в себе надання: а)  прямої фінансової 

підтримки організаціям громадянського суспільства (на забезпечення 

діяльності, на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів); 

б) непрямої фінансової підтримки (звільнення від сплати податку на 

прибуток; надання пільг по деяким податкам та на певні види операцій; 

податкові пільги та знижки для донорів (жертводавців), якщо пожертву 

зроблено на користь організацій громадянського суспільства; звільнення або 

пільга з податку на доходи бенефіціарів (отримувачів) допомоги від 
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організацій громадянського суспільства; преференції при здійсненні 

організацією громадянського суспільства  оренди державного та 

комунального майна); 2) співпраця в соціально-економічному розвитку: 

а) участь у виконанні державних цільових програм; б) надання соціальних 

послуг; в) соціальне підприємництво; 3) співпраця в формуванні та реалізації 

державної політики: а) доступ до публічної інформації; б) проведення 

публічних консультацій; в) проведення громадської експертизи; 

г) проведення громадського моніторингу; д) консультативно-дорадчі органи 

за участі організацій громадянського суспільства; 4) інші потенційні 

механізми: а) національний фонд з підтримки інституційного розвитку 

громадянського суспільства; б) соціальне партнерство; в) моніторинг та 

оцінка ефективності діяльності ОГС та Уряду. Практика різних країн 

засвідчує, що у випадку моніторингу стратегій за допомогою окремих 

органів (якщо вони справді працюють) з часом досягаються реальні 

результати.  

У свою чергу, протягом 2019 р. у звітах Уряду з реалізації Стратегії 

доповідалося про різні позитивні практичні зрушення щодо стимулювання 

участі інститутів громадянського суспільства в процесі соціально-

економічного розвитку України [43, c. 4]. За останні роки також 

констатується зростання обсягів державної фінансової підтримки організацій 

громадянського суспільства (у 2018 р. виділено з державного бюджету 368,5 

млн грн, в 2019 р. майже 887 млн грн) [44]. Однак, з іншого боку, зазначене 

спонукає до детального дослідження ефективності функціонування таких 

організацій громадянського суспільства. 

Важливою складовою інститутів громадянського суспільства 

виступають неурядові організації (НУО) (англ. non-governmental 

organizations – NGOs) – локальні, національні чи міжнародні об’єднання 

людей, діяльність яких здійснюється з ініціативи громадян, а не з санкції чи 

вказівки уряду і не має на меті отримання прибутку [45]. Неурядові 

організації є елементами громадянського суспільства, що виконують широке 
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коло функцій (захист прав людини, боротьба за роззброєння, здійснення 

дослідницьких та освітніх заходів тощо). Вони створюють для громадян 

умови та можливості щодо безпосередньої участі в розв’язанні проблем 

власного життя, у прийнятті рішень, у налагодженні партнерської співпраці з 

органами влади й міжнародними організаціями. 

В аналітичному звіті «Стан та динаміка розвитку неурядових 

організацій України» [46] виділені  наступні проблеми їх взаємодії з 

органами влади: 1) високий рівень скепсису організованої громадськості 

щодо можливості впливати на діяльність органів влади; 2) нестача 

зрозумілих, чітко інституалізованих каналів інформації про діяльність 

органів влади і, як наслідок, майже тотальна відсутність саме дієвих важелів 

впливу на формування місцевої та регіональної політики. Громадські 

об’єднання, як правило, використовують інформацію від «знайомих у 

коридорах влади», здійснюють обмін інформацією про рішення та заходи, які 

заплановані владою, тощо; 3) існуючі інституції взаємодії влади та 

громадськості (консультативно-дорадчі органи) носять надто формалізований 

характер і незначний ефект діяльності; 4) частина неурядових організацій 

намагається через ЗМІ висвітлювати свою діяльність та висловлювати своє 

ставлення щодо дій органів влади, однак така практика має більше 

рекламний, ніж дієвий характер; 5) заснування так званих «кишенькових» 

НУО при органах влади, які формуються насамперед з метою залучення 

фінансових ресурсів міжнародних донорських організацій для реалізації 

заходів владних структур та створюють ілюзія взаємодії з організованим 

громадянським суспільством. 

З усіма наведеними проблемами, які не втрачають актуальності, 

авторка погоджується, але зауважимо наступне: інформація щодо кількості 

громадян, залучених до складу громадських організацій та клієнтів НУО, не 

відповідає дійсності, що, у свою чергу, не дозволяє оцінити масштаби 

існуючих проблем у даній сфері діяльності [38, c. 58]. 
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Підтверджуючи наявність позитивних кроків влади щодо налагодження 

конструктивного діалогу із НУО, зазначимо і про те, що на сьогодні  

науковці та практики виокремлюють низку негативних тенденцій у даному 

напрямі: нерозуміння корисності такої співпраці з боку владних структур;  

відсутність у них інформації про діяльність НУО; несвідомість суспільства у 

сфері співпраці з НУО. Зазначимо, що співпраця між НУО та органами 

державної влади й місцевого самоврядування є більш результативною на 

місцевому рівні, ніж на загальнодержавному.  

Громадська організація «Інформаційно-аналітичний центр 

«Громадський Простір» наводить цікаві дані щодо опитування, проведеного 

Фондом «Демократичні ініціативи» серед працівників громадських 

організацій (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Показники рівня впливу громадських організацій на 

владу 

Джерело:
 
[47] 
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Теоретикам та практикам на даний час необхідно виробити єдину 

систему оцінки якості діяльності НУО, оскільки, беззаперечно, важливого 

значення зазначене набуває у процесі формування ефективної взаємодії в 

системі публічного управління. Водночас баланс довіри до соціальних 

інституцій підтверджує довіру до громадських організацій громадянського 

суспільства (рис 3.16).  

 

 

Рис. 3.16. Баланс довіри / недовіри до соціальних інституцій 

громадянського суспільства 

Джерело:  [49] 

 

Отже, можемо констатувати, що громадські організації визначились з 

механізмами найбільш ефективного впливу на владу. Водночас рівень 
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пасивності та байдужості населення є вагомою проблемою взаємовідносин 

громадських організацій з владними структурами. Також результати 

соціологічних опитувань засвідчують, що довіра українців до громадського 

сектору зростає, але рівень активності – незмінний, чітке розуміння функцій 

таких організацій відсутнє [48].  

Порушуючи питання про активність громадян у громадській 

діяльності, важливо зазначити, що лише 7,5 % громадян відповіли на питання 

про залученість до активної громадської діяльності у 2019 році (у 2013 р. – 8 

%). На рисунку 3.17 відображено результати опитування громадян, що 

побудовані за даними Фонду «Демократичні Ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва.   

 

 

 

Рис. 3.17. Результати моніторингу щодо активності участі громадян 

у громадській діяльності 

Джерело: побудовано  авторкоюза даними [49] 
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Як можна підтвердити на основі наведених даних, залученість 

громадян до процесу громадської діяльності зовсім незначна, однак дані з 

відкритих джерел інформації підтверджують зростання кількості 

громадських об’єднань в Україні (рис 3.18). Зазначене викликає певний 

інтерес до діяльності таких організацій.   

Водночас фахівці відзначають той факт, що існує практика утворення 

квазігромадських організацій з метою політичних маніпуляцій громадською 

думкою. Однак певні дослідження відносно діяльності громадських 

організацій на місцях дають підстави визначити позитивну тенденцію – вони 

стають більш дієвими у вирішенні питань місцевого значення, задоволення 

потреб та інтересів місцевих мешканців [43, c. 6]. 

 

 

Рис. 3.18. Динаміка кількості громадських об’єднань в Україні 

Джерело: побудовано  авторкою за даними [50] 

 

Безперечно, в Україні наявна велика кількість НУО, які ефективно 

працюють у певних сферах, але несвідоме ставлення громадян до таких 

організацій не сприяє поширенню їх діяльності. У табл. Б1 (Додаток В) 

наведені результати опитування, які засвідчують, що деякі респонденти не 

відрізняють громадські організації від інших об’єднань та організацій і 

структур державного управління. 
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Отже, громадські організації зі свого боку мають краще інформувати 

суспільство про наявний кадровий, професійний та ресурсний потенціал, 

визначати заходи спільних дій щодо організаційно-правового забезпечення 

надання якісних послуг, які мають ґрунтуватись на принципах відкритості та 

взаємодії, запровадити систему моніторингових оцінок якості своїх послуг та 

доводити таку інформацію до громадськості. З огляду на це, однією з 

головних перешкод, яка суттєво гальмує досягнення громадського прогресу, 

залишається дефіцит інституціоналізації громадянської активності 

населення. Як наслідок – домінуючою формою впливу громадян на процеси 

державного управління залишається колективна мітинговість, а не публічно-

партнерська взаємодія при вирішенні соціальних та інших проблем.  

Не зменшуючи важливості всіх чинників розвитку взаємодії, що 

досліджується, окремо слід виділити забезпечення прозорості та відкритості 

інститутів громадянського суспільства. Метою діалогу в системі публічного 

управління можна вважати створення дієвого механізму взаємодії у напрямі 

вирішення складних суспільних проблем, в основі якого лежить 

взаєморозуміння та партнерство. Основна мета такої взаємодії полягає у 

зміцненні механізмів громадянського партнерства, у своєчасному виявленні 

та усуненні детермінант, які можуть призвести до гострих  конфліктів і 

дезорганізації в житті суспільства. 

Проблеми та ризики, що пов’язані з дотриманням громадськими 

об’єднаннями у своїй діяльності принципів відкритості та прозорості, можуть 

бути максимально мінімізовані за умови здійснення певних заходів [33, 

c. 42]: 1) необхідно додержуватися принципу прозорості, відкритості та 

підзвітності суб’єктів владних повноважень і громадськості та закріплення 

показника рівня прозорості й відкритості у діяльності інститутів 

громадянського суспільства як одного з індикаторів моніторингу 

ефективності їх діяльності; 2) визначити тимчасове призупинення державної 

реєстрації громадського об’єднання у разі порушення законодавчих вимог 

щодо надання звітності; 3) державній службі статистики України виключити 
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з державної обов’язкової статистичної звітності відомості про загальну 

кількість членів громадських організацій як таку, що не підлягає достовірній 

оцінці та включити до неї показник активного членства в громадських 

організаціях.  

У науковому виданні Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні – DESPRO» зазначено, що «самоврядування як 

участь громадян в управлінні може успішно функціонувати лише в тому 

випадку, коли вже існують елементи громадянського суспільства й 

самоорганізації» [51]. Однак такі елементи в Україні ще не створюються і 

відповідно є відносно слабкими. 

Хоча універсальної моделі взаємовідносин органів публічної влади та 

інститутів громадянського суспільства в Україні досі не існує, але при її 

побудові доцільно використовувати досвід інших країн. У Європейському 

Союзі концепція налагодження постійного відкритого діалогу між 

структурами влади та громадянським суспільством повністю відображає 

підхід до діалогу між державою та суспільством як основи демократичного 

розвитку. Індикаторами здатності громадянського суспільства ефективно 

функціонувати є, з одного боку, спроможність суспільства контролювати 

виконання ухвалених владними інститутами рішень, а з іншого – готовність 

суспільства сприйняти ухвалені рішення та засвідчити належний рівень 

самоорганізації для їхнього виконання [2, c. 245]. 

Загалом питання взаємодії між виконавчою і законодавчої владою ЄС 

та громадянським суспільством вперше офіційно знайшло своє висвітлення в 

політичному документі Єврокомісії «Відкритий та структурований діалог 

між Комісією та зацікавленими групами» (1992 р.). Після проведених 

консультацій щодо можливих форм налагодження такого безперервного 

діалогу між євроінституціями та громадянським суспільством дана ініціатива 

набула подальшого розвитку через започаткування службами Єврокомісії 

консультацій із суспільством за конкретними напрямами політики ЄС [52]. 
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Іншими формами діалогу між євроінституціями та громадянським 

суспільством є: 1) діяльність Контактної групи (Liaison Group), створеної 

відповідно до рішення Європейського економічного та соціального комітету 

(ЄЕСК) (головне завдання – забезпечення взаємодії Комітету з громадськими 

організаціями для визначення пріоритетних питань діяльності та вироблення 

скоординованого підходу для досягнення очікуваного результату); 2) окрема 

Контактна група неурядових організацій (The EU Civil Society Contact Group), 

більш відома як Контактна група громадянського суспільства ЄС (об’єднує 

учасників за такими ключовими секторальними напрямами: культура, 

довкілля, освіта, розвиток, права людини, охорона здоров’я, соціальні та 

гендерні питання та включає в себе представників провідних НУО в країнах-

членах ЄС, створюючи майданчик для вироблення загальноєвропейського 

підходу в контексті просування ініціатив у згаданих вище секторах); 

3) європейська громадянська ініціатива (European Citizens’ Initiative) 

(передбачено право громадян на дану ініціативу Лісабонським договором ЄС 

від 2009 року) [53]. 

Експерти зазначають, що в контексті діалогу з громадськістю, 

європейські інституції не віддають перевагу організаціям, які репрезентують 

громадянське суспільство, а розглядають як партнерів усі «зацікавлені 

групи», що дає можливість охопити максимально широкий спектр 

суспільства [54]. 

Однак успішне функціонування громадянського суспільства можливе 

лише в умовах правової держави. Їх взаємозв’язок проявляється в 

обов’язковій взаємній відповідальності держави та особистості, що 

передбачає чіткий розподіл влади і законодавче закріплення та дотримання 

політичного і правового статусу особистості. 

Упродовж останнього часу в практиці публічного управління в Україні 

широко впроваджуються різні форми участі громадян у вирішенні питань 

загальнодержавного та місцевого значення. Основним документом, що надає 

гарантії, пов’язані з участю, є Конвенція про захист прав та основних свобод 
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людини [55]. Завдяки цьому розширюються можливості впливу інститутів 

громадянського суспільства та окремих громадян на практичне здійснення 

публічної влади. Зауважимо, що використання громадянами свого права 

участі у прийнятті рішень місцевого значення та взаємодії з владним 

апаратом залишається болючим питанням, оскільки зазначене не має 

широкого розповсюдження на практиці. 

Водночас право громадян України на отримання публічної інформації 

забезпечується такими законами, як: «Про доступ до публічної інформації», 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», «Про запобігання корупції». Прогресивним кроком у розвитку 

сфери відкритих даних у 2019 р. дослідники визначають суттєве розширення 

переліку даних, які є обов’язковими до відкриття. Слід зазначити, що у 

світовому рейтингу Open Data Barometer за темпом розвитку сфери 

відкритих даних за п’ять років Україна піднялася на 20 позицій та посіла 17-

те місце [56]. Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини фіксує порушення прав на доступ до інформації [57], серед яких: 

відмова у задоволенні запиту у зв’язку з тим, що запитувана інформація є 

інформацією з обмеженим доступом; відмова у наданні інформації про 

розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 

розпорядження державним або комунальним майном; надання неповної 

інформації з одночасним обмеженням доступу до її іншої частини або 

інформації невідповідного змісту тощо. 

Одразу також наголосимо на негативних складових форми участі 

«звернення громадян», наприклад: розміщена для загального відома 

інформація про роботу із зверненнями громадян органами виконавчої влади 

відображає лише розподіл звернень за регіонами та галузями і не відображає 

конкретних результатів розгляду цих звернень (рис. 3.19). 
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а) 
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б) 

Рис. 3.19. Інформація про роботу із зверненнями громадян, що 

надійшли до Кабінету Міністрів України у 2019 році: а) кількість 

звернень громадян до Уряду (2015 та 2019 рр.); б) найбільш актуальні 

питання, що порушували громадяни у зверненнях до Прем’єр-міністра 

України та Кабінету Міністрів України 

Джерело:
  [58] 

 

Як можна побачити, по відношенню 2019 року до 2015 року громадяни 

менше стали користуватися визначеним інструментом взаємодії. Хоча слід 

відмітити й позитивні практичні зрушення в тому, що звіти про надходження 

запитів на інформацію містять певні роз’яснення [59].  

Слід звернути увагу на те, що електронна пошта є найбільш 

затребуваним каналом комунікації (рис. 3.20). Питання актуальності 

затребуваної громадськістю інформації породжує нові аспекти подальших 

досліджень, а саме екологічна та науково-технічна інформація турбує 

суспільство найменше, що можна визнати як негативну тенденцією.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 3.20. Підсумки роботи із запитами на інформацію, що 

надійшли на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України з 9 травня 

2011 року по 31 липня 2019 року: а) канали надходження запитів; б) види 

інформації, яка цікавить; в) результати надання відповідей 

Джерело: [59] 
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При цьому консультації з громадськістю визнані основною формою 

демократії участі, яка надає право громадянам та інститутам громадянського 

суспільства вносити зауваження та пропозиції на різних етапах формування й 

реалізації державної політики, а також вирішення питань місцевого значення. 

В Україні наявна нормативно-правова база з приводу даного питання, 

зокрема: Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», 

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», низка урядових документів також регламентує 

процедури громадського обговорення та громадських слухань щодо 

ухвалення важливих для мешканців громад рішень, Кабінет Міністрів 

України затвердив Порядок проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики, Постановою Кабінету 

Міністрів України № 996 встановлено форми консультацій тощо [43, c. 27]. 

Отже, відповідно до законодавства, центральні та місцеві органи 

державної влади зобов’язані проводити консультації, в тому числі й 

електронні, під час майже кожного розгляду проектів розпоряджень, рішень 

та наказів, розробки державних та регіональних програм, а також щорічного 

звітування про хід їх виконання. Проте серед положень цих документів є 

велика частка неузгодженості щодо процедур проведення консультацій, їх 

форм, порядку інформування суспільства про їх початок, термін та результат, 

можливості моніторингу прийнятих рішень з урахуванням пропозицій, 

збереження інформації про відповідні консультації тощо [43, c. 28]. Однак 

визначимо позитивний практичний аспект такої взаємодії (табл. 3.2 та рис. 

3.21), зокрема, наприклад, в частині електронних консультацій. 

Отже, як засвідчують статистичні дані, практичний досвід взаємодії в 

системі публічного управління демонструє стійку тенденцію щодо 

покращення її якісних характеристик, але показує неповне використання 

наявного потенціалу. 
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Таблиця 3.2 

Динаміка проведених консультацій з громадськістю за 2019 рік 

Проведено заходів у рамках 
консультацій з громадськістю 

Обговорено суспільно 
важливих питань 

квартали, 2019 
 

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 
Міністерства 295 315 173 174 285 295 173 174 

Інші центральні органи 
виконавчої влади 

147 164 147 121 124 146 143 118 

Джерело: побудовано авторкою за даними [60] 

 

 

Рис 3.21. Сегментація видів консультацій з громадськістю, 

проведених міністерствами, 2019 р. 

Джерело:  [60] 

 

Підсумовуючи все вищевикладене, зазначимо, що на даному етапі 

розвитку Україна впевнено йде шляхом демократичних перетворень та 

зміцнення позицій громадянського суспільства. Статистичні дані, на жаль, 

засвідчили повільні тенденції у процесі публічно-партнерської взаємодії 

громадськості з органами публічної влади, що не сприяє демократичним 

змінам  нашої держави. Негативним є той факт, що суспільство громадян 

України не поспішає використовувати існуючі налагоджені механізми 

співпраці з органами публічної влади та інститутами громадянського 

суспільства. У той же час зазначені органи влади у певній мірі намагаються 

зрушити з місця дане питання, але на місцях часто чиниться опір змінам. На 

думку авторки, слід звернути увагу на ті інструменти взаємодії, які дійсно 

працюють. Їх постійно потрібно розвивати та вдосконалювати у напрямі 
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розширення зворотного зв’язку. Тобто нагальною потребою сьогодні є пошук 

практичних шляхів та орієнтирів подальшого розвитку публічно-

партнерської взаємодії. 

Рівень залучення громадян до участі в управлінні державними 

справами та вирішенні питань місцевого значення пов’язані з діяльністю 

різного виду об’єднань громадян, чиї права визначені законами України: 

«Про громадські об’єднання»; «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності»; «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності»; «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»; «Про 

органи самоорганізації населення». Даний рівень передбачає створення 

консультаційних та дорадчих комітетів, комісій, робочих груп, інших органів 

із залученням представників інститутів громадянського суспільства як при 

місцевих органах державної влади, так і при органах місцевого 

самоврядування, громадських рад тощо.  

Позитивним напрямом руху цілком можна визнати щоквартальний звіт 

на урядовому офіційному сайті про взаємодію органів виконавчої влади з 

громадськими радами (рис. 3.22).   

 

 

Рис 3.22. Результати взаємодії органів виконавчої влади з 

громадськими радами протягом ІV кварталу 2019 року 

Джерело: [60] 

 

Однак, як видно з наведених матеріалів, кількість органів виконавчої 

влади, при яких не створено громадські ради, залишається істотною. Також 
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необхідно наголосити про незначну кількість проведених засідань. Тобто 

потенціал даного інструменту взаємодії залишається нереалізованим. 

Важливим є те, що відсутність послідовності взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства зі сторони органів влади призводить до того, що 

робота проводиться за принципом: «подія – реакція громадськості – 

спіндокторинг», а не «акція зі зв’язків з громадськістю – подія – бажана 

реакція громадськості». 

Зазначимо, що сьогодні наближеним до кожного громадянина рівнем 

влади є місцеве самоврядування. Закріпленими на законодавчому рівні згідно 

з положеннями Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» [61] формами громадської участі на рівні об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) є: громадське обговорення, місцевий референдум, громадські 

слухання, громадське обговорення, загальні збори громадян, місцеві 

ініціативи тощо, кожна з яких регулюється низкою підзаконних актів. Слід 

визначити й інноваційні практики розвитку територіальних громад, серед 

яких виділяють: 1) партисипативне стратегічне планування розвитку 

громади; 2) інструменти e-демократії та е-послуги (платформи електронної 

взаємодії влади та мешканців (електронні петиції, електронні звернення, 

відкрите місто, «розумна» взаємодія та інші); електронні послуги; бюджет 

участі, конкурси місцевих ініціатив); 3) залучення та інформування 

населення через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Важливо 

підкреслити неможливість визначення результатів впливу форм громадської 

участі на остаточні рішення органів центральної та місцевої влади. 

На рівні місцевого самоврядування владно-громадська взаємодія також 

характеризується слабкими зв’язками, оскільки досі проявляються окремі її 

характеристики, що притаманні спадковості радянської системи державного 

управління. На думку авторки, в Україні хоч і відбуваються процеси 

демократизації, але цього замало для досягнення громадського прогресу. 

Отже, для досягнення мети, яка поставлена в дослідженні,  принципово 

важливою є подальша розбудова дієвої публічно-партнерської взаємодії. У 
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даному контексті зауважимо, що інститути громадянського суспільства 

повинні забезпечити ефективність / результативність своєї діяльності, 

закріпити авторитетність серед громадськості у напрямі досягнення 

громадського прогресу. Також необхідно акцентувати увагу на 

консультативно-дорадчих органах, оскільки в практичній діяльності вони 

виступають термометром участі громадськості у прийнятті управлінських 

рішень органами влади. Кожен інститут громадянського суспільства повинен 

бути зацікавлений у досягненні громадського прогресу на засадах публічно-

партнерської взаємодії з іншими суб’єктами публічно-управлінської 

діяльності. 

Важливо підкреслити, що функції інститутів громадянського 

суспільства, які здійснюються на місцевому рівні, реалізуються шляхом 

виконання конкретних завдань на основі ефективного використання наявних 

ресурсів; мобілізації і підтримці необхідних для забезпечення діяльності 

ресурсів; посередництва при вирішенні конфліктних ситуацій; захисті 

інтересів членів організацій; забезпеченні зв’язків між групами з 

аналогічними інтересами; перетворення макрорівневої політики в практичні 

дії [31]. 

Так, в сучасних умовах трансформаційних змін у нашій державі 

інститути громадянського суспільства досі не є інструментом  контролю 

громадян за діяльністю влади. Також зазначимо й про відсутність точного 

визначення процедури контролю громадськими радами, які виступають у 

якості консультативно-дорадчих  органів при Міністерствах України, й 

детального аналізу тих, хто входить до таких рад, а також результативності їх 

роботи.  

Багато фахівців вказують на те, що в Україні громадянське суспільство 

має «фасадний характер», про що можуть свідчити конкретні соціологічні 

дані щодо неналежного ступеня довіри громадян до громадських організацій 

та незначного рівня залучення до їхньої діяльності [31].  
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Зазначимо, що з-поміж негативних проявів, специфічних для 

української дійсності, виокремлюють: 1) дискредитацію потенційно 

ефективних процедур консультацій із громадськістю, громадської 

експертизи, слухань та ін. Зазначене зачіпає недостатню прозорість у процесі 

відбору тих організацій громадянського суспільства, які залучаються до 

консультацій влади з громадськістю, про що вже йшлося вище, а також їх 

низької результативності, оскільки пропозиції і рекомендації в основному не 

піддаються ретельному аналізу за показниками 

ефективності / результативності; 2) надання занадто формалізованих 

відповідей на інформаційні запити громадян до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, наданні відмовок замість інформації, а 

також неналежне її оприлюднення; 3) наповнення вебсайтів органів 

публічної влади переважно інформацією про фіксацію створення 

громадських рад, проведення слухань чи експертиз, а не ступінь їх внеску в 

зміст прийнятих рішень чи коригувального впливу. 

Без сумніву, слід зазначити, що ефективна модель публічно-

партнерської взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу 

потребує: 1) забезпечення інформаційної прозорості відносно діяльності 

органів як державної влади, так і місцевого самоврядування, а також 

інститутів громадянського суспільства та вчасного інформування про 

підготовку політичних рішень; 2) демократичного здійснення громадського 

контролю, експертиз, враховуючи антикорупційні експертизи нормативно-

правових актів; 3) охоплення ефективними механізмами громадського 

контролю, експертизи, моніторингу, консультацій із громадськістю з питань, 

які мають пріоритетне значення для суспільства (дотримання законодавства, 

використання бюджетних коштів, прийняття рішень у сфері регуляторної 

політики тощо); 4) активізації інститутами громадянського суспільства 

заходів, що пов’язані із здійсненням інформаційно-просвітницьких функцій; 

мотивування громадської активності, підвищення її компетентності (зокрема 
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у напрямку розвитку спеціальних навичок взаємодії із органами публічної 

влади) [62].  

Науковці у свою чергу визначають основні причини неефективності 

консультацій із громадськістю, серед яких: небажання органів виконавчої 

влади враховувати пропозиції, що надходять від громадянського суспільства 

при проведенні консультацій; низька якість пропозицій, що пропонуються 

інститутами громадянського суспільства; відсутність вчасного інформування 

про проведення таких консультацій; корупція, що постійно заважає 

прозорості ухвалення рішень тощо [63]. 

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Новий формат», 85% 

учасників інформаційних заходів вважають  об’єднання територіальних 

громад, власне, реформою [64]. Також поширеними стереотипами є: 1) 

реформа передбачає об’єднання областей; 2) влада прагне знищити село, а 

реформа погіршить надання соціальних, медичних та інших послуг на 

місцях. Констатуємо той факт, що на сьогодні, на жаль, не усвідомлюється 

важливість донесення необхідної інформації до рівня місцевих громад щодо 

реформаційних перетворень та їх важливості для України [65].  

На жаль, у трансформаційних суспільствах комунікаційна взаємодія 

між органами публічної влади та громадськістю обмежується виключно 

зверненнями та скаргами [66]. Саме тому при органах влади та місцевого 

самоврядування існують спеціальні служби для налагодження зворотного 

зв’язку з громадськістю, адже «комунікативна взаємодія стає можливою 

лише за умови відсутності комунікативних бар’єрів» [67, c. 194].  

Ю. Воробйов виділяє необхідність формування єдиного 

комунікативного простору державного управління, що базується на принципі 

партнерства та класифікує моделі комунікативної політики, зважаючи на 

рівні управління: державна влада – громадянське суспільство та 

муніципальна влада – громада [168]. Ю. Хабермас упевнений, що незабаром 

«всім і всюди» буде керувати «комунікативний розум». В. Плохих та К. 

Тригуб [69, c. 40] детально аналізують такі її напрямки, як комунікативна 
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діяльність, зв’язки з громадськістю, соціальна взаємодія, інформаційно-

комунікативне забезпечення та управлінське спілкування. Автори доходять 

висновку: «Складовими комунікативної діяльності державного управління, 

що отримали певний аналіз у наукових працях, є такі соціально-

комунікативні дії, як зв’язки з громадськістю, взаємодія держави й 

громадськості та інформаційно-комунікативне забезпечення органів 

державного управління». У зв’язку з цим існує потреба в розробці основних 

засад державної комунікаційної політики, впровадженні стандартів 

інформаційного обміну між органами місцевого самоврядування й 

громадськістю.  

Отже, найбільш актуальними шляхами вдосконалення практики 

публічно-партнерської взаємодії у напрямі досягнення громадського 

прогресу можна справедливо вважати такі: впровадження принципу 

партнерської взаємодії у визначену практику, яка передбачає не лише 

інформування населення, а й налагодження ефективного зворотного зв’язку; 

проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед різних верств 

населення та сприяння «громадській просвіті» щодо можливості здійснення 

такої взаємодії тощо. У зв’язку з цим можна засвідчити необхідність 

розробки та впровадження стандартів інформаційного обміну між органами 

державної влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського 

суспільства. 

 

3.3. Перспективи формування ефективних механізмів практичної 

реалізації публічно-партнерської взаємодії 

 

Сьогодні важливим стає завдання ефективної творчої взаємодії всіх 

самоврядних елементів організації суспільства в цілому – і держави, і 

місцевого самоврядування, й інститутів громадянського суспільства. Від 

рівня розвитку та практичної реалізації демократії у відповідних 
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територіальних громадах села, селища, міста залежатиме й рівень реалізації 

важливих демократичних процесів, що відбуваються в державі [70]. 

Недоліком функціонування наявної системи публічного управління в 

нашій державі залишається той факт, що безпосередньо процес взаємодії 

відбувається на місцевому рівні, а його організація і контроль – на вищих 

рівнях. Тобто відсутня злагоджена публічно-партнерська взаємодія на 

найнижчих рівнях, що й не дивно, враховуючи низьку зацікавленість 

населення в її формуванні. Зазначене є проблемою при обґрунтуванні методу 

дослідження раціональної системи взаємодії, оскільки система створюється у 

звичайних умовах, а перевіряється на життєздатність у складних 

політичних / соціально-економічних ситуаціях. 

У дисертації вже наголошувалося на низькому рівні зацікавленості 

громадян суспільним життям в Україні. Фахівці майже одностайні в думці, 

що вищий рівень освіченості демонструє краще розуміння громадянами своїх 

обов’язків та підвищує інтерес до державних справ. Тому для підвищення 

ефективності публічно-партнерської взаємодії О. Бабінова [71] вважає за 

доцільне впровадження заходів: подальше зміцнення громадянського 

суспільства; створення законодавчої основи для взаємодії влади й 

громадськості; упровадження та використання нових сучасних форм 

взаємодії (омбудсмени, центри громадської активності, електронне 

урядування тощо); здійснення правової й інформаційної просвіти населення; 

відкритість та прозорість бюджетного процесу; запровадження й 

використання критеріїв оцінки результативності діяльності органів влади та 

їх взаємодії з громадськістю тощо. 

Зокрема Н. Луговенко [72] справедливо зазначає, що «ініціатором 

соціального діалогу повинна бути не держава в особі реалізаторів соціальних 

послуг, а громадянське суспільство в особі окремих індивідуумів, що 

об’єднуються в різноманітні організаційні форми. Таке громадянське 

суспільство, якщо воно існує як таке, само собою активізує процеси 

соціального діалогу». Без сумніву, слід визнати, що у даному випадку 
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швидше за все мова йде про права та обов’язки громадянина як суб’єкта 

громадянського суспільства та держави, які визначаються в Конституції. 

Отже, за результат досягнення громадського прогресу в цілому та 

ефективність / результативність публічно-партнерської взаємодії 

безпосередньо несуть відповідальність як владні структури, так і 

громадянське суспільство. Слід наголосити, що сьогодні наукова спільнота 

виводить на розгляд питання про частку відповідальності кожного з суб’єктів 

за отриманий результат. 

Наявність налагоджених, ефективно діючих каналів комунікації є 

важливим чинником досягнення громадського прогресу. Протягом багатьох 

років в Україні була очевидною криза взаємної довіри влади й інститутів 

громадянського суспільства. Значна й найбільш активна частина таких 

інститутів позиціонувала себе, з тих чи інших причин, як опозицію владі. Ще 

одна проблема – це особливості сприйняття діяльності інститутів 

громадянського суспільства у самому суспільстві. Адаптація масової 

свідомості до сучасних політичних інститутів і цінностей – найважливіша 

умова модернізації відповідного суспільства. 

Проведене дослідження у попередніх розділах дозволяє стверджувати, 

що публічно-партнерська взаємодія має стійке комунікаційне підґрунтя та 

стає особливим видом людської діяльності і породжує необхідність 

ретельного опрацювання та подальшої розробки методичного, 

організаційного і технічного забезпечення технологій соціального діалогу й 

інтеракцій, у яких учасники узгоджують і координують спільні і власні 

інтереси та пропозиції, плани й методи їх здійснення. 

Водночас процес забезпечення ефективності / результативності 

публічно-партнерської взаємодії суттєво залежить від системи 

інформаційного забезпечення державних інститутів, громадян, інститутів 

громадянського суспільства, від достовірності, своєчасності, релевантності та 

доступності інформації. Деякі дослідники вважали, що до 2015 р. соціальні 

мережі та їх неформальні лідери будуть визначати політичний порядок, але 
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можемо констатувати, що цього не відбулося. На жаль, Україна досі не має 

досвіду реальної інтеракції з суспільством. Зауважимо, що науковці 

оптимальним шляхом  розв’язання  проблеми  у сфері взаємодії в системі 

публічного управління також вважають прийняття Закону України «Про 

основні засади державної комунікативної політики» (Розпорядження 

Кабінету Міністрів, про схвалення проекту Концепції якого підписано 13 

січня 2010 року) [73], однак, на думку авторки, цього недостатньо для 

забезпечення громадського прогресу. 

Важливо наголосити, що в умовах швидкоплинних процесів зміни 

інформаційного суспільства виникає необхідність розробки нових механізмів 

публічно-партнерської взаємодії з урахуванням різних чинників. У 

розвинутих країнах сформовано цілу низку нормативно-правових, 

управлінських, технологічних механізмів комунікаційної взаємодії, яку 

авторка розглядає як специфічну форму публічно-партнерської взаємодії. 

Слід вказати на той факт, що механізми рівнів налагодження взаємодії 

сьогодні необхідно формувати на основі розширення сприятливих умов саме 

комунікаційної складової публічно-партнерської взаємодії. Тому 

акцентується увага на вдосконаленні  процесу обміну  інформацією в системі 

публічного управління,  яка, на думку авторки,  має бути заснована не лише 

на інформуванні населення,  а й на реалізації ефективного зворотного зв’язку 

з одночасним проведенням відповідної роз’яснювальної роботи.  

Отже, авторка вважає, що одним зі шляхів вирішення проблеми у 

напрямі досягнення громадського прогресу є ефективне використання 

комунікаційних процесів. Сучасна практика засвідчує, що комунікації 

сприймаються зазвичай як допоміжна діяльність, також застосовуються 

відособлено, а не в повному комплексі з іншими елементами управління, 

подекуди завдання окремих комунікаційних інструментів суперечать іншим. 

Це призводить до зниження ступеня сприйняття комунікацій та ускладнення 

їх гармонійного використання в системі публічного управління і до 



245 
 
подальшої неефективної діяльності. Отже, сьогодні важливого значення 

набуває рівень розвитку інформаційного суспільства. 

Також існує пряма залежність між добре налагодженим 

комунікаційним процесом та якістю публічно-партнерської взаємодії, 

оскільки саме комунікаційний процес забезпечує обмін інформацією в 

системі публічного управління з метою вирішення конкретних завдань. 

У грудні 2003 р. на Світовому саміті з питань інформаційного 

суспільства було задекларовано спільне прагнення до побудови суспільства, 

орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх, у якому кожен міг би 

мати доступ до інформації, користуватися нею з метою реалізації свого 

потенціалу та створення нових знань і нової інформації на основі цілей та 

принципів Статуту ООН. Однак ступінь розбудови інформаційного 

суспільства в Україні порівняно зі світовими тенденціями є недостатнім і не 

відповідає потенціалу та можливостям України [74]. 

Слід вказати на те, що публічне управління не може існувати без 

комунікації, як форми взаємодії суб’єктів, оскільки демократичний режим 

потребує погодження позицій у постійному діалозі між владою і 

громадськістю. Тобто існує нагальна потреба у вдосконаленні основних засад 

державної комунікативної політики.  

Звертає на себе увагу те, що комунікаційна взаємодія в системі 

публічного управління є одним з основних факторів впливу на внутрішню 

політику держави і будь-яка нестача інформації у цьому руслі може 

призвести до підвищення ймовірності настання небажаних результатів. У 

даному випадку очевидним стає питання рівноправного партнерства та 

залучення громадян до формування і реалізації державної політики, оскільки 

все більш вагомою стає роль громадянського суспільства в процесі розбудови 

України як демократичної держави. 

Водночас незважаючи на те, що українське законодавство щодо 

взаємодії з громадськістю є досить прогресивним, своє право на участь в 

управлінні державними справами громадяни використовують ще недостатньо 
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через свою непоінформованість, байдужість, скептицизм та ряд інших 

суб’єктивних причин. На основі інформації, яка подана в п. 3.2, сміливо 

можна стверджувати, що на сьогодні недостатньо реалізованими лишається 

експертний потенціал із повноцінним внеском у формування змісту 

державної політики, аналітично-експертного середовища, неурядових 

громадських організацій тощо. Тому актуальним є розширення участі 

громадськості у системі інститутів громадянського суспільства у напрямі 

інтеграції України до європейського простору та досягнення громадського 

прогресу. 

Існує чималий перелік парадигм і концептів соціальних комунікацій та 

близьких до них понять, однак звернемо увагу на те, що комунікації є 

різними через наявність різного комунікаційного потенціалу різних людей. 

Визначено чотири типи соціально-комунікаційного потенціалу сучасної 

людини [75]: 1) люди «хочуть» та «можуть» взаємодіяти; 2) люди «не 

хочуть» та «можуть» взаємодіяти; 3) люди «хочуть» та «не можуть» 

взаємодіяти; 4) люди «не хочуть» та «не можуть» взаємодіяти. Ще Н. Вінер 

справедливо зазначив, що «будь-яка система працює ефективно, коли вона 

отримує інформацію про стан цієї системи і на її основі модернізує свої 

управлінські сигнали» [76, c. 160].  

Авторка впевнена в тому, що особливої актуальності проблема 

комунікаційної взаємодії набуває на рівні місцевих органів влади, оскільки 

саме на місцях має забезпечуватися конституційне право громадян на 

інформацію. Також на даному рівні відбувається налагодження необхідних 

контактів влади з цільовими аудиторіями громадян, узгодження надання 

публічних послуг з їх потребами, здійснення контролю якості таких послуг та 

оперативне реагування на зміни, що відбуваються в інформаційному 

просторі [77]. Сьогодні виділяють різні форми розповсюдження інформації 

про діяльність органів державного управління: 1) випуск і поширення 

інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, фото-відеоматеріалів, 

інформаційних збірників, експрес-інформації; 2) проведення прес-
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конференцій, брифінгів, політичних діалогів, телевізійних дебатів, «круглих 

столів», прес-клубів, інтерв’ю з керівниками органів державної влади; 

3) підготовка і проведення теле- і радіопередач; забезпечення публікацій 

(виступів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних працівників органів 

державної влади; 4) створення архівів інформації про діяльність органів 

державного управління; 5) розміщення WEB-сторінок в мережі Інтернет про 

орган влади та його діяльність; 6) інші форми поширення офіційної 

інформації, що не суперечать чинному законодавству [78]. 

Місцеве самоврядування виступає зв’язуючим елементом у процесі 

публічно-партнерської взаємодії, оскільки на його рівні перетинаються 

інтереси громадянина, держави, неурядових організацій, політичних партій 

тощо. Якщо брати за мірило стратегічні перспективи досягнення 

громадського прогресу, то головною спільною метою тут виступатиме 

забезпечення нової якості взаємодії в системі публічного управління. Відтак 

авторка переконана, що на місцевому рівні моделі комунікаційної взаємодії 

доцільно будувати у формі проєкту «влада – громадськість», в основу якого 

закладено мінімодель досягнення громадського прогресу в межах визначеної 

територіальної одиниці.  

Як вже неодноразово підкреслювалось у попередніх розділах, 

основними принципами взаємодії в системі публічного управління повинна 

бути партнерська рівність, але також визначимо важливість таких елементів, 

як рівнозначне представництво, громадська участь, фокус на проблемах 

локального розвитку, на нагальних потребах громад (включно з органами 

громадської самоорганізації), субсидіарності, відкритості (перш за все 

поінформованість громадян у ключових справах, які стосуються життя 

територіальної громади) та ін. Така взаємодія повинна носити системний та 

постійний характер та має бути закріплена в Програмах діяльності Уряду та 

розвитку місцевого самоврядування. 

Активність членів громади, не зважаючи на створені в Україні 

передумови для широкого залучення населення до вирішення місцевих 
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проблем, залишається низькою передусім через наступні причини: 

1) недостатнє розуміння органами публічної влади  методів залучення та їх 

важливості; 2) інертність громадськості – частково через «споживацький 

підхід» «держава зобов’язана забезпечити усім», частково через нерозуміння 

того, що тільки вони особисто можуть стати провідниками змін у суспільстві; 

3) місцеві ініціативи щодо розвитку залишаються нереалізованими через 

сприйняття органами місцевої влади цих ініціатив як спроби перехопити 

громадськими групами або інституціями владні повноваження, а не як 

використати можливість створення партнерських відносин і розв’язання 

місцевих проблем. 

Рівень участі населення та партнерства між органами місцевої влади і 

громадою може істотно відрізнятися в різних громадах. Один із підходів 

щодо рівня участі – «драбина», що розробив Ш. Арнстейн [79]: 1) відсутність 

участі; 2) видимість участі; 3) влада громади. Водночас Програмою розвитку 

ООН (ПРООН) запропоновано іншу класифікацію видів участі (табл. 3.4).  

Подібну до попередніх класифікацію рівнів участі запропонував 

Д. Вілкокс [80]: 1) інформація; 2) консультування; 3) спільне прийняття 

рішень; 4) спільні дії; 5) підтримка незалежних дій громадськості. 

Наголошується на тому, що участь громадськості не повинна здійснюватися 

за якихось особливих обставин, вона повинна бути частиною повсякденного 

життя громадян [81]. 

Розробка ефективної системи публічно-партнерської взаємодії 

передбачає аналіз категорій зацікавлених сторін [82], відповідно до яких 

використовують різні типи залучення: 1) основні зацікавлені сторони – це ті, 

від кого залежить або хто може суттєво вплинути на ефективність реалізації 

певного проекту розвитку (можна залучати до прийняття рішень та 

співпраці); 2) першочергові зацікавлені особи – це ті особи, групи осіб чи 

організації, які так чи інакше відчують на собі результати певного проекту 

(позитивні чи негативні); 3) другорядні зацікавлені сторони – це всі інші 

особи чи інституції, які можуть мати опосередкований інтерес до проекту чи 
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певну роль у його розробленні та реалізації (можна інформувати, 

консультуватися з нею або навіть в деяких випадках ігнорувати). 

 

Таблиця 3.3 

Класифікація видів участі, що запропонована Програмою розвитку 

ООН [83] 

1 2 
Пасивна участь Участь населення обмежується тим, що отримується інформація 

про певні події, що відбуваються чи будуть відбуватися в громаді, 
тобто відбувається однобічний обмін інформацією. 

Участь в наданні 
інформації 

Члени громади приймають участь у інформативних опитуваннях, 
але не мають можливості впливати на розвиток самого процесу. 

Участь шляхом 
висловлювання 
власної думки 

На цьому рівні органи влади консультуються з населенням щодо 
певної проблеми, яка існує в громаді, але члени громади не 
беруть участі в прийнятті рішень. 

Участь через 
матеріальне 
стимулювання 

Люди надають свої ресурси, наприклад, працю, в обмін на гроші 
або інші матеріальні стимули. Таку форму співробітництва 
досить часто називають участю, хоча люди не зацікавлені в 
продовженні своєї діяльності після завершення матеріального 
стимулювання. 

Функціональна участь На цьому рівні створюються ініціативні групи  заради досягнення 
окремих цілей, пов’язаних з проектом розвитку. Дані групи, як 
правило, створюються за ініціативою ззовні. 

Спільна участь Члени громади беруть участь в спільному аналізі, який 
призводить до складання планів діяльності та створення нових 
локальних інституцій або посилення вже існуючих. Створені 
групи контролюють місцеві рішення. 

Самомобілізація Люди беруть участь у процесі розвитку, висуваючи ініціативи 
незалежно від зовнішніх інституцій. 

 

Негативними аспектами публічно-партнерської взаємодії на рівні 

місцевих органів влади визнані наступні: 1) важливі інструменти 

(консультації з громадськістю, громадська експертиза тощо) поширюються 

тільки на виконавчу гілку влади, у той час як в законодавчій і судовій владі в 

Україні функціонують лише прес-служби; 2) відсутні загальні стандарти 

інформаційного обміну в системі «влада-громадськість»; 3) не визначеними 

залишаються механізми організації процесу роз’яснювальної роботи; 4) на 

рівні місцевих органів державної влади, організаційні структури яких 

уніфіковано за рекомендаційними переліками управлінь, відділів та інших 
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структурних одиниць, чітко визначено підрозділи, відповідальні за 

комунікацію. На сьогодні це управління (відділи/сектори) з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, що діють на підставі 

відповідного типового положення. Але слід зазначити, що в органах 

місцевого самоврядування також присутні наведені структури, діяльність 

яких не погоджується з діяльністю структур органів державної влади, що 

ускладнює процес комунікації та знижує його ефективність. 

Слід вказати, що зв’язки з громадськістю визначається як наука і 

мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними 

групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого 

формування громадської думки та управління нею [84]. Існує понад 500 

визначень поняття «Public Relations», але вже тут можна побачити різницю 

між задекларованими автором дисертації цілями публічно-партнерської 

взаємодії та цілями PR. 

Згідно з функціональним підходом зв’язки з громадськістю є 

керованим процесом міжгрупової комунікації. Серед їх функцій у сфері 

взаємодії держави й громадянського суспільства експерти виділяють: 

1) комунікативні функції взаємодії суб’єктів і об’єктів політичного впливу 

(зв’язки з громадськістю є тими комунікативними каналами, за якими 

відбувається обмін інформацією); 2) функції контролю суспільної думки, 

стеження за процесами, що в ній відбуваються, спостереження за динамікою 

суспільних настроїв (зв’язки з громадськістю виконують роль особливого 

соціального барометра, коливання якого висвітлюють зміни суспільних 

настроїв); 3) функції інформування громадськості (припускають вибірковий 

підхід до подання в засобах масової інформації необхідної інформації); 

4) відображення, зв’язки з громадськістю здатні сформулювати деякі 

положення суспільної думки, яким притаманний латентний характер); 

5) формування іміджу – особистісного, корпоративного, партійного, 

державного й інших (зв’язки з громадськістю здатні сформувати або 

видозмінити уявлення про об’єкт, предмет чи явище, що склалося в 
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суспільній думці); 6) маніпулювання суспільною свідомістю (зв’язки з 

громадськістю, суттєво впливаючи на суспільну думку, нав’язують уявлення 

чи точку зору, видаючи бажане за дійсне, чим позбавляють громадськість 

можливості власного вільного інформаційного вибору); 7) організація акцій 

щодо зв’язків з громадськістю з метою зміни суспільних настроїв (одним з 

напрямів діяльності підрозділів зв’язків з громадськістю є організація 

інформаційних подій та її відображення в суспільній думці); 8) функція 

участі інститутів громадянського суспільства у визначенні напрямів 

державної політики (завдяки зв’язкам із громадськістю в правовій державі 

відбувається взаємодія інститутів громадянського суспільства з інститутами 

державної влади; за допомогою інформаційних каналів зв’язків з 

громадськістю організуються вибори, референдуми й інші форми 

безпосередньої і представницької демократії); 9) функція досягнення 

порозуміння між державою і всіма пов’язаними з нею суспільними групами; 

установлення між ними партнерських відносин (зв’язки з громадськістю 

здатні сформулювати в суспільній думці загальнозначущі цілі й завдання для 

більшості суб’єктів соціально-політичних процесів).  

Перспективи формування ефективних механізмів реалізації діалогових 

форм політичної участі в Україні визначаються специфікою та 

особливостями комунікаційного процесу в системі «влада-громадськість» 

[85]. Виділяють наступні чотири основні варіанти діалогу в системі «влада-

громадськість» [86]: 1) передбачає використання владою класичної стратегії 

взаємодії з громадянами згори – вниз, яка передбачає надання останнім 

мінімуму інформації про перебіг процесу ухвалення політичних рішень та 

повністю заперечує їх суб’єктність у процесі формування політики. За 

фактом такий тип діалогу називають монологом влади, що претендує 

виключно на схвальну оцінку з боку громадськості; 2) взаємодія, обмежена 

згори, виступає стратегією обмеженого діалогу, коли влада погоджується 

приймати пропозиції від громадян, проте не реагує на них; 3) передбачає 

відкритий діалог між владою і громадянами, однак право остаточного вибору 
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пріоритетів утримується владою, оскільки стратегія взаємодії з громадянами 

обирається за принципом «так,.. однак...»; 4) відповідає принципам 

демократії участі, формується на базі спільного володіння інформацією, тому 

пересічні громадяни є рівними з владою суб’єктами політичного процесу, а їх 

пропозиції мають таку ж вагу, як і пропозиції влади [87]. На думку авторки, 

наявний стан діалогової взаємодії в Україні знаходиться в процесі переходу 

між другим і третім варіантами.  

Одразу слід наголосити про неприпустимість твердження, що 

досягнення консенсусу й укладання суспільно важливих  угод в системі 

публічно-партнерської взаємодії є кінцевим результатом діалогу як форми 

взаємодії. Критеріями оцінки публічно-партнерської взаємодії також повинні 

виступати такі показники: дотримання соціальних угод, узгодженість 

наявних програм і планів, організація і здійснення спільних дій з їх реалізації. 

Важливим показником є й аналіз та оцінка частки внеску кожного з 

учасників у процес розв’язання проблемних питань.  

Підкреслимо й те, що до об’єднання зусиль у цих та інших проблемних 

сферах мають прагнути і громадські інституції, і державна влада, і місцеве 

самоврядування обопільно усвідомлюючи необхідність і неминучість 

кардинальних змін [88, c. 131]. Від того, як інститути громадянського 

суспільства та владні структури можуть зберегти й примножити потенціал 

співпраці, що формується в кризових ситуаціях, виробивши консолідоване 

бачення майбутнього та єдиний стратегічний напрям перетворень, 

залежатимуть перспективи України як суверенної, правової, демократичної 

держави [89].  

У даному випадку очевидним стає факт необхідності побудови 

трирівневої структури публічно-партнерської взаємодії між органами 

державної влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського 

суспільства у процесі громадського контролю та участі в розробці й 

прийнятті управлінських рішень (рис. 3.23). 
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Рис. 3.23.Трирівнева схема забезпечення участі громадськості в 

процесі вироблення та прийняття рішень в системі публічного 

управління 

Джерело: запропоновано та побудовано авторкою 

 

Основними напрямами, за якими найбільш плідно може здійснюватися 

взаємодія в підсистемі «органи влади – інститути громадянського 

суспільства», є наступні: взаємодія у формуванні стратегій місцевого 

(регіонального) розвитку; розбудова мережі комітетів громадської 

територіальної самоорганізації; створення громадських рад; систематичний 

обмін інформацією тощо. Особливе значення має злагоджена робота влади і 

громадськості з реалізації потенціалу міжсекторальної взаємодії (по лінії 

«влада – громадськість») у формуванні стратегій місцевого розвитку. Саме 

цей напрям сприяє залученню громадян до осмислення існуючого становища, 
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пошуку і реалізації тих чи інших форм зацікавленої і відповідальної участі 

людей у процесі організованої громадянської ініціативи [90].  

Важливо зазначити, що ефекту від взаємодії можна досягти у разі 

тісної співпраці в системі публічного управління на умовах виконання 

інститутами громадянського суспільства не лише ролі контролерів владних 

структур, а й її творців. До того ж актуальним питанням залишається 

налагодження належних механізмів зворотного зв’язку, який сприятиме 

формуванню та накопиченню потенціалу взаємодії на шляху досягнення 

громадянського прогресу.  

Одним із напрямів публічно-партнерської взаємодії справедливо можна 

вважати програми співпраці між інститутами громадянського суспільства та 

органами державної влади й місцевого самоврядування, але вони майже не 

реалізуються. Позитивною стороною слід визнати те, що діалог між владою 

та інститутами громадянського суспільства здебільшого відбувається в 

публічній площині, що виражається в офіційних повідомленнях органів 

державної влади; активній інформаційно-публічній звітності посадових осіб 

щодо більшості важливих ініціатив, рішень, законодавчих змін; у наповненні 

вебсайтів центральних органів державної влади, обласних державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування.  

Однак зарано робити однозначні позитивні висновки та оцінки на 

основі певних результатів, оскільки проблема невикористаного потенціалу 

публічно-партнерської взаємодії залишається. Отже, з одного боку маємо 

помітні зрушення у площині взаємодії держави, місцевого самоврядування та 

інститутів громадянського суспільства, а з іншого – тенденцію обмеження 

такої взаємодії.  

Трансформаційні перетворення, що сьогодні відбуваються в нашій 

державі, теоретично покликані сприяти громадському прогресу. Однак не 

слід забувати про те, що зміни можна впровадити лише за умови сприйняття 

їх суспільством. Водночас тривалий стан без змін породжує прагнення 

повернення до попереднього стану. Об’єднання зусиль на шляху досягнення 
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громадського прогресу є одним із найскладніших завдань, оскільки вони 

мають бути скоординовані за моделлю конгруентної (узгодженої) поведінки, 

а ефективність повинна вимірюватися здатністю виробляти та приймати 

управлінські рішення. Необхідно зазначити про те, що питання визначення й 

розробки  методологічних засад (принципів, моделей, підходів, методів) 

оцінки та підвищення ефективності діяльності органів влади як публічних 

організацій, на основі розвитку сучасних положень науки державного 

управління й менеджменту неодноразово порушувались у науковому колі та 

знаходили розв’язання певних проблемних складових [91].  

Надалі розглянемо інституційно-організаційне забезпечення публічно-

партнерської взаємодії в органах центральної влади та місцевого 

самоврядування. Отже, організаційна структура Секретаріату Кабінету 

Міністрів України включає Департамент інформації та взаємодії з 

громадськістю (раніше – комунікації)  та Управління з питань роботи із 

зверненнями громадян (рис. 3.24). Зазначимо також, що даний Департамент 

має логічну структуру, що складається з управління забезпечення доступу до 

публічної інформації та відділів: комунікацій з громадськістю, організації 

комунікацій зі ЗМІ, фахової експертизи та взаємодії з органами виконавчої 

влади, урядового вебпорталу, моніторингу та аналітики.  

Разом з тим, Міністерство культури та інформаційної політики (раніше 

– Міністерство інформаційної політики України) має у своїй структурі 

Директорат взаємодії, до складу якого входять: експертна група з релігій та 

етнополітики; експертна група з державної мови, а також відділ комунікацій.  

Наприклад, у Чернігівській обласній державній адміністрації (ОДА) 

функціонує Департамент інформаційної діяльності  та комунікацій з 

громадськістю, що складається з таких структурних підрозділів: управління з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю; управління 

інформаційної діяльності та видавничої справи.  

 



256 
 

 

Рис. 3.24. Роль та місце Департаменту інформації та взаємодії з 

громадськістю в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України 

Джерело: побудовано авторкоюна основі [92] 

 

Підкреслимо, що негативна ситуація склалася із взаємодією між 

департаментами, що входять в організаційну структуру ОДА. Зокрема, існує 

тенденція щодо дублювання функцій і завдань між ними. Для прикладу 

авторкою наведено єдине інформаційне поле департаменту інформаційної 

діяльності, Департаменту екології та природних ресурсів, Департаменту 

сім’ї, молоді та спорту [93] (Додаток Г). За результатами наведеної 

структури, можна побачити, що відбувається дублювання певних дій, які 

знижують ефективність загальної діяльності визначених департаментів. 

На сайті Чернігівської міської ради подані запитання до влади та 

відповіді на них у режимі онлайн. У структурі є відділ звернень громадян та 

прес-служба, до напрямів діяльності якої входить (за інформацією з 

офіційного вебсайту Чернігівської міської ради) налагодження взаємодії з 

міськими осередками політичних партій, громадських організацій та 

релігійними громадами. Слід зауважити, що раніше у структурі був відділ 

зв’язків з громадськістю. Систему комунікаційної взаємодії в структурі 

Чернігівської міської ради представлено в Додатку Д. Зазначимо, що 

особливістю наявної системи комунікацій є розрив між громадськістю та 
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інститутами громадянського суспільства, що у випадку відсутності взаємодії 

між ними унеможливлює ефективність / результативність публічного 

управління на даному рівні. 

Тенденцію щодо дублювання функцій і завдань, про яку зазначалося 

вище, можна спостерігати і між іншими органами державної влади та 

місцевого самоврядування (Додаток Е). Можна констатувати, що процес 

розбудови публічно-партнерської взаємодії у даному випадку не 

простежується. Однак інституційне забезпечення повинно передбачати 

координаційні впливи у напрямі досягнення громадського прогресу на основі 

встановлення взаємодії у площині «влада – громадськість». 

Практичний досвід демонструє, що роз’єднані в практичній сфері рівні 

управління владних структур не спроможні провадити цілісну взаємодію між 

собою та із зовнішнім середовищем, що зумовлено суттєвою різницею між 

функціональними обов’язками та відповідальністю. Однак адекватне 

координування дозволить налагодити широкий зворотній зв’язок. Відтак у 

даному аспекті на часі є створення єдиної системи публічно-партнерської 

взаємодії. Окрім того, формування ефективної системи комунікації між 

органами державної влади, місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства віднесемо до основних напрямів державної 

комунікативної політики. Варто підкреслити, що будь-який процес 

інституційних трансформацій, якщо він не спиратиметься на появу нових 

можливостей для взаємодії, у майбутньому не буде життєспроможним [94]. 

Без сумніву, слід визнати, що готовність до громадської активності ще 

не означає її наявність. Щоб потенційна готовність стала реальною 

практикою, важливо створювати умови та інструменти для максимального 

залучення українців до громадської активності як у межах громадських 

організацій, так і поза межами формального членства у напрямі досягнення 

громадського прогресу. 

Особливий інтерес при цьому викликає перегляд ролі та функцій 

органів влади на національному рівні, який повинен відбуватися одночасно із 
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пошуком інноваційних підходів до взаємодії у площині триєдності 

«центральна влада – місцеве самоврядування – інститути громадянського 

суспільства». Зазначене вимагає напрацювання науково-практичних 

інструментів управління процесами такої взаємодії, що дозволять досягти 

громадського прогресу в Україні.  

Отже, основним стратегічним напрямом удосконалення системи 

публічного управління в Україні на сучасному етапі державотворення є 

формування таких механізмів, які б підвищували ефективність взаємодії 

органів центральної влади, місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства. Тобто необхідно зробити наголос на 

одночасному вирішенні взаємопов’язаних завдань у напрямі досягнення 

громадського прогресу.  

 

Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі виявлено основні тенденції сучасного стану 

розвитку публічного управління в Україні, представлено комплексну 

характеристику публічно-партнерської взаємодії на різних рівнях управління 

та досліджено ендогенні фактори її уможливлення. 

Доведено, що технічні та економічні критерії оцінки державного 

розвитку мають перевагу, оскільки вони виражаються в досить точних, 

конкретних кількісних показниках, а показники соціального розвитку країни 

часто розглядаються як певна альтернатива показникам економічного 

розвитку. Наголошено на важливості громадського прогресу як складової 

соціального прогресу, без якої він не може бути повним, навіть за рахунок 

економічного розвитку. 

Обґрунтовано використання трирівневої системи оцінювання стану 

публічного управління щодо його готовності до формування публічно-

партнерської взаємодії на основі триєдності в напрямі досягнення 
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громадського прогресу. Перший рівень дозволяє виявити наявний стан якості 

сформованої в країні системи публічного управління та динаміку окремих 

показників розвитку такої системи за оцінками міжнародних індексів. Другий 

рівень включає розвідки сучасного стану розвитку публічного управління в 

Україні на основі аналізу ендогенних чинників. Третім рівнем передбачено 

дослідження інституційно-організаційного забезпечення взаємодії в системі 

публічного управління, що враховує специфіку основних детермінант 

досягнення громадського прогресу. Акцентовано увагу на низовому рівні 

публічно-партнерської взаємодії, оскільки присутність інтеграції інтересів та 

колаборації саме на ньому здатна вплинути на всі інші рівні.  

Акцентовано, що комплексне дослідження основних індикаторів 

демонструє складність оцінювання ефективності публічного управління 

через неоднозначність визначення його результату. Доведено, що комплексні 

рейтинги поступово втрачають чутливість і не відображають зміни в системі 

публічного управління України. Зазначене пов’язано зі складністю 

формування пріоритетності показників і вибору характеристик щодо 

функціонування різних сфер держави. Опрацьовано позиції України в 

міжнародних вимірах, що засвідчує недостатній рівень розвитку публічного 

управління. Так, за результатами: 1) Bloomberg’s Misery Index Україна 

входить до 10 найбільш «нещасних» економік серед 62 країн світу; 2) World 

Happiness Report Україна посіла 123-є місце серед 153 країн у рейтингу 

найщасливіших країн, піднявшись на 11 позицій; 3) The Legatum Prosperity 

Index – посідає 96-е місце серед 166 країн світу, втративши за останні 10 

років десять позицій у рейтингу (сильними сторонами України визнані: 

освіта (37-е місце) та умови життя (69-е місце), а слабкими – соціальний 

капітал, тобто міжособистісна довіра і довіра до інститутів (148-е місце) й 

особиста безпека (145-е місце); 4) Human Development Index – посіла 88-у 

позицію серед 189 країн (у 1991-1992 роках, після здобуття незалежності, 

Україна посідала 47-у сходинку в рейтингу); 5) The Global State of Democracy 

Indices підтверджують високий потенціал громадянського суспільства 
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України; 6) Index of sustainability of civil society organizations демонструє, що 

попри конфлікт на території України громадянське суспільство є чи не 

найпотужнішим рушієм реформ в Україні; 7) Democracy Index Україна посіла 

78-е місце зі 167 країн у рейтингу, лишивши за собою статус «гібридної 

демократії»; 8) Social Progress Index Україна посідає позицію між Алжиром 

(79) і Киргизстаном (81) і залишилася в групі країн з рівнем соціального 

прогресу вище середнього; 9) The Corruption Perceptions Index Україна 

набрала 30 балів зі 100 можливих (126-е місце з 180 країн), повернувшись на 

рівень 2017 року; 10) World Press Freedom Index піднялася на шість позицій та 

посіла 96-е місце серед 180 країн світу; 11) The Good Country Index посіла 75-

е місце зі 153 країн світу (у 2018 році Україна посіла 83-є місце, а в 2017 році 

– 89-е); 12) Global Passport Power Rank в 2019 році – 25-е місце (у 2018 році 

посідала 23-є місце); 13) E-Government Development Index Україна покращує 

свої позиції; 14) Governance Research Indicator Country Snapshot Україна хоча 

й має певні зрушення за окремими напрямами якості й ефективності 

державного управління, але, за офіційними даними, поступається не лише 

розвинутим країнам, а й перебуває на одному рівні з країнами, що менш 

економічно розвинуті. За результатами дослідження встановлено упущення у 

сфері ефективності уряду та контролю корупції. Водночас існують позитивні 

зрушення в напрямі проведених реформ, а також підвищенні рівня 

відповідальності перед світовою спільнотою органів публічної влади.  

Встановлено, що вирішення завдань у напрямі досягнення 

громадського прогресу органами державного управління та органами 

місцевого самоврядування є неможливим через низьку 

результативність / ефективність неузгоджених взаємних дій і таким, що 

вимагає координації не лише діяльності цих органів влади, а й сил, які їм не 

підпорядковані (інститутів громадянського суспільства). 

Проведений аналіз структурних складових громадянського суспільства 

та обґрунтувати три основні рівні налагодження взаємодії влади з 

громадськістю: інформування, консультування, залучення. Обґрунтовано, що 
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визначені тенденції та закономірності досягнення громадського прогресу 

зумовлюють виділення стратегічних напрямів партнерської взаємодії в 

системі публічного управління та аргументовано, що негативні тенденції 

зумовлені низькою ефективністю взаємодії. Встановлено: 1) що основною з 

проблем сьогодення в напрямі досягнення громадського прогресу можна 

вважати низьку громадську активність у системі публічного управління, а 

важлива роль при цьому відводиться інститутам громадянського суспільства; 

2) даними соціологічних опитувань підтверджується наявність позитивних 

кроків з боку влади щодо налагодження конструктивного діалогу з окремими 

інститутами громадянського суспільства та засвідчує, що співпраця між ними 

є більш результативною на локальному рівні, ніж на загальнодержавному 

рівні; 3) статистичні дані демонструють низьку залученість громадян до 

процесу громадської діяльності та зростання кількості громадських об’єднань 

в Україні водночас, що викликає певний інтерес до діяльності таких 

організацій; 4) за результатами опитування встановлено що респонденти не 

завжди відрізняють неурядові громадські організації від інших об’єднань та 

організацій і від структур державного управління. 

Встановлено, що потужним імпульсом досягнення громадського 

прогресу виступає здатність ефективного функціонування громадянського 

суспільства: спроможність контролювати виконання ухвалених рішень 

владними інститутами та готовність суспільства сприйняти ухвалені рішення 

та продемонструвати належний рівень самоорганізації для їхнього виконання. 

Акцентовано, що суспільство громадян України не поспішає використовувати 

існуючі налагоджені механізми співпраці з органами публічної влади та 

інститутами громадянського суспільства. Як засвідчують статистичні дані, 

практичний досвід взаємодії в системі публічного управління демонструє 

стійку тенденцію щодо покращення її якісних характеристик, але неповне 

використання наявного потенціалу. Обґрунтовано трирівневу структуру 

публічно-партнерської взаємодії між органами державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства. Досліджено 
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практичні аспекти взаємодії в системі «влада – громадськість» на прикладі 

Чернігівської області та з’ясовано, що актуальним питанням залишається 

налагодження належних механізмів зворотного зв’язку, який сприятиме 

формуванню та накопиченню потенціалу публічно-партнерської взаємодії. 

Основні положення третього розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані автором у роботах [95-103]. 
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РОЗДІЛ 4. АДАПТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНО-

ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ДРАЙВЕРА ДОСЯГНЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ПРОГРЕСУ 

 

4.1. Розвиток системи публічного управління в умовах 

децентралізації як чинник досягнення громадського прогресу 

 

У 50-і роки XIX ст. у правовій науці було сформовано поняття 

«самоврядування». Термін «місцеве самоврядування» вперше використав 

прусський юрист Х. Гнейс щодо британських муніципальних органів, в 

основі якого були вимоги самостійності співтовариства людей в управлінні 

загальними справами місцевого значення в рамках закону, але без втручання 

місцевої адміністрації та її чиновників на місцях. Саме місцеве управління 

такого роду із середини XIX ст. почали називати «місцевим 

самоврядуванням». Тобто під місцевим самоврядуванням розуміли місцеве 

управління, яке населення певної територіальної одиниці здійснює 

самостійно. Через деякий час у багатьох державах з розвитком місцевого 

самоврядування частина місцевих справ має тенденцію до скорочення, а 

частина державних повноважень уже перевищує 50% у структурі суспільних 

завдань, що здійснюються в муніципалітетах, і продовжує збільшуватися [1]. 

Доцільно також зіставити муніципальну (в особі місцевих самоврядних 

органів) і державну владу на місцях, щоб виокремити в них єдину публічно-

правову основу [2]. Поняття «місцеве управління» значно раніше з’явилося в 

юридичній науці за терміни «державне управління» і «самоврядування». 

Дефініція «місцеве управління» була закріплена в законодавстві США і 

Великої Британії для визначення організації і діяльності муніципальних 

установ та прямо вказувала на один з основних критеріїв розмежування їх від 

інших органів управління, наголошуючи на їх локальному характері у 

противагу органам центральної влади [3].  
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У преамбулі Європейської Хартії місцевого самоврядування, що 

підписана всіма державами – членами Ради Європи [4], одним із 

демократичних принципів визнається право громадян на участь в управлінні 

державними справами, оскільки громадянин є ключовим елементом у 

забезпеченні легітимності рішень органів місцевого самоврядування. Тісна 

взаємодія з громадянами, що допомагає владі виробити оптимальні шляхи 

для самовдосконалення, може здійснюватися саме на місцевому рівні. Наразі 

людство переживає нову інформаційно-комунікаційну стадію розвитку. 

Інформаційне суспільство, яке сьогодні розбудовується в Україні, 

безперечно, якісніше відображає складність та динамізм змін, що 

відбуваються у світі, і засвідчує потребу створення ефективної системи 

публічного управління в країні [5].  

Сьогодні, говорячи про демократію в Україні, маємо на увазі 

управління розвитком певної спільноти (громади, регіону, країни) членами 

цієї спільноти [6]. Актуальні питання розвитку проблем взаємодії в системі 

місцевого самоврядування досліджувалися багатьма науковцями, такими як: 

В. Авер’янов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, А. Мерзляк, В. Надолішній та ін. 

Питання інформаційно-комунікаційної взаємодії у своїх працях розглядали 

такі відомі зарубіжні вчені: С. Блек, Т. Карл, М. Кастельс, Т. Хант, а також 

вітчизняні науковці: В. Бебик, С. Довгий, М. Михальченко, А. Новицький, 

В. Цимбалюк та ін. 

Значна кількість наукових робіт, присвячених проблемам 

взаємовідносин органів місцевого самоврядування і громад, засвідчує 

актуальність цієї теми. Однак з огляду на різноманітність аспектів за даним 

напрямом досліджень та сучасних процесів реформування влади в Україні, 

залишається без відповідей значна кількість питань, від яких великою мірою 

залежить подальший процес досягнення громадського прогресу. 

Узагальнений вітчизняний та закордонний досвід організації 

державного управління на місцевому рівні дозволив визначити наступне [7]: 

1) країни континентального типу врядування характеризуються активної 
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роллю держави у вирішенні місцевих справ переважно шляхом створення на 

територіальному рівні органів загальної компетенції (модель префектури); 

країни з англосаксонським типом врядування можна описати 

опосередкованою участю центральної влади у вирішенні питань місцевого 

значення, що виражається у створенні територіальних структур органів 

державного управління (міністеріальська модель) та наділення 

відповідними повноваженнями органів місцевого самоврядування; 

2) відмінності різних моделей управління залежать від адміністративно-

територіального устрою держав; 3)  на вибір оптимальної форми державного 

управління на місцевому рівні в Україні суттєво впливають національні 

моделі Російської Федерації, США, Франції та Польщі. 

Не зважаючи на вищевказане, проблематика децентралізації як 

ключового засобу підвищення ефективності функціонування системи 

публічного управління впродовж тривалого часу знаходиться в полі зору 

вітчизняних науковців та експертів. Зазначене зумовлено  успішною 

реалізацією засад децентралізації у практиці держав Європейського Союзу, 

що сприяє розвитку демократії. Тому для України, в якій ще до кінця не 

завершено процес реформування державних інститутів, надзвичайно цінним 

є ознайомлення з кращими прикладами впровадження децентралізації у 

зарубіжних державах [7]. 

В аналітичній доповіді «Децентралізація влади: порядок денний на 

середньострокову перспективу» [8, c. 7] зазначено, що в Україні «слабкою 

залишається координація дій між учасниками процесу децентралізації на 

рівні громад, регіонів, центральними і субнаціональними органами влади. 

Основний стратегічний документ у сфері регіональної політики – Державна 

стратегія регіонального розвитку до 2020 року – наразі не формує зв’язку між 

регіональним розвитком та децентралізацією». У фокусі наведеної цитати 

зауважимо, що розроблені автором шляхи досягнення громадського прогресу 

паралельно сприятимуть розв’язанню наведеного проблемного питання.   
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Перевагами та позитивними наслідками децентралізації визнані [9]: 

1) час і місце прийняття рішення відповідають очікуванням з боку 

громадськості (особи, колективу, громади тощо); 2) реалізація рішення 

відбувається за участі суб’єкта прийняття рішення або під його 

відповідальність (час і місце прийняття рішення є адекватними часу і місцю 

його реалізації); 3) завдяки оптимальній структурі управління спрощується 

система і процедура прийняття рішення; 4) прозорість і відкритість процедур 

прийняття рішення та процесу його реалізації, що призводять до підвищення 

ефективності адміністративної діяльності, виявлення помилок, джерел їх 

походження тощо; 5) період часу для надходження інформації з рівня 

виконавця на рівень прийняття рішення і навпаки скорочується; 

6) підвищення свідомості та загострення почуття відповідальності за 

здійснені заходи і прийняті рішення (посадова особа в децентралізованій 

системі перестає бути безособовим елементом у незрозумілому їй апараті); 

7) зміцнення інноваційного потенціалу при прийнятті владних рішень; 

8) мінімізація бюрократизму, зручність та відчуття безпеки і комфорту для 

фізичних і юридичних осіб, взаємовідносини між особою та адміністрацією 

набувають ознак партнерства і породжують відчуття «спільної справи» з 

обох сторін; 9) звільнення керівництва від поточних справ, що посилює 

можливість зосередження керівної ланки на справах стратегічного значення, 

тощо; 10) гнучкість процесу виконання відповідних функцій, що дозволяє 

швидше пристосовуватися до зовнішніх чи внутрішніх змін; 11) підвищення 

ініціативності працівників нижчого рівня, більш повне та ефективне 

використання людського потенціалу, підвищення мотивації праці; 

12) об’єктивна оцінка результатів прийнятих і реалізованих рішень 

(потенційна гнучкість щодо їх покращення, удосконалення, виправлення 

помилок тощо); 13) територіальна децентралізація передбачає наближеність 

до споживача публічних послуг тощо [10]. 

Вітчизняний та закордонний досвід свідчать, що при здійсненні влади 

на місцях постійно стикаються дві протилежні тенденції – централізації та 
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децентралізації. Держава за своєю природою прагне до централізації з метою 

забезпечення загальнодержавних інтересів, а територіальні громади у свою 

чергу прагнуть до самоврядування, самостійного вирішення питань 

місцевого значення [11]. Тому поступ України шляхом формування 

громадянського суспільства значною мірою залежить від оптимального 

поєднання вказаних тенденцій. 

Крім раціоналізації публічної влади і створення правових умов для 

економічного розвитку регіонів, децентралізація публічної влади виступає 

також як спосіб розвитку демократичних інститутів і гарантії від формування 

авторитарного політичного режиму [12]. 

Європейський і світовий досвід засвідчує, що місцеві проблеми можуть 

бути вирішені ефективно лише на місцевому рівні, оскільки держава не має 

змоги розв’язати проблеми кожного села чи міста, кожної вулиці чи двору. 

Слід наголосити, що реалізувати належний рівень місцевого самоврядування 

можливо лише за умови розвинутого громадянського суспільства і 

демократії.  

Відомо, що показником демократичності врядування є політична 

децентралізація публічної влади. Місцеве самоврядування є необхідною 

складовою демократично організованого суспільства, а основна його функція 

– життєзабезпечення на місцевому рівні, що будується на об’єднанні 

групових та особистісних інтересів. Відокремленість місцевого 

самоврядування як відносно самостійної галузі публічного управління сама 

по собі не означає і не передбачає його демократичності. Однак багато 

науковців зауважують, що неможливо виміряти демократичність ступенем 

втручання громадськості в здійснення публічного управління, оскільки 

некомпетентне втручання в управління буде шкодити загальним інтересам.  

О. Полякова [13] справедливо зазначає, що кардинальна зміна 

суспільно-політичного устрою чи реформування державного режиму 

потребує легітимізації цілей, напрямків і форм дій реформаторських урядів з 

боку суспільства й більшості громадян. Адже без народної підтримки та 
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усвідомлення кожним індивідуумом правильності та необхідності нових 

відносин, нових принципів існування й нових імперативів взаємодії з 

органами влади стануть неможливими будь-які найпрекрасніші реформи. 

Специфіка сталих демократій виявляється в тому, що публічну владу 

помітно легше отримати, ніж потім втримати. Саме через форми 

безпосередньої демократії (вибори і референдуми) громадяни беруть участь у 

публічному врядуванні. Належна розвиненість і оптимальне співвідношення 

цих форм визнані необхідною передумовою і чинником демократичного 

врядування [14]. 

Важливим аспектом роботи інститутів громадянського суспільства є їх 

роль як певного поля діяльності громадян, які можуть займатися 

безпосередньо наданням послуг, розвитком свого населеного пункту, 

інформаційною роботою, організаційною діяльністю тощо [15]. 

Досліджуючи зміни в системі місцевого самоврядування в Україні, 

зазначимо, що за даними звіту про хід і результати виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році з 1 вересня 2019 р. 

утворено 78 об’єднаних територіальних громад, що на 42 % більше, ніж за 

відповідний період 2018 року (всього утворено 1029 об’єднаних 

територіальних громад), а спроможними визнано 10 об’єднаних 

територіальних громад. Схвалено та подано до Верховної Ради України 

проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури 

затвердження перспективних планів формування територій громад 

Автономної Республіки Крим, областей» (Закон України від 5 грудня 2019 р. 

№ 348-IX), що дозволить удосконалити процедуру розроблення більш 

збалансованих перспективних планів областей, що відповідають Методиці 

формування спроможних територіальних громад. Спрощено процедуру 

реєстрації статутів об’єднаних територіальних громад, що створює 

передумови для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими 

справами шляхом застосування різних форм місцевої демократії 
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(з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 

1058 «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію статутів 

територіальних громад»). Оптимізовано структуру районних державних 

адміністрацій з урахуванням стану утворення об’єднаних територіальних 

громад, усунуто дублювання 206 повноважень місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад, що дозволило скоротити з 18 до 9 рекомендованих 

підрозділів райдержадміністрацій (прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2019 р. № 923 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606») [16]. 

Водночас більшість територіальних громад, що були утворені, визнані 

неспроможними виконувати свої функції через: 1) брак повноважень; 

2) фінансових ресурсів; 3) відсутність інфраструктури та кваліфікованих 

фахівців тощо. Ураховуючи зазначене, постала необхідність формування 

спроможних територіальних громад. Концепцією реформування місцевого 

самоврядування  та територіальної організації влади України визначені 

наступні види спроможності громад: правова, організаційна та фінансова. 

Однак станом на 10.08.2019 року 61% місцевих рад не входять до жодної 

ОТГ. Однією з причин зазначеного стало небажання об’єднуватись у 

форматах, що передбачені перспективним планом формування 

територіальних громад. Окрему роль у формуванні спроможних громад 

дослідники відводять перспективним планам. Зазначимо, що законом дане 

поняття чітко не визначено, але прописаний загальний порядок його 

розробки й затвердження. Зауважимо також, що дані плани покликані 

формувати найкращу конфігурацію громад. Водночас практичний досвід 

формування перспективних планів дозволив виокремити низку тенденцій: 

1) принцип добровільності нівелював роль планів як дороговказу об’єднань; 

2) плани не охоплюють 100% території України та окремих областей; 3) 25% 

ОТГ об’єдналися навколо визначених Мінрегіоном потенційних 

адміністративних центрів; 4) принцип добровільності привів до утворення 
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великої кількості малих ОТГ з низьким рівнем спроможності; 5) міста 

обласного значення не мають можливості збільшити власні території через 

велику кількість суміжних ОТГ; 6) заполітизованість процесу розробки й 

ухвалення планів; 7) невідповідність ОТГ чинним редакціям планів. Також 

фахівці вказують на відсутність методики комплексного оцінювання 

спроможності громад, яка б охоплювала найважливіші параметри: 

1) економіку, фінанси, соціально-демографічну ситуацію; 2) стан розвитку 

інфраструктури; 3) інституційну спроможність органів місцевого 

самоврядування; 4) залучення громадян до управління місцевими справами 

[17]. 

Уже відомим є той факт, що ефективність державної виконавчої влади 

на територіальному рівні не можна забезпечити без відповідних змін 

загальної організаційної моделі публічного управління. Її нова 

конституційна модель базується на принципах демократичного врядування, 

субсидіарності, публічності, а також конституційній нормі поєднання засад 

централізації та децентралізації [18]. Загалом така система управління 

будується на основі елементів публічного управління: 1) розподіл функцій та 

їх спеціалізація; 2) департаменталізація та кооперація, зв’язки та 

координація; 3) ієрархія та ланцюговість; 4) масштаб керованості та 

контролю; 5) розподіл прав та відповідальності; 6) диференціація та 

інтеграція; 7) централізація та децентралізація.  

Відмінною ознакою змін, що останнім часом відбуваються в багатьох 

країнах у галузі державного управління, є зміна ролі владних структур у 

суспільстві та їхнього взаємозв’язку з громадянами. Дана модель державного 

управління характеризується встановленням партнерських відносин між 

державою і суспільством [19]. 

Аналіз змін на законодавчому рівні демонструє наявність позитивних 

зрушень. Певні прогалини на сьогодні ліквідуються завдяки прийняттю 

низки законодавчих актів, що дає підстави стверджувати про розширення 

правового поля для взаємодії органів влади та інститутів громадянського 
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суспільства й забезпечення повноцінної участі громадян в управлінні 

державними справами.  

Підґрунтя участі громадян у вирішення питань місцевого значення 

закладені у Конституції України [20], Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [21], Законі України «Про органи самоорганізації 

населення» [22], Постанові Кабінету Міністрів України «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації держаної політики» [23], 

Законі України «Про звернення громадян» [24] тощо. Певні аспекти 

сприяння розвитку громадянського суспільства знайшли своє відображення в 

нормативно-правових актах, що наведені в Додатку Ж. 

Також відносини в системі публічно-партнерської взаємодії 

регулюються: Законом України «Про інформацію», 1992 р.; Законом України 

«Про доступ до публічної інформації», 2011 р.; Законом України «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», 1997 р.; 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 «Про порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади» та іншими нормативно-правовими документами. Однак 

зазначимо те, що питання формування накопичення та використання 

потенціалу взаємодії органів державного управління, місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства не розкриваються 

належним чином у наведених законодавчих та нормативно-правових 

документах. 

Слід зазначити, що базисом формування, організації та функціонування 

органів місцевого самоврядування є певні принципи. Відповідно до ст. 4 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [21], до основних 

принципів відносять: 1) народовладдя, що означає: носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ, що здійснює її безпосередньо та 

через органи державної влади і місцевого самоврядування; 2) законність в 

організації та діяльності інституцій місцевого самоврядування, що 
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затверджена чинним законодавством України; 3) гласність, що забезпечує 

прозору діяльність органів місцевого самоврядування і систематичну 

інформацію населення про неї; 4) колегіальність, що означає таку 

організацію та функціонування відповідного колективного органу, до складу 

якого входить певна кількість осіб, вибраних персонально у визначеному 

законом порядку, і питання, що належать до його компетенції, вирішуються 

більшістю голосів на засадах колективного обговорення; 5) поєднання 

місцевих і державних інтересів, яке відбувається внаслідок реалізації 

спільних зусиль органів місцевої влади; 6) виборність: органи місцевого 

самоврядування формуються шляхом вільних виборів, що здійснюються на 

основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням 

терміном на 5 років (сільські, селищні, міські голови терміном на 4 роки); 

7) правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством; 8) підзвітність та 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед 

територіальними громадами; 9) державна підтримка та гарантія місцевого 

самоврядування, що виявляється у наданні територіальним громадам та їхнім 

органам владно-управлінських повноважень; 10) судовий захист прав 

місцевого самоврядування.  

До речі, все ще назрілим залишається питання про необхідність 

розмежування функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій і 

органів місцевого самоврядування, оскільки дані органи часто вступають у 

конфлікти між собою через розбіжність розуміння межі здійснення ними 

функцій та повноважень. Така ситуація виникає тому, що старі механізми 

розмежування функцій і повноважень органів влади на місцях були 

неефективними, а нові – ще не напрацьовані [25].  

Зауважимо, що без прямої участі громадян у процесі прийняття 

важливих для держави рішень, влада в країні не може вважатися 

демократичною. Залучення громадян до публічного управління передбачено 

саме децентралізацією влади в Україні. Ширші повноваження та більша 
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кількість ресурсів для їх виконання дозволять громадам використати свій 

потенціал. Водночас старі методи розвитку територій та громад стають 

неефективними та потребують змін з урахуванням вимог сьогодення.  

На сьогодні багато філософів, політологів та політичних діячів мають 

свої погляди на процес впровадження реформи децентралізації та 

адаптивності  цієї реформи. Сучасні прагнення України до демократизації 

суспільних відносин, забезпечення сталого розвитку, підвищення рівня життя 

населення вимагають невідкладної децентралізації влади. На початку 2014 р. 

з’явилися суспільно-політичні, соціальні та економічні перетворення, які 

переконали у потребі швидких змін. Але разом з тим науковці та практики 

говорять про недостатнє усвідомлення публічними управлінцями методів, 

механізмів та інструментів змін. 

 Зазначимо: 1) управління змінами – це збалансована система 

управління ресурсами, пов’язана зі змінами; 2) управління змінами [26] – це 

сукупність робіт, які полягають у визначенні та впровадженні нових 

цінностей, стосунків, норм, стилю поведінки, що підтримують новітні 

способи виконання роботи й переборюють протистояння змінам; досягненні 

консенсусу між учасниками такої взаємодії щодо певних змін, реалізованих 

для більшого задоволення їх потреб; плануванні, тестуванні та впровадженні 

всіх аспектів переходу від однієї організаційної структури до іншої. 

Децентралізація в її різних формах у даний час є спільною рисою 

реформи, як у розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються. Проте вона 

рідко є єдиною реформою, в якій бере участь конкретна країна. 

Децентралізація часто супроводжується глибокими змінами в управлінні 

людськими, фінансовими й матеріальними ресурсами. Ступінь, в якому 

лідери беруть участь у розробці й плануванні того, як і кому буде 

передаватися відповідальність і повноваження, варіюється, але досвід на 

рівні різних країн показує, що в цих реформах недостатньо 

використовуються технічні знання в галузі управління змінами. Це особливо 

справедливо для нашої країни, де імпульс передачі влади від центру до 
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громад обумовлений політичними проблемами, а не проблемами 

відповідного сектора [27]. 

Слід наголосити, що головна стратегічна мета реформи (створення 

комфортного та безпечного середовища для життя людини в Україні) може 

бути досягнута за умови розбудови ефективної системи влади на всіх рівнях 

взаємодії (громада – район – область) та передачі максимально можливої 

кількості повноважень громадам (найближчий до громадянина рівень), а 

також створення належних умов для динамічного розвитку регіонів і надання 

якісних та доступних суспільних послуг громадянам. 

Важливим є те, що управління змінами в умовах децентралізації влади 

має відбуватися на користь громад, оскільки вони представляють інтереси та 

описують соціальні, матеріальні, екологічні та інші проблеми кожного 

регіону, міста, села й спрямовують свою діяльність на їх вирішення. 

На нашу думку, для успішної реалізації децентралізації влади в Україні 

слід звернути увагу на управління стратегічними змінами. Зазначене 

допомагає коригувати напрямки діяльності, модифікації поведінки 

управлінців в умовах змін [28]. 

Слід підкреслити, що кожен мешканець села чи міста має право 

оцінювати та впливати на медицину, освіту, на якість адміністративних, 

комунальних, соціальних послуг, на чисті та освітлені вулиці, на гарні дороги 

тощо. Найближчим до людей органом, відповідальним за надання цих 

послуг, є орган місцевого самоврядування. Тому він повинен мати всі 

повноваження та засоби для вирішення всіх питань і нести відповідальність 

за прийняті рішення. 

У сучасному суспільстві центральний апарат влади не може одразу 

помічати, вчасно виявляти та швидко реагувати на всі проблеми, які є на 

найнижчому рівні, на рівні адміністративних центрів. Завдяки 

децентралізації, державні органи влади зможуть швидше реагувати на зміни 

в суспільстві та в кожному з регіонів. 
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Громади, які складаються з жителів сіл та міст, вже сьогодні можуть 

самі визначати та розв’язувати проблеми конкретного регіону. Громади 

визнані дуже потужним генератором ідей, змін та їх виконанням. Зазначене 

призведе до прискореного механізму впровадження змін.  

Як відомо децентралізація передбачає передачу повноважень та 

фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування. На 

першому етапі Уряд ухвалив основний концептуальний документ – 

«Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади» [29]. Після цього був затверджений план заходів щодо її 

реалізації. Зазначене й дало старт для реформи в Україні. Щоб забезпечити 

повноцінний місцевий розвиток у процесі децентралізації влади, уряд здобув 

значний інструментарій та всі можливості для її проведення. 

Після її впровадження органи місцевого самоврядування повинні нести 

відповідальність у двох напрямках:  

1) перед своїми виборцями за ефективність та результативність 

проведеної роботи;  

2) перед державою за її законність. 

Основні зміни, передбачені реформою представлені у вигляді табл. 4.1 

Відповідно до середньострокового плану пріоритетних дій уряду вже у 

2020 році реформа децентралізації має завершитись. До цього часу місцеві 

ради базового рівня мають бути на 100 % об’єднані у спроможні 

територіальні громади, і відбудеться повний та безповоротний перерозподіл 

повноважень між органами місцевого самоврядування та державними 

органами виконавчої влади [30]. 

Важливо згадати й про те, що центром уваги при реформі 

децентралізації також стають громадські організації та їх діяльність.  При 

перерозподілі влади і наданні таким організаціям більшого обсягу 

повноважень та відповідальності відбувається ряд змін, на які необхідно 

реагувати. У науковій літературі виділяють наступні традиційні методи 

управління змінами (Табл. 4.2). 
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Таблиця 4.1  

Основні очікувані зміни, передбачені реформою децентралізації в 

Україні [27] 

Зміна Характеристика Очікувані дії 
1 2 3 

Добровільне 
об’єднання та 
укрупнення 
територіальних 
громад 

Добровільне об'єднання 
територіальних громад 
дозволило новоутвореним 
органам місцевого 
самоврядування дістати 
відповідні повноваження та 
ресурси, що їх раніше мали 
міста обласного значення. 
 

Держава стимулює процес 
добровільного об’єднання 
шляхом фінансової підтримки 
формування необхідної 
інфраструктури для ОТГ: 2017 
року субвенція на це становила 
1,5 млрд грн, 2018-го - 1,9 млрд 
грн. Цим коштом 366 ОТГ 
реалізували 2017 року 2 046 
проєктів. 

Фінансова 
децентралізація 

Ефективне місцеве 
самоврядування та 
забезпечення ним 
поступального соціально-
економічного розвитку 
відповідних територій має 
супроводжуватися збільшенням 
ресурсної та фінансової бази. 
Децентралізовані повноваження 
мають бути забезпечені 
відповідним ресурсом для 
якісного виконання. 
 

Тому із внесенням змін до 
Податкового та Бюджетного 
кодексів, від 1 січня 2015 року 
місцевим самоврядуванням 
отримано більше фінансів для 
підвищення економічної 
спроможності. 
Об’єднані громади здобули 
повноваження та ресурс, які 
мають міста обласного 
значення, зокрема: зарахування 
до місцевих бюджетів ОТГ 60% 
податку на доходи фізичних 
осіб на власні повноваження.  

Нові повноваження та 
можливості 

Об’єднані територіальні 
громади, крім зростання 
власних фінансових 
можливостей, у результаті 
децентралізації мають й інші 
інструменти забезпечення 
економічного розвитку: 
здійснення зовнішніх 
запозичень, самостійне обрання 
установ з обслуговування 
коштів місцевих бюджетів 
відносно розвитку та власних 
надходжень бюджетних 
установ.  

Після прийняття низки законів 
щодо децентралізації 
повноважень і регулювання 
земельних відносин громади 
дістануть право 
розпоряджатися землями за 
межами населених пунктів. 

 

Сьогодні управління стратегічними змінами в контексті децентралізації 

влади є одними з найчастіше обговорюваних у науковій і практичній 

діяльності.  
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Таблиця 4.2 

Традиційні методи управління змінами [31] 

Метод Характеристика Характерні дії 
Методи орієнтовані 
на людей та 
культуру 

Метод розрахований на 
велику залученість та 
активність громадської 
організації та її членів. 
Такі методи дадуть змогу 
підвищити рівень свідомості 
громадян, залучити до 
вирішення проблем регіонів, 
покращать групові та 
індивідуальні процеси 
організації. 

- Побудова команди.  
- Проводиться діагноз спільної 
роботи. 
- Обговорення результатів спільної 
діяльності та проблем. 
-  Обговорення першочергових 
завдань. 
- Встановлення цілей громадських 
організацій. 
 

Методи орієнтовані 
на завдання та 
технології 

Методи спрямовані на 
проведення змін 
безпосередньо в роботі 
громадських організацій. За 
цих методів дуже велика 
увага приділяється 
інструментам та процесам 
що пристосовуються до 
досягнення змін 
громадськими організаціями. 

- Проєктування роботи.  
- Планування конкретних дій, 
що призведуть до управління 
змінами. 
 

Методи орієнтовані 
на структуру і 
стратегію 

Зміни в структурі 
передбачають зміну ролей, 
відповідальностей в 
структурі громадської 
організації, перерозподіл 
повноважень. Зміни в 
стратегії призводять до 
перегляду цілей та місії 
громадської організації. 
 

- Адаптивні організаційні 
структури. По мірі зростання 
повноважень та влади громадські 
організації натрапляють на 
проблеми проведення постійних 
змін для удосконалення процесу 
роботи. Це пов’язано не тільки 
розширенням влади в таких 
організаціях, але ще й зі зміною  
суспільства та його поглядів. У 
такому випадку організації повинні 
буди гнучкі та адаптивні до змін. 
- Стратегічні зміни. Такі зміни 
являють складний тип змін в 
організації, що призводять до 
перегляду цілей організації. 

 

Запровадження управління стратегічними змінами є важливим 

пріоритетом розвитку публічного управління, обов’язковою умовою 

інтеграції України в міжнародний простір, відповідності сьогочасним 

тенденціям реформування. Вміння змінюватися вчасно і належним чином 

перетворюватися – це один із факторів, що сприяють досягненню 
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громадського прогресу. Виклики сучасності формують складні й ризиковані 

умови життєдіяльності, а для їх подолання, необхідно проявляти гнучкість і 

вміти впроваджувати найкращі інноваційні практики у сфері публічного 

управління [32].Слід також зазначити, що управління стратегічними змінами 

являє собою формування перетворень, що спрямовані на подолання 

розбіжностей між функціонуванням та розвитком об’єкта управління на 

довгострокову перспективу або запобігання цим протиріччям. Їх розділяють 

на два класи: раціональні концептуальні підходи (моделі) змін, зумовлені 

реалізацією встановлених цілей, плану або проєкту перетворень, і природні, 

що описуються як еволюційний соціокультурний процес [33]. 

Стратегічні зміни в залежності  від часового критерію ефективності 

можуть спрямовуватися на підтримку адаптивного функціонування 

(короткостроковий аспект), безпосереднього розвитку (середньостроковий 

аспект) та своєчасного трансформування всіх сфер життєдіяльності 

(довгостроковий аспект) [34]. 

На сьогоднішній день розрізняють п’ять рівнів стратегічних змін: 

 1) зміна підходів до управління територією (іноді може 

реалізовуватися через модернізацію органів публічної влади);  

2) радикальні зміни, пов’язані з глибокими структурними 

перетвореннями; 

3) помірні перетворення, що мають місце тоді, коли територія 

впроваджує стратегічні зміни лише частково;  

4) звичайні зміни, зумовлені проведенням перетворень у системі 

брендінгу території;  

5) незмінний підхід до розвитку території, що може спостерігатися при 

реалізації тієї ж стратегії. 

Водночас рівні розробки стратегій залежать від об’єкта управління, для 

якого вони створюються. У класичному вигляді ієрархічна структура 

стратегій складається з рівнів, кількість яких визначається особливостями 

адміністративно-територіального устрою країни. В Україні на державному 
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рівні розробляється стратегія розвитку країни – стратегія верхнього 

(першого) рівня та стратегії інших рівнів, що будуються на її основі. Для 

нижчого рівня структури стратегія вищого рівня є метою, тоді як для вищого 

рівня вона є засобом. Стратегія вищого рівня розробляється на центральними 

(найвищим рівнем) органами публічної влади і є першочерговим 

документом, що визначає напрям розвитку країни. У ній відображаються 

перспективи й пріоритети розвитку регіонів і галузей економіки, механізми 

заохочення до участі у здійсненні майбутніх змін усіх зацікавлених сторін у 

рамках масштабів потенціалу країни [32, c. 31]. 

Розглядаючи рівень адміністративно-територіальних утворень, 

зазначимо, що після деякого часу існування більшість об’єднаних 

територіальних громад усвідомили необхідність стратегічного планування 

свого розвитку. Такий розвиток ОТГ сьогодні намагаються розбудовувати на 

партнерських засадах з різними інститутами громадянського суспільства. У 

процесі такої взаємодії розробляються плани діяльності на перспективу, 

реалізуються проєкти розвитку (з використанням «учасницького 

проєктування»), створюються Стратегії, а не просто розробляються 

абстрактні документи, як було раніше.  

Звертає на себе увагу існування в Україні практики розробки програм 

взаємодії органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Такі 

програми містять не лише загальні положення, а й конкретні очікувані 

результати, а саме: підвищення ролі громадських об’єднань у суспільстві; 

підвищення якісного рівня проведення заходів громадських об’єднань; 

збереження злагоди у міжконфесійних відносинах; ушанування ветеранів 

війни; фінансова підтримка діяльності громадських організацій тощо. Однак, 

важливо наголосити, що вони носять спрощений характер та не спрямовані 

на формування, накопичення й використання потенціалу взаємодії в 

підсистемах публічного управління.  

У фокусі дисертаційного дослідження не можна не вказати на 

взаємодію, яка відбувається на рівні використання такого популярного 
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інструменту, як громадський бюджет. Громадський бюджет – одна з 

найвищих форм залучення громадян до процесів прийняття рішень і 

управління громадою, однак ефективна його реалізація можлива лише за 

умови високого рівня розвитку суспільної свідомості в громаді. Помилково 

вважати, що дана ініціатива одразу охопить все населення і на виході 

сформуються якісні та актуальні проєкти, оскільки спочатку необхідно 

подолати пасивність громадян. Від інших інструментів участі даний 

відрізняється наступним: механізм його реалізації не передбачений жодним 

законодавчим актом; самоврядування громади за власною ініціативою (а не 

на вимогу якоїсь норми) запроваджує його в громаді. 

При напрацюванні пріоритетних напрямів розвитку членами громад у 

процесі стратегічного планування мають використовуються сучасні 

методики, що мотивують соціальну активність. Наприклад: 1) брейнстормінг 

– різновид фокус-групи, але з використанням креативних технологій задля 

стимуляції творчого потенціалу учасників; 2) the World Café (світове кафе) – 

присутні є безпосередніми учасниками, а не простими слухачами чи 

спостерігачами; 3) Open Spice (відкритий простір) – проведення дискусії на 

основі принципу самоорганізації, за якого плани на майбутнє формуються в 

ході неформального обговорення за питаннями, які цікавлять окрему групу 

людей тощо. 

Цікавим у цьому аспекті є напрацювання Європейського комітету з 

питань місцевої та регіональної демократії, яким розроблено дієвий 

діагностичний інструмент під назвою CLEAR («Can/ Like/ Enabled/ Asked/ 

Responded») [35]. Даний інструмент включає п’ять факторів, які впливають 

на участь громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні: 

1) С (можуть робити) – мають ресурси, вміння та знання для участі; 

2) L (бажають) – мають відчуття приналежності, яке підсилює участь; 

3) Е (уповноважені) – отримали можливість для участі; 4) А (запрошені) – 

мобілізовані для участі офіційними органами влади або групами волонтерів; 
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5) R (відчувають зворотній зв’язок) – бачать приклади того, як їх думка 

береться до уваги.  

Практичне застосування CLEAR доводить [36], що участь громадян є 

найбільш успішною, коли вони можуть робити, мають бажання, 

уповноважені, запрошені та відчувають зворотній зв’язок. 

Отже, сучасні напрями управління змінами в державі на різних рівнях 

дозволяють провести даний процес із максимальною ефективністю. 

Необхідність використання сучасних механізмів та підходів такого 

управління зумовлена вимогами часу, особливо за умов децентралізації влади 

в Україні. Слід зазначити, що у такий процес залучені не лише публічні 

органи влади, а й громадськість. Тому використання світових досягнень 

стосовно управління змінами є особливо важливим елементом у проведенні 

реформування на даному етапі розвитку нашої держави. Наведене вище 

передбачає взаємовідповідальність, яка спрямована на вирішення 

проблемних питань на шляху досягнення громадського прогресу та потребує 

виконання загальної послідовності певних завдань (рис. 4.1).  

Варто наголосити, що демократія вимагає з одного боку формального 

проголошення публічної влади такою, що належить винятково народу, а з 

іншого – безпосередньої участі народу в практичному здійсненні цієї влади, 

оскільки демократизація суспільної життєдіяльності означає не лише 

можливість періодично змінювати носіїв публічної влади, а й безпосередній 

вплив на практичне здійснення цієї влади. 

Таким чином, владно-громадська взаємодія сучасного періоду в 

Україні не задовольняє в повній мірі суспільні очікування та сподівання [14, 

c. 233]. Сьогодні для ефективного реформування державно-управлінських 

відносин необхідно сформувати перспективні та працюючі на результат 

механізми взаємодії між органами влади, місцевого самоврядування та 

інститутами громадянського суспільства. Отже, владно-громадська взаємодія 

має бути спрямована на: 1) створення постійно діючої комунікації з 

представниками громади; 2) підтримку громадських ініціатив; 3) доступність 
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представницьких органів влади для громадян; 4) урегулювання законодавчої 

основи щодо визначення статусу та повноважень органів місцевого 

самоврядування; 5) вивчення громадської думки щодо оцінки якості послуг, 

які надаються органами місцевого самоврядування, та проблем 

територіальної громади; 6) розмежування повноважень між виконавчою та 

представницькою владою [37]. 

 

 

 

Рис. 4.1. Етапність виконання завдань щодо вирішення 

проблемних питань у системі публічно-партнерської взаємодії 

Джерело: побудовано авторкою 

 

Спробуємо підсумувати, що необхідно для врахування всіх ключових 

аспектів досягнення громадського прогресу в умовах змін: 1) розуміти 

поточний стан розвитку громадянського суспільства в цілому, що 
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визначається способом дій та взаємодій у ньому, оскільки саме в щоденних 

діях і взаємодіях виявляється сутність суспільства. У широкому розумінні 

саме те, як відбуваються соціальні взаємодії, визначає якість життя 

суспільства; 2) впровадження інституційних прогресивних змін буде майже 

безуспішним, якщо не враховувати стан розвитку громадського суспільства 

та взаємодій у ньому. Зміни, спрямовані «згори», мають бути сприйняті 

громадськістю; 3) запорукою сталості змін є їх формування «знизу». 

Готовність до змін пов’язана з тим, що суспільство має бути спроможним до 

них, тобто у суспільстві мають бути активні суб’єкти публічно-партнерської 

взаємодії. Не слід забувати, що суспільство може чинити спротив будь-яким 

змінам.  

 

4.2. Модель досягнення громадського прогресу за результатами 

реалізації стратегічних та програмних документів 

 

Дорожня карта Європейського Союзу щодо взаємодії з громадянським 

суспільством в Україні на 2018-2020 роки визначає ключові пріоритетні 

напрямки: 1) сприятливе середовище; 2) діалог між громадянським 

суспільством і урядом; 3) потенціал громадянського суспільства; 

4) підтримка громадянського суспільства з боку ЄС (Додаток И) [38]. Як 

декларують не лише науковці, а й практики, взаємодія громадянського 

суспільства і держави має формуватися на засадах взаємної співпраці та 

партнерства. Затвердження Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки (Стратегія), про 

яку вже згадувалось у попередньому розділі, зумовлено необхідністю 

створення державою сприятливих умов для розвитку громадянського 

суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної 

взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування [39]. У додатку К представлено основні досягнення, які 

відображено в проєкті звіту про виконання плану заходів на 2019 рік з 
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реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки [40]. У даному контексті 

зауважимо, що більшість пропозицій, наданих інститутами громадянського 

суспільства, членами Координаційної ради сприяння розвитку 

громадянського суспільства до проєкту (загальна кількість – 6), враховано 

редакційно [41]. Втім завдання, визначені Стратегією, можуть вирішити 5 із 6 

проблем-причин та 11,5 із 13 (1 проблема вирішується лише частково) 

проблем-наслідків [42]. Стан виконання завдань Стратегії представлено в 

додатку Л. Зазначимо, що на національному рівні деякі впливові організації 

громадянського суспільства зазначали, що їм нецікаво займатися питаннями, 

визначеними Стратегією (наприклад, брати участь у конкурсах проєктів). 

Проте на місцевому рівні такий інтерес є, але також існує проблема низького 

рівня якості проєктів та складності їх адміністрування (нижче автором 

розглянуто етапи планування, моніторингу та оцінки, що сприятимуть 

підвищенню якості процесу реалізації стратегічних та програмних 

документів). Також у висновках за результатами проведеного опитування 

представниками громадянського суспільства зазначено: 1) визнана наявність 

фінансових проблем та проблем комунікації з владою; 2) наголошено на 

відсутності відображення проблеми слабкого кадрового потенціалу, 

складності організаційного розвитку, досвідченості громадських активістів; 

3) лише незначна частина респондентів відчули покращення у сфері розвитку 

громадянського суспільства (19% респондентів вважають, що відбулися 

значні покращення, у той час 17% вважають, що покращень не відбулося 

зовсім; 19% вважають, що дії влади та місцевого самоврядування були 

сприятливими для організацій громадянського суспільства, а 9% вважають, 

що відбулося певне покращення податкового середовища, до того ні один 

респондент не відповів, що відбулося значне покращення; 17% вважають, що 

відбулися певні покращення у сфері консультацій з громадськістю) [42]. 

Отже, справедливо можна визнати необхідність подальшої кропіткої роботи 
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над усуненням недоліків у напрямі досягнення цілей, що визначені  

Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства.  

Важливим напрямом упродовж останнього часу в практиці публічного 

врядування в Україні є впровадження різних форм участі громадян у 

вирішення питань загальнодержавного та місцевого значення. Завдяки цьому 

розширюються можливості впливу громадян та їхніх колективів на 

практичне здійснення публічної влади. Зауважимо, що питання активного 

використання громадянами свого права участі у прийнятті рішень місцевого 

значення та взаємодії з апаратом публічного управління залишається 

актуальним [14, c. 234]. 

Сьогодні дієвими інструментами налагодження взаємодії в системі 

публічного управління сміливо можна визнати спільну розробку та 

реалізацію стратегічних та програмних документів у системі публічного 

управління, які спрямовані на ефективне подолання проблем, особливо в 

період упровадження змін та досягнення громадського прогресу, оскільки 

дозволяють: 1) посилити здатність системи державного управління 

ефективно впроваджувати зміни; 2) розробити дієві механізми сталого 

розвитку громад; 3) посилити інституційну спроможність як органів 

місцевого самоврядування, так і громадських організацій; здійснювати 

проєкти відповідно до пріоритетних напрямів; залучати інвестиції, кредитні 

кошти та міжнародну технічну допомогу; уможливити синергетичний ефект 

шляхом координації взаємодії органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства тощо. 

Використання моделі управління за результатами дозволить удосконалити 

координацію партнерської взаємодії в системі публічного управління.   

Тому авторка вважає за доцільне подальше формування публічно-

партнерської взаємодії на засадах реалізації стратегій, програм чи проєктів, 

що дозволить підвищити результативність / ефективність такої взаємодії в 

системі публічного управління, особливо в умовах змін. Сутність 
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планування, моніторингу та оцінки стратегічних та програмних документів 

представлена в табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Основні характеристики планування, моніторингу та оцінки 

стратегічних та програмних документів 

П
ла

ну
ва

нн
я 

Процес постановки цілей, 
розробки 
стратегій/програм/проєктів 
розвитку, певних 
механізмів надання та 
використання ресурсів для 
досягнення встановлених 
цілей. 

- визначення чіткого бачення, цілей і завдань, 
яких необхідно досягти;  
- формулювання стратегії, необхідної для 
досягнення поставлених цілей і завдань;  
- обґрунтування ресурсів, необхідних для 
досягнення поставлених цілей і завдань;  
- розробка механізмів реалізації, включаючи 
механізми моніторингу і оцінки прогресу в 
досягненні поставлених цілей і завдань.  

М
он

іт
ор

ин
г 

Процес, завдяки якому 
зацікавлені сторони 
регулярно на постійній 
основі отримують 
інформацію про прогрес у 
досягненні цілей і завдань 
стратегії/програми/проєкту 
з точки зору досягнутих 
результатів. 

- моніторинг надає в режимі реального часу 
інформацію, необхідну для управління; 
- процес моніторингу може виявити питання, 
на які відповість оцінка; 
- моніторинг є безперервним процесом збору 
та обробки інформації; 
- моніторинг здійснюється на стадії реалізації 
програми після її прийняття; 
- моніторинг передбачає прийняття до уваги 
стратегії і діяльності партнерських 
(державних), в тому числі міжнародних та 
інших організацій, та їх вплив на забезпечення 
прогресу в досягненні найбільш важливих 
результатів. 
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Ретельне і незалежне 
вимірювання завершеної 
або триваючої діяльності з 
метою встановлення рівня 
досягнення поставлених 
цілей і сприяння 
прийняттю відповідних 
управлінських рішень. 

- оцінка є незалежним процесом, що 
забезпечує керівників і співробітників 
об’єктивною інформацією про ступінь 
правильності напрямку, в якому вони 
просуваються; 
- оцінка базується на суворих процедурах, 
планах і методах та передбачає глибокий 
всебічний аналіз; 
- оцінка може проводитися на будь-якому 
етапі; 
- оцінка, як і моніторинг, може бути 
застосована до багатьох сфер, включаючи 
заходи, проєкти, програму, стратегію, 
політику, окрему тему, сектор або організацію. 

Джерело: побудовано та доповнено авторкою на основі [43] 
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Взаємозв’язок таких важливих складових, як планування, моніторинг 

та оцінка результатів, які передбачені стратегіями, програмами та проєктами, 

полягає в наступному: 1) без належного планування (чітко визначених 

результатів): а) складно визначити, що саме підлягає моніторингу, тому 

останній неможливо провести якісно; б) база для проведення оцінки буде 

слабкою; 2) без ретельного моніторингу неможливо: а) зібрати необхідні 

дані; б) провести якісну оцінку; 3) для оцінки недостатньо моніторингу, але 

він зазвичай призводить до змін з урахуванням досягнутих результатів.  

Підкреслимо, що процес планування допомагає визначити, у якому 

напрямі рухатися та чого можна досягти за допомогою реалізації стратегії, 

програми або проєкту, і як даний процес буде відбуватися. Авторкою 

пропонується процес планування результатів стратегій, програм та проєктів, 

які спрямовані на використання потенціалу взаємодії в системі публічного 

управління здійснювати за певними етапами (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Етапи процесу планування результатів стратегій, програм 

та проєктів 

Джерело: побудовано авторкою 



300 
 

Як можна побачити, очікувані результати визначаються ще на стадії 

формування стратегічних та програмних документів, що слугує основою 

якості подальшого моніторингу та оцінки. Водночас зазначимо, що 

результати являють собою зміни в процесі розвитку, що піддаються 

визначенню та опису. Такі результати визначаються з точки зору вигоди для 

отримувача, а не процесу діяльності. Ієрархію очікуваних результатів можна 

представити наступним чином: 1) внесок (Input) – залучення необхідних та 

потенційних ресурсів; 2) діяльність (Activity) – заходи втручання (процес), що 

спрямовані на реалізацію документів та досягнення мікрорезультатів; 

3) проміжний результат (Output) – короткострокові зміни (мікрорезультати); 

4) кінцевий результат (Outcome) – зміни, спричинені сукупністю проміжних 

результатів; 5) вплив (Impact) – ефект впливу на ситуацію/цільову групу 

(основна мета). Наведений ланцюг  результатів дає чіткі відповіді на питання, 

чого хочуть учасники взаємодії, навіщо та яким чином можна досягти мети. 

Однак не варто зменшувати можливість настання непередбачуваних 

подій, що не піддаються контролю, але можуть негативно вплинути на 

досягнення поставлених результатів. Ризики в теорії управління оцінюють  з 

точки зору ймовірності настання таких подій та їх можливих наслідків. 

Зазначимо, що деякі ризики можуть стати підставою для перегляду стратегій, 

програм чи проєктів. 

Зазначимо, що рамка результатів повинна включати наступні складові: 

1) результати: а) результати впливу (максимальна користь); 

б) середньострокові зміни в ситуації розвитку; в) мікрорезультати; 

г) діяльність (завдання, що виконуються); 2) показники – визначення рівня 

прогресу на підставі результатів; 3) вихідні дані – індикатор відповідного 

показника на початок реалізації стратегій, програм, проєктів; 4) мета – 

цільовий індикатор (орієнтований результат у майбутньому); 5) засоби 

перевірки – джерела перевірки інформації; 6) можливі ризики – імовірність 

того, що результати не будуть досягнуті. 
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Важливо наголосити, що у процесі досягнення громадського прогресу 

планування розвитку повинно бути динамічним та гнучким, періодично 

переглядатися та вдосконалюватися. Тому у даному випадку важливості 

набувають моніторинг та оцінка, оскільки саме на їх основі відбуваються 

зміни. Узагальнене розуміння системи моніторингу представлено на рис. 4.3. 

 

 

Рис. 4.3. Етапи процесу моніторингу результатів стратегій, програм 

та проєктів 

Джерело: побудовано авторкою 

 

У даному аспекті слід також зазначити, що система моніторингу має 

містити наступні складові: завдання; результати; індикатори; джерела 

отримання інформації; періодичність збору та аналізу інформації; 

відповідальних осіб та користувачів інформації. При цьому важливими 

компонентами є: 1) показники (індикатори) – планові (цільові) та фактичні; 

2) організація збору фактичних показників; 3) зіставлення планових 

показників досягнення результатів з фактичними, визначення відхилень та 
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зрушень. Сучасні інструменти моніторингу ефективності співпраці інститутів 

громадянського суспільства та Уряду представлено в додатку М. 

Таким чином, в основі будь-якого моніторингу лежать показники та 

індикатори: 1) показник – ознака змін на шляху відновлення та розвитку; 

2) індикатор – конкретна міра того чи іншого явища або процесу розвитку 

[43]. Водночас показник поділяється на: 1) показник «внесків» (тип, обсяги та 

частка ресурсів); 2) показник «продукту» (кількість та тип робіт, послуг та їх 

безпосередніх користувачів); 3) показник «результату» (відображає 

опосередкований вплив від реалізації заходів). Зазначимо, що показник 

результатів буває: 1) показником наслідків (середньострокові зміни); 

2) показником впливу (довгострокові зміни). Основними правилами у 

процесі розробки індикаторів мають бути: 1) наявність декількох індикаторів 

для моніторингу кожного результату, але їх не повинно бути забагато; 

2) урахування інтересів всіх зацікавлених сторін; 3) періодичний перегляд та 

зміна показників з урахуванням нових завдань. Виділяють наступні види 

індикаторів: 1) прямі та непрямі (використовують для явищ, які знаходяться в 

прихованому стані через різні причини; їх складно виміряти або порахувати); 

2) кількісні (характеризують конкретні розміри суспільних явищ) та якісні 

(відносять показники, які важко виміряти кількісними параметрами); 3) зі 

спеціальними значеннями (пов’язані з існуванням завдань і заходів, які 

неможливо виміряти кількісними і якісними індикаторами); 4) складні 

індикатори (вимагають розрахунків на основі зібраних простих індикаторів) 

та індекси (дозволяють аналізувати зміни явища у часі і просторі, а також 

оцінювати ступінь виконання цілей).  

Науковці виділяють декілька рівнів моніторингу: 1) стратегії (політики) 

– реалізація стратегії забезпечується шляхом реалізації декількох програм; 

2) програми – передбачає реалізацію декількох проєктів; 3) первинний рівень 

на мікрорівні. Водночас індикатори для моніторингу поділяють на п’ять 

типів: ресурси; дії; віддача; результати; вплив. Індикатори завжди пов’язані з 

конкретним компонентом стратегії, програми чи проєкту.  
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У науковій літературі представлена велика кількість методів та 

механізмів моніторингу результатів будь-якої діяльності. Однак для кожного 

випадку необхідно правильно поєднувати механізми та методи моніторингу. 

У більшості випадків використовують наступні методи та техніки отримання 

інформації: дослідження, самооцінка, фокусні групи, інтерв’ю тощо. Для 

аналізу отриманих даних застосовують порівняння прогнозних показників з 

отриманими фактично, статистичні методи, методи соціологічного аналізу 

тощо. Узагальнюючи, можна виокремити основні складові аналізу даних 

показників моніторингу: 1) індикатори; 2) базове значення; 3) прогнозне 

значення; 4) фактичне значення; 5) відхилення фактичного значення від 

прогнозного. Сучасною вимогою можна вважати доцільність впровадження 

інформаційних систем моніторингу результатів стратегій, програм та 

проєктів, які не лише спростять всі процеси, а й вноситимуть зміни у 

прогнозні значення відповідно до фактичних даних.  

Оцінювання досягнутих результатів здійснюється для реалізації 

широкого кола управлінських завдань. У науці управління сформовано три 

основні етапи, що вимагають проведення оцінки: 1) на етапі розробки 

стратегії, програми чи проєкту (необхідна для прогнозування майбутньої 

діяльності); 2) на етапі реалізації (для удосконалення процесу реалізації 

шляхом внесення коригувань); 3) після завершення (для виявлення невдач та 

найкращих практик). На всіх етапах оцінка забезпечує інформаційну основу 

для прийняття управлінських рішень та дозволяє визначити перспективні 

напрями розвитку, а також забезпечує розуміння учасників про процес та 

посилює рівень їх відповідальності. 

Існує два основних типи оцінок: проміжна (проводиться у процесі 

реалізації стратегій, програм та проєктів) та узагальнююча (здійснюється в 

кінці реалізації стратегій, програм та проєктів та демонструє отримані 

результати). Також у практичній діяльності використовують наступні види 

оцінки: 1) послідовності дій; 2) попередня оцінка операційної стратегії; 

3) процесу реалізації; 4) оцінка за допомогою «case study» (дослідження 
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конкретних прикладів-ситуацій); 5) довгострокових ефектів (оцінка впливу); 

6) мета-оцінка. Тобто у підсумку система оцінки має включати: критерії 

(відповідність, результативність, ефективність, вплив, сталість); параметри 

для оцінки (сприяння вирішенню проблем, відповідність потребам громади, 

досягнення показників, вплив на зміни в громаді тощо); індикатори 

успішності (умови, за якими можна вважати, що стратегія, програма чи 

проєкт відповідає вирішенню проблемних питань, задоволенню потреб 

учасників, співвідношенню затрат та результатів тощо); методи збору даних; 

відповідальних виконавців; терміни виконання. Етапи проведення оцінки 

представлено на рис. 4.4. 

 

 

Рис. 4.4. Етапність проведення оцінки досягнення результатів 

стратегій, програм та проєктів 

Джерело: побудовано авторкою 

 

Підсумовуючи, слід навести основні характеристики професійної 

оцінки: 1) неупередженість та об’єктивність; 2) корисність; 3) технічна 
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адекватність; 4) внесок учасників; 5) зворотній зв’язок і поширення; 

6) адекватність витраченим ресурсам. 

Безперечно, рішення щодо вибору стратегій, програм та проєктів  має 

прийматись на основі доцільності з точки зору витрати-вигоди, оскільки 

будь-яке рішення має сенс лише тоді, коли воно ефективне / результативне. 

Виділяють два основних фактори: 1) якості рішення (Qd) – пов’язаний із 

вибором кращої альтернативи з тих, що зумовлює проблемна ситуація з 

урахуванням умов прийняття рішень; 2) прийняття рішення людиною (Ad), 

яке впливає на загальну ефективність рішень. У такому випадку ефективність 

рішення (Ed) може бути виражена формулою (4.1).  

 

Ed = Qd х Ad,                                       (4.1)  

де: Ed – ефективність рішення; 

Qd – фактор якості рішення; 

Ad – фактор прийняття рішення людиною. 

 

За умов, що один із зазначених факторів прямує до мінімуму, 

ефективність рішення знижується. Підвищення ефективності рішення 

головним чином слід спрямовувати на покращення фактору якості, а саме на 

вірний добір обмежень і критеріїв рішення, правильне формування множини 

допустимих альтернатив та на коректний вибір найкращого для умов задачі 

варіанту [44].  

Оскільки у дисертації зроблено спробу комплексно зібрати нові теорії 

та практики стосовно розбудови дієвої взаємодії у площині «влада-

громадськість», зауважимо, що реалізація потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії вимагає конвергенції усіх складових системи управління. Сьогодні 

дослідження проблемних зон і визначення можливостей їх подолання 

свідчить про прагнення до конвергенції державних систем і моделей 

управління з акцентом на досвіді ефективних європейських країн [45]. Слово 

«конвергенція» з англійського «converge» означає «зводити в одну точку», 
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«зводити воєдино». Термін  «конвергенція» практично не використовувався 

раніше до того часу, поки зарубіжні економісти Я. Тінберген, Е. Гідденс, 

Дж. Сакс не застосували його до аналізу явищ суспільного життя [46]. Види 

та моделі конвергенції, що існують  в економічних та управлінських 

системах, досліджувалися такими вченими, як А. Бернард, А. Йодчин, Е. 

Ласло, Р. Солоу. Останнім часом також поширюється практика інтеграції та 

конвергенції методів прийняття управлінських рішень на основі виявлення їх 

спільних законів взаємодії та розвитку. Прикладом є розробка методів 

управління, заснованих на використанні знань з медицини, фізики, біології 

тощо. Також в умовах змін і перетворень, які сьогодні відбуваються в нашій 

державі, непростою задачею для системи управління стає визначення та 

узгодження вимог учасників публічно-партнерської взаємодії, на основі яких 

формуються вихідні дані для прийняття рішень під час його планування та 

реалізації. Водночас, учасники стратегій, програм та проєктів у процесі 

реалізації вкладають у них та одержують різні цінності, а також впливають, 

виходячи зі своїх інтересів, компетенції, ступеня залученості. Тому 

управління реалізацією може суттєво ускладнюватися через постійну зміну 

вимог та цінностей у процесі реалізації. Таким чином, при використанні в 

публічному управлінні терміну «конвергенція» можна запропонувати 

наступні визначення: 1) поєднання декількох властивостей в одній точці для 

подальшого використання на шляху досягнення мети; 2) обґрунтоване 

наближення елементів підсистем публічного управління один до одного з 

метою подальшої інтеграції та створення системи нової якості.   

У свою чергу використання ціннісно-орієнтованого підходу при 

визначенні параметрів публічно-партнерської взаємодії може розширити 

можливості якісної та кількісної оцінки досягнення результатів стратегій, 

програм та проєктів. Також ціннісно-орієнтований підхід може бути 

спрямований на досягнення громадського прогресу та забезпечення 

ефективної / результативної взаємодії всіх учасників, що дозволяє вчасно 

реагувати на внутрішні та зовнішні зміни в системі публічного управління. 
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Такий підхід: 1) полегшує процес комунікації; 2) дозволяє встановити 

пріоритети; 3) покращує розподіл ресурсів; 4) дозволяє знизити ступінь 

впливу ймовірності виникнення непередбачуваних ситуацій та впливи ризик-

негативів. Водночас такий підхід вимагає значної витрати ресурсів. 

Залежність поточної цінності від значень цільових орієнтирів, може 

розглядатися і з позиції наближення цінностей суб’єктів публічно-

партнерської взаємодії один до одного та цінностей самих стратегій, програм 

та проєктів. Ретельний аналіз співвідношення цінностей, які були віддані та 

які були одержані, дозволяє визначити ступінь привабливості стратегій, 

програм та проєктів, що можна використовувати при визначенні конвергенції 

цінностей [47]. 

Запропонований авторкою концепт координації публічно-партнерської 

взаємодії на основі конвергенції її підсистем дозволяє: 1) наблизити елементи 

системи публічного управління з метою визначення можливості їх подальшої 

інтеграції та гармонійного поєднання; 2) сформувати систему цінностей 

учасників такої взаємодії, яка містить оцінки міри та ступеня, а також 

ефективності їх конвергенції; 3) сформувати Ядро досягнення громадського 

прогресу, яке дозволяє виокремити необхідні компоненти, їх наповнення для 

забезпечення успішної реалізації управлінської діяльності; 4) проводити 

моніторинг та контроль за змінами показників конвергенції суб’єктів під час 

публічно-партнерської взаємодії; 5)  прогнозувати подальшу взаємодію між 

суб’єктами, що дозволяє проводити контроль змін пріоритетності цілей і 

визначати можливість та доцільність подальшої публічно-партнерської 

взаємодії. 

Зазначимо й про розгляд конвергенції у фокусі інституціонального 

зближення складових публічного управління, яке відображає прогресивні 

зміни в суспільстві та згладжує межі між державними та громадянськими 

структурами (наприклад, політичні партії часто «мігрують» між 

громадянським суспільством та державними органами влади залежно від 

подолання прохідного бар’єру [48]). Однак на основі лише конвергенції 
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цілісний процес публічно-партнерської взаємодії побудувати неможливо. 

Сучасні науковці на даному етапі виводять питання про більш детальне 

вивчення дивергенції (протилежного поняття «конвергенції»), що означає 

порушення чи уповільнення процесів еволюційної трансформації та, 

відповідно, ускладнює взаємодію.  

Важливо зазначити, що у процесі розробки та реалізації стратегій, 

програм та проєктів необхідною умовою є вирішення всіх можливих 

конфліктів з урахуванням інтересів суб’єктів публічно-партнерської 

взаємодії. Підкреслимо, що дані інтереси можуть носити різне спрямування 

щодо єдиної мети. Для вирішення конфлікту цілей необхідно зосередитися на 

пошуку компромісного рішення, що дозволить ліквідувати протиріччя. 

Сформовані на порівняльній основі конвергенції та дивергенції механізми 

регулювання конфліктних ситуацій у процесі взаємодії суб’єктів публічного 

управління можуть використовуватися для забезпечення досягнення 

запланованих показників. 

Отже, дослідження взаємодії в системі публічного управління на 

засадах виявлення аспектів конвергенції та дивергенції дозволить уточнити 

існуючі моделі взаємодії в системі «влада-громадськість». Наука публічного 

управління спроможна зрушити з місця питання 

ефективності / результативності публічного управління та сформувати 

сучасні концепти досягнення громадського прогресу.     

 

4.3. Організаційно-управлінський механізм публічно-партнерської 

взаємодії 

 

Державне управління та місцеве самоврядування є складовими єдиного 

процесу публічного управління суспільними справами, які, взяті окремо, не 

можуть повноцінно виконувати своїх функцій в умовах демократизації 

владної системи. Головною відмінністю державної влади від муніципальної  

є те, що першій належить державний суверенітет, тобто верховенство, 
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самостійність державної влади в межах країни, її незалежність, 

рівноправність у міжнародних відносинах. Натомість, публічні владні 

повноваження органів місцевого самоврядування не поширюються на всю 

територію держави, і місцеве самоврядування не може діяти незалежно у 

міжнародних відносинах. Отже, місцеве самоврядування – це дієвий 

соціальний механізм, здатний відповідати інтересам громади і давати 

можливість безпосередньо впливати на владу.  

Значний внесок у дослідження актуальних питань організаційного 

забезпечення діяльності органів публічного управління зробили вітчизняні 

вчені: Д. Бакуменко, О. Бобровська, С. Вдовенко, В. Григор’єв, І. Грицяк, 

А. Коваленко, В. Кравченко, В. Куйбіда, Ю. Куц, І. Мамонов, Ю. Наврузов, 

В. Погорілко, Ю. Шаров та ін.  

Виділяючи адаптивне управління в рамках даного дисертаційного 

дослідження як об’єктивну складову публічно-партнерської взаємодії, слід 

підкреслити, що теорію адаптації називають ще стратегією пристосування 

[49]. У більшості наукових джерел таке управління розглядається в межах 

економічних систем чи окремих підсистем державного управління. Авторкою 

запропоновано використати основні характеристики адаптивного підходу для 

побудови організаційно-управлінського механізму публічно-партнерської 

взаємодії. Зазначимо про те, що адаптиптивне управління являє собою 

процес прийняття управлінських рішень та подальшої їх реалізації на основі 

здійснення керуючого впливу, який забезпечить адекватне реагування всіх 

суб’єктів публічного управління на зміни параметрів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. У вітчизняній науці теоретичні основи 

адаптивного управління розроблені Г. Єльниковою. Дослідниця розкриває 

дефініцію адаптивного управління як «процес взаємовпливу, що викликає 

взаємопристосування поведінки суб’єктів діяльності на діа(полі)логічній 

основі, що забезпечується спільним визначенням реалістичної мети з 

наступним поєднанням зусиль і самоспрямуванням дій на її досягнення» [50]. 

Важливою, на думку авторки, виступає необхідність пристосування суб’єктів 
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публічно-партнерської взаємодії не лише до існуючих загроз, а й до 

позитивних можливостей. Англійські дослідники Т. Берне та Г. Сталкер [51] 

досліджували взаємозв’язок між організаційною структурою і швидкістю 

змін оточуючого середовища та встановили, що за різної швидкості 

зовнішніх змін слід використовувати адекватні організаційні структури. На 

практиці відокремити адаптацію від звичайної діяльності суб’єктів 

управління дуже складно, оскільки процеси та дії постійно змінюються. У 

науці для виконання завдань адаптації існує широкий набір її видів та типів, 

одним з яких є структурна адаптація (зміна внутрішньої структури системи 

управління). Отже, адаптивному управлінню властиві наступні 

характеристики: 1) створюються умови для кожного учасника процесу 

взаємодії; 2) максимальне врахування індивідуальних потреб та цілей; 

3) реагування на соціокультурні зміни в громадському суспільстві; 

4) створення умов для самостійного й свідомого вибору стратегії поведінки 

та намірів самореалізації; 5) посилення ролі самоконтролю та самостійного 

вибору пріоритетів; 6) вимога від кожного суб’єкту поєднання 

самоуправління зі співуправлінням, що забезпечує усвідомлення дій та 

позицій інших учасників взаємодії. 

Система публічно-партнерської взаємодії – складна організаційно-

комунікаційна система, до складу якої входять: центральні органи влади; 

регіональні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; 

інститути громадянського суспільства; комунікаційні канали тощо (рис. 4.5). 

Для побудови системи координації такого складного процесу взаємодії, 

зважаючи на масштаби учасників, авторка доречним вважає структурно-

функціональний метод побудови. Зазначимо, що умовою формування 

потенціалу взаємодії в системі публічного управління є обов’язкове 

усвідомлення необхідності такої взаємодії кожним її учасником. 

Разом з тим можна сміливо висунути наступні вимоги у напрямі 

забезпечення стійкості та ефективності / результативності запропонованої 

авторкою системи: активні дії одиниці; співпраця всіх суб’єктів; наявність 
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фахівців з управління; відповідне розуміння взаємодії; рівність у веденні 

діалогу; відповідність стану очікуванням суб’єктів тощо. 

 

 

Рис. 4.5. Схематична інтерпретація моделі взаємодії в системі 

публічного управління  

Джерело: розроблено авторкою 

 

Зазначимо, що основна мета та цілі публічно-партнерської взаємодії 

передбачають формування, накопичення та використання потенціалу всіх 

учасників взаємодії, досягнення синергетичного ефекту та передбачають 

розбудову пластичної ППВ (рис 4.6). 

Складові елементи Ядра досягнення громадського прогресу 

представлені на рис 4.7 та включають: 1) експертну групу; 2) автоматизовану 

систему управління; 3) діагностичну групу; 4) аналітичну групу. Кожна з 

наведених складових покликана виконувати певні функції у рамках публічно-

партнерської взаємодії. 
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Рис. 4.6. Мета та цілі організації публічно-партнерської взаємодії 

Джерело: розроблено авторкою 

* авторкою тут і надалі під «пластичною взаємодією» розуміється така публічно-

партнерська взаємодія, що має потенціал самозбереження, самовідновлення, 

самовдосконалення інституційного функціоналу після відповідних зусиль і збурень у 

своїй цілісності та окремих елементах.  

 

Авторське бачення алгоритму розвитку потенціалу публічно-

партнерської взаємодії на шляху досягнення громадського прогресу 

представлено на рис 4.8. Тож координаційні впливи на рівні Ядра досягнення 

громадського прогресу забезпечують формування, накопичення та 

використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії, який може бути 

мобілізований як «відповідь» та сучасні «виклики» в умовах змін. 

Авторка пропонує Ядро досягнення громадського прогресу формувати 

у якості складової системи публічного управління, яка дозволить визначати 

точки докладання зусиль (координаційних впливів) на основі обстеження 

порушень функцій системи задля виявлення локалізації таких порушень та 

формувати напрями подальшої політики у системі публічно-партнерської 

взаємодії. 
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Рис. 4.7. Структурні складові Ядра досягнення громадського 

прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 

 

Складовими процесу побудови пластичної публічно-партнерської 

взаємодії доцільно визнати наступні: 1) організаційна – визначення органів, 

що здійснюють організацію публічно-партнерської взаємодії; формування 

комунікаційних каналів взаємодії; обробка інформації з метою підвищення 

поінформованості всіх сторін; 2) функціональна – процес, що бере початок 

від початку організації взаємодії; 3) структурна – оргструктура управління 

Ядра досягнення громадського прогресу та системи обміну інформації зі 

зворотнім зв’язком; 4) інформаційна – автоматизована система обробки 

інформації; всі процеси збору та обробки інформації (зберігання, 

передавання та використання). 
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Рис. 4.8. Алгоритм досягнення громадського прогресу на засадах 

формування пластичної публічно-партнерської взаємодії 

Джерело: розроблено авторкою 

 

Варто наголосити на необхідності інтеграції запропонованого до 

впровадження Ядра досягнення громадського прогресу до існуючої 

структури системи публічного управління. Інтеграція – процес об’єднання, 
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поглиблення взаємодії, розвиток зв’язків, створення нових утворень. 

Інтегроване об’єднання (Ядро досягнення громадського прогресу) – це 

ефективна система, що здатна забезпечувати зростання потенціалу публічно-

партнерської взаємодії та, як результат, досягнення громадського прогресу в 

цілому і розвитку кожного громадянина окремо. Тобто у загальному вигляді 

це – інституалізація взаємодії. В основі стратегічної форми досягнення 

громадянського прогресу лежить формування та накопичення потенціалу 

ППВ, яка передбачає колаборацію та кооперацію (рівноправне, 

взаємовигідне, взаємозалежне співробітництво) (рис 4.9).  

У розрізі дисертаційного дослідження зазначимо, що потенціал 

взаємодії складається з потенціалів суб’єктів, які задіяні в її процесі та 

виконує функцію самоутворюючого психологічного фактору, що інтегрує 

кожного суб’єкта в глобальну соціальну систему. Особи на певній території 

являють собою динамічне утворення, що за умови безперервного  розвитку 

та ускладнення в процесі взаємодії призводить до синергетичного ефекту. 

Сьогодні у науковій літературі набуває актуальності соціосинергетика, або 

гомосинергетика. Новий науковий напрям – психосинергетика проголошує 

ідеї самоорганізації.  

А. Клочко виділяє серед найбільш значних позицій теорії 

психологічних систем позицію відкритих систем, внутрішній порядок яких 

забезпечується обміном із зовнішнім середовищем (форма взаємодії) та 

супроводжується «породжуючим ефектом взаємодії», що виникає як 

результат взаємопереходу взаємодіючих сторін, тобто минуле стає 

внутрішньою якістю системи, новоутворенням. Джерело енергії для розвитку 

системи є у тій інформації, яку ця система отримує, та залежить від 

особливостей комунікативного потенціалу. Тому можна припустити, що 

комунікаційний потенціал взаємодії відіграє роль зв’язку та 

системоутворюючого фактору, що лежить в основі самоорганізації 

(самоуправління). Тобто такий потенціал покликаний виконувати функції 

інтеграції мікросистеми у систему вищого рівня.  
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Рис 4.9. Теоретичний контур формування пластичної публічно-

партнерської взаємодії 

Джерело: розроблено авторкою 

 

Існує як мінімум три параметри, що мають базовий характер для типів 

індивідуальності складних систем, – вибірковіть приєднання ресурсів, 

варіативність (дифузія) та потенціал системи. Разом з тим вважаємо, що 

комунікативний потенціал, як частина загального потенціалу взаємодії 

включає в себе два інших параметри. Також зазначимо про наявність двох 

протилежних аспектів потенціалу – динамічного та стабілізуючого. Тому 

нами висувається припущення, що наявність комунікаційного потенціалу у 
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процесі публічно-партнерської взаємодії дає можливість становлення 

необхідного для неї простору. 

У рамках подальшого дослідження комунікаційного потенціалу 

зазначимо, що діагностичні методики, які  здатні охопити всі ключові 

аспекти такого потенціалу, невідомі, тож у якості основного діагностичного 

методу авторкою пропонується використовувати стандартизоване 

спостереження. Для цього необхідно спочатку виділити набір ознак (вікові, 

статеві, вид діяльності), а надалі проводити спостереження і фіксацію 

виділених ознак й частоти їх виявлення. У переліку ознак виділяють дві 

групи (аспекти – вміння навички): внутрішню (всередині різних груп) та 

зовнішню (міжгрупова взаємодія). Спостереження за особливостями вияву 

виділених критеріїв має відбуватися в природних умовах. Далі проводиться 

виявлення тих чи інших аспектів комунікаційного потенціалу в залежності 

від сформованих ознак. Для цього необхідно порахувати відсоткове 

співвідношення залежностей прояву комунікаційної активності від 

визначених аспектів. Доцільним вважаємо виділити чотири рівні виявлення 

аспектів комунікаційного потенціалу: 1) дуже високий (80% досліджених); 

2) високий (60-80%); 3) середній (40-60%); 4) низький (до 40%). Необхідно 

зазначити, що комунікаційний потенціал однієї вікової групи виражається у 

різних ступенях (не лише у прояві, але й у наявності). Для забезпечення 

можливості порівняння пропонується досліджувати ті вміння, навички, 

знання, вияв яких був у 80 % вікової групи. Після встановлення залежності 

між об’ємом комунікаційного потенціалу і статевою приналежністю доцільно 

проводити статистичний аналіз з використанням коефіцієнта кореляції 

Пірсона, що дозволяє встановити залежність між об’ємом комунікаційного 

потенціалу і видом публічно-партнерської взаємодії. 

Серед особливостей розвитку комунікаційного потенціалу доцільно 

виділити наступне: деякі вміння та навички виявляються лише з віком, а одна 

діяльність може включати в себе інші. Таким чином, комунікаційний 

потенціал безпосередньо впливає на характер розвитку. Отже, далі можемо 
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представити узагальнену модель узгодження інтересів у процесі публічно-

партнерської взаємодії (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10. Модель гармонійного узгодження інтересів в процесі 

публічно-партнерської взаємодії 

Джерело: розроблено авторкою 

 

Слід наголосити, що авторка не пропонує зробити цілі держави, регіону 

та громади однаковими, а формує шляхи максимального їх наближення та 

усунення розривів між ними. Зазначимо також і те, що публічно-партнерська 

взаємодія – важливий, але не єдиний критерій громадського прогресу. Однак 

така взаємодія може виконувати ряд функцій, наприклад: саморегуляції, 

задоволення потреб, пізнання. Механізм функціонування такої системи 

забезпечуює відносно стійку рівновагу, однак, якщо система не одержує 

повної інформації про зміну умов зовнішнього середовища, то вона 

доповнює її, використовуючи досвід аналогічних умов або на основі 

спостережень за певний період до вироблення рішення. 
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Водночас основним стратегічним напрямом удосконалення системи 

публічного управління в Україні на сучасному етапі державотворення є 

формування таких механізмів, які б підвищували 

ефективність / результативність взаємодії органів центральної влади, 

місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Тобто 

необхідно зробити акцент на одночасному вирішенні взаємопов’язаних 

завдань.  

Перегляд у даному ракурсі ролі та функцій держави на національному 

рівні повинен відбуватися одночасно із пошуком інноваційних підходів до 

взаємодії у площині триєдності. Зазначене вимагає напрацювання науково-

практичних інструментів управління процесами такої взаємодії, що 

дозволять забезпечити досягнення громадського прогресу в Україні.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

У четвертому розділі дисертаційного дослідження проведено аналіз 

розвитку системи місцевого самоврядування та самоуправління як чинника 

досягнення громадського прогресу, розкрито сутність демократичного 

врядування, що базується на децентралізації публічної влади.  

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення державної політики 

щодо взаємодії в системі публічного управління та зазначено, що питання 

формування накопичення та використання потенціалу взаємодії органів 

державного управління, місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства не розкриті належним чином у законодавчих та 

нормативно-правових документах.  

Визначено першорядні очікувані зміни, передбачені реформою 

децентралізації в Україні та охарактеризовано основні методи управління 

стратегічними змінами, які є невідкладною умовою інтеграції України в 

міжнародний простір та відповідності сучасним тенденціям реформування. 

Опрацьовано сучасні практики взаємодії органів місцевого самоврядування 



320 
 
та об’єднань громадян, а також інструменти цієї взаємодії, що передбачають 

взаємовідповідальність у напрямі вирішення проблемних питань на шляху 

досягнення громадського прогресу та потребують виконання загальної 

послідовності певних завдань, що були систематизовані автором. 

Встановлено, що владно-громадська взаємодія сучасного періоду в 

Україні не задовольняє повною мірою суспільні очікування та сподівання та 

визначено ключові аспекти досягнення громадського прогресу в умовах змін.  

Для практичної реалізації досягнення громадського прогресу 

запропоновано використання моделі результатів реалізації стратегічних та 

програмних документів. Формування публічно-партнерської взаємодії на 

засадах реалізації стратегій, програм чи проєктів дозволить підвищити 

результативність/ефективність такої взаємодії в системі публічного 

управління, особливо в умовах змін. Опрацьовано сутність та основні 

характеристики планування, моніторингу та оцінки стратегічних та 

програмних документів. Запропоновано рішення щодо вибору стратегій, 

програм та проєктів приймати на основі доцільності з погляду витрати-

вигоди на з урахуванням двох факторів: якості рішення та прийняття рішення 

людиною, які впливають на загальну його ефективність.  

Встановлено, що реалізація потенціалу публічно-партнерської взаємодії 

вимагає конвергенції всіх складових системи публічного управління. 

Запропонований концепт управління публічно-партнерською взаємодією на 

основі конвергенції її підсистем дозволить: наблизити елементи системи 

публічного управління; сформувати систему цінностей учасників взаємодії; 

сформувати Ядро досягнення громадського прогресу; проводити моніторинг 

та контроль за змінами показників конвергенції суб’єктів під час публічно-

партнерської взаємодії; прогнозувати подальшу взаємодію між суб’єктами. 

Доведено, що використання ціннісно-орієнтованого підходу при визначенні 

параметрів публічно-партнерської взаємодії може розширити можливості 

якісної та кількісної оцінки досягнення результатів стратегій, програм та 

проєктів. 
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Розбудовано організаційно-управлінський механізм публічно-

партнерської взаємодії в напрямі досягнення громадського прогресу. 

Представлено схематичну інтерпретацію моделі взаємодії та наголошено, що 

основна мета такої взаємодії передбачає формування, накопичення та 

використання всіх учасників, досягнення синергетичного ефекту та 

передбачає формування пластичної публічно-партнерської взаємодії за 

допомогою інтеграції Ядра досягнення громадського прогресу до існуючої 

структури системи публічного управління. Під «пластичною взаємодією» 

розуміється така публічно-партнерська взаємодія, що має потенціал 

самозбереження, самовідновлення, самовдосконалення інституційного 

функціоналу після відповідних зусиль і збурень у своїй цілісності та окремих 

елементах. Складовим елементами Ядра досягнення громадського прогресу 

пропонується визнати: 1) експертну групу; 2) автоматизовану систему 

управління; 3) діагностичну групу; 4) аналітичну групу. Представлено 

алгоритм розвитку потенціалу публічно-партнерської взаємодії на шляху 

досягнення громадського прогресу на засадах формування пластичної ППВ, а 

складовими процесу побудови такої взаємодії автором виділені: 

організаційна; функціональна; структурна; інформаційна. Акцентовано, що 

Ядро досягнення громадського прогресу – це ефективна система, що здатна 

забезпечувати формування, накопичення та використання потенціалу 

публічно-партнерської взаємодії та, як результат, досягнення громадського 

прогресу загалом.  

Фокус уваги зосереджено на тому, що комунікаційний потенціал 

взаємодії відіграє роль зв’язку та системоутворюючого фактору, який лежить 

в основі самоорганізації (самоуправління), а отже, такий потенціал 

покликаний виконувати функції інтеграції мікросистеми в систему вищого 

рівня, а його наявність у процесі публічно-партнерської взаємодії дає 

можливість становлення необхідного для неї простору. Запропоновано як 

основний діагностичний метод наявності комунікаційного потенціалу 

використовувати стандартизоване спостереження та виділяється чотири рівні 
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виявлення його основних аспектів: 1) дуже високий (80 % досліджених); 

2) високий (60-80 %); 3) середній (40-60 %); 4) низький (до 40 %). 

Використання коефіцієнта кореляції Пірсона в цьому випадку дозволить 

встановити залежність між об’ємом комунікаційного потенціалу й видом 

публічно-партнерської взаємодії.  

Представлена узагальнену модель гармонійного узгодження інтересів у 

процесі публічно-партнерської взаємодії та наголошено, що автор не 

пропонує зробити цілі держави, регіону та громади однаковими, а формує 

шляхи максимального їх наближення та усунення розривів між ними. 

Основні положення третього розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані автором у роботах [52-62]. 

 

Список використаних джерел до розділу 4 

 

1. Процюк І. В. Форма державного управління: до питання про 

співвідношення форм і змісту. Державне будівництво та місцеве 

самоврядування. Харків : Право, 2013. Вип. 25. С. 3-16. 

2. Крутій О. Діалог органів влади та громадськості як механізм 

демократизації державного управління. Актуальні проблеми державного 

управління. 2011. Вип. 2. С. 96-99.  

3. Кіцул Ю. С. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

місцевих органів виконавчої влади : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2014. 

200 с. 

4. Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 09.10.2019). 

5. Соснін О. В., Савченко С. В. Інформатизація і публічне управління 

– шлях до суспільства знань: аспекти взаємодії. Публічне управління ХХІ 

століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу : зб. тез до XІV 

Міжнар. наук. конгресу. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. С. 31-

33. 



323 
 

6. Іваніна О. В., Малько Ю. С., Петренко Г. М. Учасницьке 

проектування розвитку громади / за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

Лозинської Т. М. Полтава, 2017. 51 с. 

7. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та 

перспективи України / [О. М. Бориславська та ін.] ; Центр політико-правових 

реформ. Київ : Москаленко О. М., 2012. 212 с. 

8. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу. Аналітична доповідь / Я. А. Жаліло та ін. ; Національний 

інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с.  

9. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та 

перспективи України / [Бориславська О. та ін.] ; Швейцарсько-український 

проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. Київ : ТОВ «Софія», 

2012. 128 с.  

10. Лідерство в місцевому самоврядуванні : словник термінів / за заг. 

ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука та ін. Харків : Фактор, 2015. 

156 с. 

11. Легкоступ І., Суляк А. Децентралізація та її фінансові аспекти в 

сучасних соціально-економічних умовах України. Вісник Одеського 

національного університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 21, вип. 2. С. 151-

155. 

12. Конституционное право : учебник / отв. ред. В. В. Лазарев. Москва : 

Юристъ, 1999. 592 с. 

13. Полякова О. С. Роль держави у формуванні політико-правової 

свідомості людини і громадянина Публічне управління: теорія та практика. 

2014. Вип. 4. С. 249-254. 

14. Мельниченко В. І. Безпосередня демократія як складова і чинник 

демократичного врядування в Україні. Державне управління: теорія та 

практика. 2013. № 2. С. 230-239. 

15. Кармазіна О. О. Взаємодія органів публічного управління з 

громадськістю в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. 



324 
 
Державне управління: теорія та практика. 2013. № 1. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_30 (дата звернення: 17.10.2019). 

16. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України у 2019 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-pro-

hid-i-rezultati-vikonannya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-u-

2019-roci (дата звернення: 23.03.2020). 

17. Безперспективні «перспективні плани»: як надалі 

об’єднуватимуться громади? Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація сприяння самоорганізації населення». URL: 

https://drive.google.com/file/d/1yDo1kR43kSrNxvN5Dc4Qq8aeHNJQ4KGQ/view 

(дата звернення: 22.12.2019). 

18. Давтян С. Г. Механізми взаємодії місцевих державних 

адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2008. 231 с. 

19. Михайловська О. В. Комунікаційний процес у системі державного 

управління. Державне управління в Україні: історія державотворення, 

виклики та перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та 

докторантів з державного управління, 22 трав. 2015 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. 310 с. 

20. Конституція України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 23.12.2019). 

21. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 23.12.2019). 

22. Про органи самоорганізації населення : Закон України 

від 11.07.2001 № 2625-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14 

(дата звернення: 23.12.2019). 



325 
 

23. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-

%D0%BF#Text (дата звернення: 21.09.2019). 

24. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 № 393/96-

ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 23.12.2019). 

25. Жерліцин Д. К. Місцеве самоврядування як функціональний 

механізм надання якісних послуг населенню. URL: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-2/doc/3/06.pdf (дата звернення: 

26.01.2019). 

26. Кузьмін О. Є., Яцура В. В., Грибик І. І., Грищук А. М., 

Смолінська Н. В. Управління змінами : навчальний посібник. Львів : 

Національний університет «Львівська політехніка», 2014. 355 c. 

27. Реформа децентралізації. Урядовий портал. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi (дата 

звернення: 14.03.2020). 

28. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Менеджмент: 

теорія та практика : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 152 с. 

29. Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні 

результати першого етапу децентралізації влади в Україні. Державний сайт 

«Децентралізація дає можливості». URL: https://decentralization.gov.ua/about 

(дата звернення: 16.03.2020). 

30. П’ять проблем децентралізації. Інтернет газета «Українська 

правда». URL: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2017/11/16/7162180/ 

(дата звернення: 14.03.2020). 

31. Пічугіна Т. С., Ткачова О. П. Управління змінами : навчальний 

посібник. Харків : Харківський державний університет харчування та 

торгівлі, 2012. 225 с. 



326 
 

32. Гнатенко А. І. Управління стратегічними змінами на регіональному 

рівні в Україні. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 4. 

С. 29-34. 

33. Гусєва О. Ю. Проблеми управління стратегічними змінами на 

вітчизняних підприємствах.  Бюлетень Міжнародного Нобелівського 

економічного форуму. 2012. № 1(2). С. 92-100. 

34. Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні 

аспекти : монографія. Донецьк : Ноулідж, 2014. 395 с. 

35. Лациба М. В., Лукеря І. М., Ващук О. Л. Місцева демократія 

України: нові стандарти / Укр. незалеж. центр. політ. дослідж. Київ : 

Агенство «Україна», 2013. 236 с. 

36. Ковшун Л. Як оцінювати громадянську участь: шість інструментів. 

URL: https://mistosite.org.ua/ru/articles/yak-otsiniuvaty-hromadiansku-uchast-

shist-instrumentiv (дата звернення: 14.11.2019). 

37. Стаскевич Ю. М. Взаємодія органів місцевого самоврядування і 

громадянина в умовах децентралізації влади. URL: 

http://oaji.net/articles/2014/797-1400183104.pdf (дата звернення: 18.11.2019). 

38. Пріоритети підтримки ЄС громадянського суспільства на 2018-2020 

роки. Веб-платформа підтримки громадянського суспільства України 

«Європейський простір». URL: https://euprostir.org.ua/stories/136123 (дата 

звернення: 21.11.2019). 

39. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/68/2016#Text (дата звернення: 

23.11.2019). 

40. Обговорення проекту звіту про виконання плану заходів на 2019 рік 

з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/zaproshuyemo-do-

obgovorennya-proektu-zvitu-pro-vikonannya-planu-zahodiv-na-2019-rik-z-

realizaciyi-nacionalnoyi-strategiyi-spriyannya-rozvitku-gromadyanskogo-

suspilstva-v-ukrayini (дата звернення: 28.03.2020).  



327 
 

41. Звіт про виконання плану заходів на 2019 рік з реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-

civik-2018/rubrik_spryiannia/strateg2019.pdf (дата звернення: 22.05.2020). 

42. Українське видання: Моніторингове дослідження. Імплементація 

Національної Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 роки. URL: https://parlament.org.ua/wp-

content/uploads/2019/12/Brochure_10.12.19_final.pdf (дата звернення: 

02.02.2020). 

43. Методичні рекомендації з планування, моніторингу та оцінювання 

процесів відновлення. URL: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-

files/mtd/metodrecplanuvannya.pdf (дата звернення: 12.05.2020). 

44. Марценюк В. П., Стадник М. А. Конспект лекцій з дисципліни 

«Методи та системи підтримки прийняття рішень». Тернопіль : ТНТУ, 2018. 

82 с. 

45. Новак-Каляєва Л. Сучасні тенденції до конвергенції в концепціях 

державного управління. Вісник Національної академії державного управління 

при Президентові України. 2013. № 1. С. 29-41. 

46. Ахновська І. О. Управління рівнем дивергенції та конвергенції в 

освіті. Економіка і організація управління. 2018. Вип. 2. С. 14-21. 

47. The study of participants' values convergence on the example of 

international scientific project on cyber security / M. Dorosh, O. Trunova, D. 

Itchenko, M. Voitsekhovska, M. Dvoieglazova. Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. 2016. Vol. 6/3 (84). Pp. 4-10.  

48. Онуфрієнко О. Діалектика взаємодії держави та інститутів 

громадянського суспільства в контексті теорії публічного адміністрування. 

Публічне адміністрування: теорія та практика. 2015. Вип. 1 (13). URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_8 (дата звернення: 01.02.2020). 



328 
 

49. Фесік Л. І. Адаптивне управління: еволюція поняття та сутнісна 

характеристика. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11fescec.pdf (дата 

звернення: 21.01.2020). 

50. Єльникова Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами 

та установами загальної середньої освіти : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / 

Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. Київ, 2005. 641 с. 

51. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы мененджмента / 

пер. с англ. Москва : Дело, 1992. 702 с. 

52. Михайловська О. В., Середа М. В., Сич Д. О. Сучасні аспекти 

управління змінами в умовах децентралізації влади в Україні. Публічне 

управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві: 

колективна монографія / за заг. ред. О. В. Михайловської. Київ : Видавничий 

дім «Кондор», 2018. С. 118-126. 

53. Михайловська О. В. Мультиаспектність процесів взаємодії влади й 

громадянського суспільства в умовах трансформаційних змін. Наукові 

перспективи. Серія : державне управління. 2020. № 4(4). С. 66-74. 

54. Михайловська О. В. Управління змінами в контексті децентралізації 

влади в Україні. Економіка та держава. Серія: державне управління / 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 2020. № 4. 

С. ***. 

55. Михайловська О. В., Ладонько Л. С., Михайловська А. І., Сапата-

Буйде А. Reforming the Medical Sector: Experience for Ukraine. Державне 

будівництво. 2020. №1 URL: 

http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/83/78.  

56. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Кунденко А. В. 

Децентралізація державного управління як основа публічного менеджменту 

на місцевому рівні. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 2 

(50). С. 1-5. 



329 
 

57. Ladonko L. S., Mykhailovska O. V., Safonov Yu. M. Relevant Issues Of 

Change Management In The Context Of Decentralization Of Power In Ukraine. 

Global Academics. United States of America. 2020. Vol. 1(7). Pр. 14-24. 

58. Ladonko L., Mikhaylovska О., Filippova N., Tkalenko N. State 

management of innovative activity in Ukraine. Scientific enquiry in the 

contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach, Research ad 

Publisher Center «Colloquium», San Francisco, California : B&M Publishing, 

2015. Рр. 56-62. 

59. Ladonko L., Mikhaylovska О. Analysis of main approaches to change 

management in terms of their effectiveness. Development Scenarios and 

Alternatives in the Modern Economy. Research ad Publisher Center «Colloquium», 

San Francisco, California : B&M Publishing, 2013. Рр. 78-83. 

60. Михайловська О. В., Котенко К. В. Управління змінами в 

публічному секторі. Перспективи розвитку управлінських систем у 

соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : збірник 

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 

27 листопада 2018 р.). Київ : КУБГ, 2018. С. 106-108. 

61. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Управління змінами в 

публічній сфері. Формування ефективних механізмів управління в умовах 

трансформації соціально-економічних систем : матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 12 березня 2020 р.). 

Харків : Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова, 2020. С. 117-119. 

62. Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Моделі взаємодії органів влади 

та інститутів громадянського суспільства. Відкриті еволюціонуючі системи : 

збірник праць V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-21 

травня 2020 p.). Київ : ФОП Маслаков, 2020. С. 97-100. 

 



330 
 

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ  ІМПЕРАТИВИ ДОСЯГНЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ПРОГРЕСУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ  

 

5.1. Науково-прикладні рекомендації та стратегічні орієнтири 

досягнення громадського прогресу 

 

Розуміння сутності процесів взаємодії в системі публічного управління, 

що відбуваються в сучасних умовах трансформаційних змін на 

демократичних засадах у нашій державі, дозволяє визначити найбільш 

оптимальний вектор управління державним розвитком, що найбільшою 

мірою відповідає соціально-економічним умовам, що склались. У сучасних 

умовах подальший поступ залежить від інструментів реалізації стратегій 

розвитку та визначення головної мети – досягнення бажаного стану розвитку 

систем публічної влади та громадянського суспільства, а також пріоритетних 

завдань, що спрямовані на задоволення інтересів усіх суб’єктів публічного 

управління. Стійкість такого розвитку тісно пов’язана з якісним станом 

партнерської взаємодії, що визначається ефективністю її механізму. 

Враховуючи це, доцільно наголосити, що виконання концептуальних 

положень теоретичного осмислення громадського прогресу на практиці 

сприятиме забезпеченню переходу до нового типу публічного управління, в 

основі якої лежать принципи взаємодії суб’єктів на партнерських засадах, 

формування, накопичення та використання потенціалу взаємодії, 

демократичних основ громадянського суспільства, посилення авторитету і 

статусу України серед міжнародної спільноти. Можна стверджувати, що 

особливої актуальності за таких умов набуває визначення рівень захищеності 

інтересів кожного окремого громадянина, їхній духовний та інтелектуальний 

розвиток, зростання добробуту тощо. Також очевидним є зв’язок основних 

сфер суспільного життя з процесом забезпечення розвитку громадянського 

суспільства та вироблення механізмів протистояння кризам. 
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Зважаючи на вищезазначене, у цій структурній частині дисертаційного 

дослідження поставлено наукове завдання визначення стратегічних 

пріоритетів розбудови публічно-партнерської взаємодії та моделювання 

системно-універсальних її характеристик.  

Основні наукові результати дисертаційного дослідження дають 

підстави запропонувати практичні рекомендації органам державної влади в 

Україні щодо формування, накопичення та використання потенціалу 

публічно-партнерської взаємодії як драйвера досягнення громадського 

прогресу. 

На рівні вищого керівництва держави та органів державної влади й 

управління сьогодні є майже сформованим бачення перспектив розвитку 

громадянського суспільства. Крім того, розуміння наявної проблеми у 

визначеній сфері поєднується з пріоритетом державної політики, але шляхи й 

механізми публічного управління досягнення громадського прогресу 

залишаються на рівні управлінської практики не визначеними. 

Отже, з метою оптимізації процесу досягнення громадського прогресу 

необхідно виробити низку стратегічно важливих документів, які спрямують 

загальний курс на підтримку публічно-партнерської взаємодії в найбільш 

важливих сферах суспільного життя, забезпечуючи створення позитивного 

іміджу нашої держави та належних умов для подальшого розвитку 

громадянського суспільства. 

Основні характеристики стратегічних документів визначаються 

певними параметрами, що підкреслюють їхню специфіку та зміст. Тут 

доречною є думка Л. Сморгунова [1], який наголошує: «на відміну від 

традиційного державного адміністрування, для державного менеджменту, 

якщо він збирається досягти успіху, обов’язково потрібне відчуття стратегії». 

С. Дацюк [2] наголошує на суспільній довірі до влади у випадку дотримання 

курсу державної політики в напрямі проголошеної стратегії. Водночас 

змістовне наповнення стратегії виділяє орієнтири та виокремлює пріоритети 

поточної діяльності, середньострокової та короткострокової, які мають 
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відповідати генеральній стратегії. Тобто в загальному вигляді стратегія 

конкретизує етапи досягнення мети, визначаючи проблеми та шляхи їх 

вирішення та сприяє наближенню до громадського прогресу на 

загальнодержавному рівні, при цьому цілі такої стратегії повинні нести 

сенсоутворюючу роль і погоджуватись із життєвими стратегіями 

громадянського суспільства й бути орієнтованими на перспективу розвитку 

держави загалом. 

Державна стратегія має: 1) ґрунтуватися на загальносуспільних 

інтересах, визначених цінностях та ідеях; 2) формулюватися та розроблятися 

вищим керівництвом; 3) реалізовуватися за участі всіх рівнів управління. У 

загальному вигляді стратегічне планування встановлює завдання досягнення 

відомих наперед та публічно проголошених цілей. 

Основним документом, в якому на сьогодні відображається стратегічне 

бачення пріоритетів розвитку громадянського суспільства, повинна стати 

«Державна стратегія досягнення громадського прогресу». Цей програмний 

документ має бути орієнтиром для вироблення державної політики щодо 

сприяння громадському прогресу, визначати основні передумови 

впровадження у практичну діяльність стратегічних принципів, а також 

включати механізми досягнення запланованих результатів. Важливість 

розробки стратегії саме такого спрямування зумовлена тим, що вона має 

стати базовою для подальшої підготовки концептуальних документів, які 

визначають напрями та принципи публічно-партнерської взаємодії держави, 

місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у сфері 

досягнення громадського прогресу. Отже, така стратегія спрямована на 

розбудову умов забезпечення реалізації визначених пріоритетів публічного 

управління та скеровує увагу на вирішення проблемних питань у напрямі 

досягнення громадського прогресу, враховуючи пріоритетні політичні 

завдання та національні інтереси. 

Стратегічне бачення основоположних пріоритетів як державного 

розвитку, так і поступу громадянського суспільства, функцій та механізмів 
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публічного управління повинно визначатися в рамках концепцій, що 

охоплюють визначену в дисертаційному дослідженні сферу: «Концепції 

досягнення громадського прогресу», «Концепції сприяння публічно-

партнерській взаємодії», «Концепції створення інтегрованої системи «Ядро 

досягнення громадського прогресу» тощо. Необхідність розробки таких 

документів обумовлюється постійними змінами в державі, виникненням 

ситуацій соціально-економічної кризи, що потребує формування концепцій 

розвитку громадянського суспільства нашої держави, які б віддзеркалювали 

найважливіші інтереси та пріоритети досягнення громадського прогресу на 

основі духовних цінностей та у сфері розвитку особистості, суспільства й 

держави. Концепції документують як найвищі цінності суверенітет кожного 

громадянина, дотримання конституційних прав і свобод та виконують 

функцію підґрунтя національного й культурного державного розвитку. Таким 

чином, запропоновані концепції являють собою систему поглядів та 

принципів, які відтворюють інтереси, прагнення, потреби як окремих 

індивідів, так і держави загалом.  

«Концепція досягнення громадського прогресу» – це документ, в 

межах якого мають бути визначені основні напрями вирішення проблемних 

питань створення ефективної системи публічного управління із залученням 

суб’єктів такого управління (держави, місцевого самоврядування та 

інститутів громадянського суспільства) та сприяння одночасного розвитку 

всіх складових елементів системи на основі вироблення дієвих інструментів 

та механізмів досягнення прогресу; узгодження рішень, що приймаються в 

межах триєдності; забезпечення державою якісного діалогу державної влади 

з органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського 

суспільства. 

«Концепції сприяння публічно-партнерській взаємодії» – документ, в 

якому визначена система визнаних у суспільстві та встановлених державою 

принципів, норм і положень, що характеризують стан взаємодії в системі 

публічного управління, а також пріоритетні її напрями, включаючи систему 
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інституційних відносин. Така концепція спрямована на виявлення та 

розбудову механізмів ефективної/результативної взаємодії, що базується на 

партнерських відносинах та спрямована на досягнення громадського 

прогресу. 

«Концепції створення інтегрованої системи «Ядро досягнення 

громадського прогресу» – документ, що містить основні положення та 

визначає цільові орієнтири й головні принципи, напрями створення Ядра 

досягнення громадського прогресу та подальшу його гармонізацію з 

цифровими ініціативами та проєктами співробітництва і розвитку в межах 

«Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України». Така 

концепція спрямована на сприяння публічно-партнерській взаємодії як 

драйвера досягнення громадського прогресу. 

Враховуючи спрямованість концепції, публічно-управлінська 

діяльність має сприяти процесу усунення імовірних ризиків, а саме: 

розбіжність цільових орієнтирів у межах триєдиної взаємодії; посилення 

збурень у суспільстві у кризові періоди; нерівномірність та збільшення 

розриву розвитку елементів системи публічного управління; диспропорції 

територіального розвитку тощо. Також через складність визначених проблем 

у межах Концепції мають бути формалізовані механізми та шляхи 

координації публічно-партнерської взаємодії та засоби інтеграції Ядра в 

межах територіальних систем.  

Актуальні проблеми досягнення громадського прогресу зумовлюють 

спрямованість системи публічного управління на суттєві перетворення в 

соціальній сфері з метою досягнення стратегічно важливих для держави 

цілей, серед яких розвиток громад, зниження корупційних ризиків, розбудова 

дієвих інститутів громадянського суспільства, мотивація та залучення 

широкого кола громадян до участі у прийнятті державних рішень тощо.  

Зазначені концепції відображають процес громадянського суспільства 

на державному рівні, визначаючи основою духовність людини як творця 

процесу державного розвитку. Вони спрямовані на вирішення таких проблем: 
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низької активності громадськості у процесі розбудови демократичної 

держави та недостатнього рівня громадянської свідомості; відсутності 

системи ціннісних орієнтацій та поінформованості громадськості з різних 

питань; недостатньої узгодженості між цільовими орієнтирами держави, 

місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства тощо. 

Забезпечення громадського прогресу повинно доповнюватись 

розробкою та реалізацією відповідних нормативно-правових документів, які 

в комплексі враховують різні виклики в процесі публічно-партнерської 

взаємодії. У межах таких програмних документів мають вирішуватися 

питання щодо формування ефективної/результативної публічно-партнерської 

взаємодії. Деталізація стратегій здійснюється в стратегічних програмах, 

спрямованих на ефективне публічне управління в напрямі забезпечення 

розвитку держави загалом.  

«Стратегічна програма сприяння активності інститутів громадянського 

суспільства» – документ, в якому на базі прогнозування наводяться можливі 

шляхи сприяння та мотивування активної діяльності інститутів 

громадянського суспільства, а також створення відповідних умов щодо 

розширення залучення громадськості до участі в них на засадах 

популяризації з урахуванням збереження автономності визначених систем.  

«Стратегічна програма сталості розвитку організацій громадянського 

суспільства» – документ, який визначає пріоритетні шляхи та напрями 

розвитку організацій громадянського суспільства. Основним пріоритетом у 

сфері забезпечення такого розвитку виступає досягнення конкретних 

довгострокових цілей: забезпечення безперервного процесу публічно-

партнерської взаємодії, формування належного рівня суспільної 

самосвідомості, забезпечення участі розвитку організацій громадянського 

суспільства у процесі державного управління, формування територіальної 

інфраструктури, що сприяла б сталості, адаптація наявних та розробка нових 

механізмів підтримки органами державної влади та місцевого 

самоврядування інститутів громадянського суспільства та сприяння 
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реалізації соціально заходів, формування комплексного підходу до 

удосконалення взаємодії у межах триєдності. Важливим в межах програмних 

документів також слід визнати завдання, що деталізують та конкретизують 

наведені цілі: вироблення методології аналізу та оцінки публічно-

партнерської взаємодії на локальному рівні з широким залученням при цьому 

наукового ресурсу; розробка системи оцінки ризиків на шляху взаємодії та 

вироблення дієвих механізмів управління ними; визначення шляхів 

формування, накопичення та використання потенціалу взаємодії тощо. 

Отже, запропоновані до розробки документи розкривають систему 

заходів, що покликана сформувати ціннісну систему, яка побудована на 

основі партнерських відносин у системі публічного управління. У зв’язку з 

цим основними курсами реалізації зазначених документів є: 1) нормативно-

правові; 2) науково-аналітичні; 3) інформаційні; 4) виховні; 5) кадрові. 

Досліджуючи практичні аспекти реалізації дієвих напрямів, які 

сприяють досягненню громадського прогресу, варто виділити використання 

сучасних інструментів проведення ефективного діалогу між органами 

місцевого самоврядування та органами державної влади, метою яких є 

формування спільного бачення потрібних для держави реформ. Так, на 

національному рівні на базі проєкту «Діалог» створено можливості для 

регулярного спілкування службовців органів місцевого самоврядування з 

керівництвом профільних міністерств, комітетів Верховної Ради України та 

участі в роботі консультативних і дорадчих органів, створених при 

центральних органах виконавчої влади. 

Зауважимо і про те, що у 2015 році Асоціація міст України (АМУ) 

долучилася до розробки та впровадження загальнонаціональної 

комунікаційної кампанії з підтримки реформування місцевого 

самоврядування та децентралізації влади. На регіональному рівні створено 

регіональні дорадчі ради, які стали майданчиками з обговорення та 

вирішення представниками громад, обласних державних адміністрацій, 
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обласних рад проблемних питань. Взаємодія між визначеними суб’єктами 

публічного управління сприяє обміну досвідом спеціалістів.  

Як відомо, 16 вересня 2014 року Європейський парламент ратифікував 

Угоду про асоціацію (УА) синхронно з Верховною Радою України. У Главі 

26 УА (ст. 443) визначено актуальні цілі співробітництва з питань 

громадянського суспільства: «a) зміцнення контактів та взаємного обміну 

досвідом між усіма секторами громадянського суспільства в Україні та 

державах – членах ЄС; b) залучення організацій громадянського суспільства 

до реалізації цієї Угоди, зокрема моніторинг її виконання, а також до 

розвитку двосторонніх відносин Україна – ЄС; c) забезпечення ліпшої 

обізнаності та розуміння щодо України в державах – членах ЄС, зокрема її 

історії та культури; d) забезпечення ліпшої обізнаності та розуміння щодо 

Європейського Союзу в Україні, зокрема його базових цінностей, 

функціонування та політики» [3]. Зазначене має стати досить важливим 

підґрунтям у напрямі визначення стратегічних напрямів громадського 

прогресу. 

Варто згадати про державно-громадську співпрацю щодо реалізації в 

Україні міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». В її рамках 

затверджено новий План дій з реалізації Ініціативи, що передбачає сприяння 

діяльності інститутів громадянського суспільства, їхньої участі у формуванні 

та реалізації державної політики; забезпечення доступу до публічної 

інформації; запобігання і протидію корупції; підвищення якості надання 

адміністративних і соціальних послуг; впровадження технологій 

електронного урядування та розвиток електронної демократії. 

Зазначимо, що в Україні за короткий проміжок часу відбувся стихійний 

процес динамічної самоорганізації та помітного переструктурування 

громадянського суспільства. Однак нині спостерігається інерційність 

процесів у налагодженні діалогу між органами державної влади та інститутів 

громадянського суспільства внаслідок розриву комунікації (як описано в 
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розділі 1 та розділі 2 дисертаційної роботи) та браку результативної взаємодії 

з громадськістю за попереднього режиму. 

На стан виконання завдань, передбачених програмами сприяння 

розвитку громадянського суспільства вплинули і прогнозовані, і форс-

мажорні чинники. Тому рівень їх виконання дає підстави для формулювання 

критичних висновків. Очевидним прогресом слід визнати те, що діалог у 

системі «влада – громадськість» здебільшого відбувається в публічній 

площині. Загалом зрушення відбуваються в наповненні офіційних вебсайтів 

необхідною та змістовною інформацією центральних органів державної 

влади, обласних державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування. Важливим є: створення у 2014 році спеціального 

консультативно-дорадчого органу при Президентові України – Національної 

ради реформ з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо 

впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації, 

до складу якої входять і представники громадянського суспільства [4].  

Отже, представники громадськості розширюють свою присутність та 

інструментарій впливу у процесі взаємодії з органами державної влади. 

Водночас представники громадянського сектору також дедалі частіше стають 

посадовими особами органів державної влади. Водночас навіть у випадках 

залучення або участі в розробленні законодавчих змін представники 

експертної громадськості привертають увагу до схвалення певних 

регресивних норм чи розмивання дієвих норм іншими формулюваннями. 

Отже, зберігається тенденція неврахування рекомендацій громадськості та 

браку мотивованих пояснень щодо цього з боку представників органів 

державної влади. Також, попри помітні зрушення в забезпеченні доступу до 

публічної інформації, зберігається тенденція обмеження такого доступу у 

сферах із підвищеним рівнем корупції.  

Зазначимо, що ефективність діяльності громадських рад може суттєво 

підвищитися, оскільки визначено, що до складу громадських рад при органах 

виконавчої влади залучаються представники інститутів громадянського 
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суспільства, які мають досвід роботи у сфері діяльності відповідного 

профільного органу виконавчої влади. Незважаючи на зазначене, якість 

комунікації центральних органів влади з громадськістю, інформаційна 

політика роз’яснення щодо ініціатив, рішень та дій потребує подальшого 

вдосконалення [5], оскільки належна комунікативна діяльність між органами 

влади є вимогою сьогодення. Її ефективність залежить від роботи 

уповноважених осіб та відповідних структурних підрозділів. Наприклад, 

діяльності комунікативних підрозділів органів державної влади в країнах ЄС 

позначається, зокрема, такими тенденціями [6]: 1) розвиток формальних 

правил, що регулюють процес практичного впровадження політики чи 

«простого» поширення інформації органів влади, що відрізняє її від 

ангажованої, політизованої комунікації; 2) створення окремої структурної 

одиниці або певного механізму координації комунікативних зусиль органів 

влади, адже «неузгоджена політика несе високі ризики дублювання, 

неефективного витрачання коштів, низького рівня якості послуг, труднощів у 

досягненні цілей і, зрештою, зниження здатності управляти. У цьому випадку 

доцільно застосувати координаційні впливи в напрямі розбудови взаємодії в 

рамках системи публічного управління на засадах партнерства.  

Важливо підкреслити, що процедурна координація має додаткову 

перевагу: її процес достатньо легко можна вдосконалити за рахунок методик, 

які не викликають дискусій і нескладні в застосуванні. За своєю суттю 

функція координації є технічною, проте вона є засадничою для забезпечення 

успішної роботи. Координація надає можливість складовим елементам і 

учасникам залишатися неоднорідними та різними, при цьому забезпечуючи 

гармонійність і результативність досягнення поставлених цілей [6]. 

Формування та реалізація державної комунікативної політики повинні 

характеризується гнучкістю до змін у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі. Сьогодні постає необхідність розвороту від інформаційної 

(комунікаційної) політики як відокремленої сфери державної діяльності до 

невід’ємної частини нового публічного менеджменту, що сприятиме 
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ефективності запровадження реформ. Розгалужена система інституційного 

забезпечення комунікативної політики розширює можливості взаємодії в 

напрямі «публічна влада – громадськість» та дозволяє: а) підвищити рівень 

координування даної системи; б) професіоналізм працівників, що базується 

на використанні інноваційних практик. Значущість комунікативної політики 

та увага до напряму «влада – громадськість» не повинна бути даниною 

сучасній «моді», а має стати стійкою практикою з побудова комунікативних 

зв’язків на всіх рівнях публічного управління. 

У процесі формування державної комунікаційної політики 

збалансоване вирішення першочергових проблем її нормативного та 

інституційного забезпечення має передувати заходам реагування. У сучасних 

умовах суспільного розвитку належна підтримка державної комунікативної 

політики стає гарантом державної безпеки. 

Використання міжнародного досвіду в напрямі формування та 

реалізації державної комунікативної політики варто здійснювати в руслі 

навчань А. Токвіля: «Не слід копіювати демократичні інститути, які Америка 

“створила для себе”, але варто прагнути збагнути, «що нам підходить», варто 

не стільки запозичувати «приклади», скільки «набираючись розуму», 

запозичати «самі тільки принципи» [6]. 

При формуванні та реалізації державної комунікативної політики 

необхідно дотримуватися принципів: когерентності; гнучкості; 

відповідальності керівника та органу влади; інституційної пам’яті. Наявний 

міжнародний досвід уможливлює визначення таких варіантів розвитку 

інституційного забезпечення політики у сфері комунікації:  

Альтернатива 1. Забезпечення комунікативного зв’язку «влада –

 громадськість» визнається основою реалізації адмінреформи, що має: 

посилити демократичність перетворень, що здійснюються; сприяти 

впровадженню клієнтоорієнтованого підходу в державному управлінні; 

відповідати умовам та вимогам розвитку інформаційного суспільства. 
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Альтернатива 2. Інституційне забезпечення державної комунікативної 

політики на центральному рівні реалізується за моделями:  

1. Єдина структура, відповідальна за інформаційну (в частині 

вироблення офіційної інформації щодо реалізації державної політики та 

управління) / комунікаційну політику з підпорядкуванням прем’єр-міністру. 

До компетенції має належати, зокрема: 

а) координування комунікативних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади; 

б) моніторинг інформації 24/7, що охоплює як відкриті, так і 

конфіденційні джерела; 

в) проведення досліджень громадської думки та забезпечення її 

врахування у процесі підготовки проєктів рішень; 

г) комунікативний супровід реалізації державної політики загалом. 

2. Єдина професійна мережа спеціалістів з питань комунікації, створена 

з метою їх фахової підтримки та розвитку (до складу мають входити 

«архітектори даних» та «експерти зі спрощення»). 

3. Механізм спільних комунікаційних заходів різних органів влади [7]. 

Зазначимо, що сьогодні в нашій державі є нагальна потреба у 

спеціалістах інформаційно-комунікаційної сфери («архітекторів даних»), які 

здійснюють процес комунікації та розробляють спільний словник взаємодії 

між тими, хто обробляє дані, та тими, хто представляє потреби замовника 

(органи державної влади, місцевого самоврядування, інститути 

громадянського суспільства), формує запит даних та комплекс їх відповідної 

інтеграції в систему замовника, формулює та втілює стратегію роботи з 

даними. Виникає потреба також в експертах, які здатні вдало координувати 

публічно-партнерську взаємодію («експерт зі спрощення») та будуть 

розробляти прості рішення для складних задач, оптимізувати організаційні, 

людські та інтелектуальні процеси, скорочуючи та вилучаючи зайві кроки та 

елементи системи.  
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Також, незважаючи на те, що процеси інформатизації, комп’ютеризації 

та інтелектуалізації відбуваються тривалий період, проникнення сучасних 

технологій у структуру публічного управління залишається достатньо 

низьким [8]. Отже, виникає потреба підвищення якості управлінського 

процесу на засадах впровадження системи якості менеджменту ISO 

9001 : 2000 в органах публічної влади. Загалом, розуміння дефініції «якість» 

має філософський характер, оскільки являє собою сукупність властивостей, 

що відрізняють один об’єкт від іншого цінність яким надає відношення до 

них самого суб’єкта. З цього приводу М. Лахижа детально характеризує 

систему управління якістю в органах державної влади, висвітлює 

вітчизняний та зарубіжний досвід з погляду теорії й практики та констатує, 

що її впровадження повинно сприйматися як важлива складова комплексної 

роботи щодо удосконалення діяльності органів влади [9].  

У 1946 році на засіданні Електротехнічного комітету в Лондоні було 

створено Міжнародну організацію зі стандартизації ISO (International 

Organization for Standardization), що спочатку об’єднувала 25 країн, а сьогодні 

– понад 160 країн. У процесі багаторічної діяльності було створено серію 

міжнародних стандартів якості в різних сферах. Раніше стандарти 

використовувались у межах визначення якості кінцевого продукту на 

виробництві, сьогодні ж вони застосовуються при організації процесів 

всередині установ, що поширюється і на органи публічної влади.  

Поширення доктрини «служіння» об’єднало відносини держави і 

громадянина. Нове розуміння мети діяльності публічних органів влади 

відкрило шлях до впровадження систем управління якістю у багатьох 

розвинутих країнах вже наприкінці 90-х рр. ХХ ст. В Україні поняття 

задоволення потреб споживача через управління якістю набуло поширення 

на початку 2000-х років. Але, на той час, використання системи управління 

якістю за міжнародним стандартом ISO відбувалося лише в приватному 

секторі. Сьогодні ж одним із основних напрямів державної політики 
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проголошується впровадження «належного врядування», на підтвердження 

чого була підписана між Україною та Євросоюзом Угода про Асоціацію.  

У 2008 році випущено стандарт ISO 9001 : 2015, який роком пізніше 

прийняла й Україна в національному стандарті ДСТУ ISO 9001 : 2015. 

Основою системи управління якістю в органах влади став перший стандарт, 

ISO 9001 : 2000. Ці стандарти не є обов’язковими – це система добровільної 

сертифікації органів публічної влади яка носить рекомендаційний характер. 

Стандарт ISO 9001 визначає «якість» як ступінь, до якого сукупність власних 

характеристик задовольняє визначені вимоги. Вимога – це сформульована 

потреба чи очікування, загальнозрозумілі та обов’язкові. Задоволеність 

замовника – сприйняття замовником ступеня виконання його вимог [10].  

Підкреслимо, що ISO 9001 – найбільш популярний у світі стандарт. Він 

установлює критерії системи менеджменту якості і є єдиним стандартом у 

своїй серії, за яким можна пройти сертифікацію. 

У стандартах якості для різних сфер діяльності зазначено відповідні 

вимоги, що враховують світову практику їх виконання та базуються на таких 

принципах: орієнтація на споживача (населення); лідерство (провідна роль 

належить керівнику); системний підхід (ґрунтується на взаємодії всіх 

елементів). Отже, запровадження системи якості в діяльність Ядра 

досягнення громадського прогресу має сприяти досягненню переваг серед 

яких: зниження неефективних витрат, забезпечення прозорості діяльності, 

підвищення якості надання послуг тощо.  

 

5.2. Моделювання системно-універсальних характеристик публічно-

партнерської взаємодії 

 

На загальному концептуальному рівні досягнення громадського 

прогресу необхідно акцентувати увагу на важливості розвитку системи 

поглядів щодо мети, завдань, принципів і основних напрямів здійснення 

ефективної політики держави, що дозволяє визначити роль громадянського 
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суспільства на шляху досягнення громадського прогресу, розкриваючи 

механізм цілеспрямованого й мотивувального впливу інститутів 

громадянського суспільства на громадян країни впродовж їхнього життя [11].  

Реалізація комплексних заходів запровадження нової ідеї в теорії 

публічного управління (громадського прогресу) має забезпечуватися єдністю 

нормативно-правових, інституційних, матеріальних, кадрових, наукових та 

інших дій. Держава покликана взяти на себе роль центру організації 

створення Ядра досягнення громадського прогресу та подальшої координації 

і контролю за процесом публічно-партнерської взаємодії, що поєднує зусилля 

державних інституцій, органів місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства. 

З іншого боку, значення також набуває розвиток не лише в соціальній, 

а й в економічній сфері, оскільки його відсутність безпосередньо пов’язана з 

підвищенням соціальної напруги в суспільстві, загостренням 

різноспрямованих конфліктів, сепаратизмом тощо. Останнє, у свою чергу, 

характеризується негативним впливом засобів масової інформації на 

суспільство, оскільки саме в інформаційному середовищі в сучасному світі 

відбувається зміна не лише основних ціннісних та світоглядних орієнтацій 

суспільства, а й кожного окремого громадянина. 

Концептуалізація основних теоретичних положень осмислення 

громадського прогресу має бути спрямована на вирішення важливих проблем 

з погляду публічно-управлінської практики, а саме: зміна громадянської 

свідомості в напрямі посилення активності та правової культури; розбудова 

системи ціннісних орієнтацій; формування належного рівня 

поінформованості громадськості з питань участі в різних сферах суспільного 

життя; забезпечення узгодженості між цільовими програмами на різних 

рівнях публічного управління, та їх спрямування на досягнення громадського 

прогресу. 

Фактично можна визнати, що застосування теоретичних положень 

осмислення громадського прогресу дозволяє вказати на те, що 
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транзитивність розвитку нашої держави, політична нестабільність на тлі 

загострення соціально-економічних проблем та посилення зовнішніх загроз 

обумовлюють нагальну потребу у формуванні такої концепції досягнення 

громадського прогресу, яка б відображала інтереси та пріоритети всіх 

суб’єктів публічного управління та ґрунтувалася б на розвитку кожної 

особистості окремо та суспільства й держави загалом. Отже, можна 

констатувати, що авторський напрям досягнення громадського прогресу в 

теорії публічного управління дає змогу сформувати стратегічне бачення на 

шляху вирішення проблем у межах визначеної системи. 

Концептуалізація в цьому випадку мотивує утвердження єдності та 

злагоди в суспільстві, відродження національних цінностей, формування 

демократичної правової держави, формування гідного іміджу нашої держави, 

сприяння сталому розвитку України, забезпечення соціальної, політичної та 

економічної стабільності, зниження рівня соціальної напруги тощо.  

З погляду досягнення громадського прогресу за сучасних умов 

найбільш актуальною необхідно визнати сценарну модель, яка 

характеризується відносинами «сильне громадянське суспільство – сильна 

держава» [11]. Цій моделі притаманна динамічність процесу, а наслідком 

реалізації сценарію є досягнення громадського прогресу. Однак реалізація 

такого сценарію передбачає вирішення низки стратегічних проблем, що на 

сьогодні характеризують неналежний стан розвитку українського суспільства 

в умовах реформаційних змін. Постійна напруга громадянського суспільства 

та опір змінам, в яких опиняється система державної влади не дозволяє їй за 

таких умов визначити власні стратегічні орієнтири. Одразу зазначимо, що 

вирішення наведених стратегічних проблем можливе за умови повного 

переходу системи від державного управління до публічного управління, яке 

характеризується загальним стратегічним баченням місця та ролі не лише 

держави в процесі управління, а і громадянського суспільства з урахуванням 

особливості та унікальності кожного. Використання зазначених парадигм 

дозволяє досягти головних стратегічних орієнтирів громадського прогресу 
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шляхом формування, нарощення та використання потенціалу партнерської 

взаємодії в системі публічного управління. 

Урахування специфіки розвитку сучасного суспільства політика 

держави повинна бути спрямована на наповнення та практичне 

функціонування інститутів громадянського суспільства, що сприятиме 

зростанню добробуту населення, його соціальній захищеності тощо. 

Отже, йдеться про системний підхід у практиці публічного управління 

до процесу взаємодії на засадах партнерства, використання якого сприяє 

утворенню позитивної динаміки всіх параметрів громадського прогресу з 

особливостями інфраструктури на різних рівнях управління, оскільки 

передбачає не лише вироблення політики держави на основі розуміння 

окремих територій як частини держави, але і враховує міжсистемні, 

ієрархічні та структурні взаємозв’язки основних суб’єктів управління. Тобто 

враховує складність взаємодії між складними підсистемами: 

1) територіальними громадами та інститутами громадянського суспільства, 

які мають власну розвинену інфраструктуру, та державою загалом, в якій в 

інтегрованому вигляді представлені всі наявні складові. Неврахування 

зазначеного може призводити до диференціації соціальних параметрів 

розвитку окремих територій, виникнення значних диспропорцій, порушення 

взаємодії та утворення розкоординованості дій між суб’єктами публічного 

управління тощо, що позначається на стані стабільності всієї системи, що 

ускладнюється підвищенням активізації екзогенних впливів і загострює 

соціально-економічну ситуацію в країні. 

Отже, можна засвідчити, що основні питання досягнення громадського 

прогресу значною мірою детерміновані проблемами в різних сферах 

життєдіяльності, відтак, кожен зі шляхів їх вирішення потребує окремої 

наукової розробки та подальшого професійного аналізу на державному рівні, 

а також експериментального введення і детальної науково-аналітичної 

розвідки наслідків реалізації основних принципів досягнення громадського 

прогресу на різних рівнях управління. 



347 
 

Необхідно зазначити, що інфраструктура публічного управління не 

здатна існувати в сучасних умовах без якісного інформаційного 

забезпечення. Формування інформаційного супроводу процесів досягнення 

громадського прогресу є одним із пріоритетних завдань, що породжує 

необхідність розробки багатокомпонентної системи, яка зумовить 

прискорення прогресу. Отже, система інформаційного забезпечення 

оновленого типу дозволить сприяти не лише ефективності/результативності 

комунікаційного процесу публічно-партнерської взаємодії, а й координації в 

напрямі досягнення громадського прогресу в умовах ресурсних обмежень. 

Звідси доцільним справедливо визнати необхідність формування просторово-

часової форми організації структури публічно-партнерської взаємодії, що 

завдяки налагодженим комунікаційним зв’язкам дозволить оптимізувати 

склад засобів координації досягнення громадянського прогресу та 

спрямувати траєкторію взаємодії до нарощення потенціалу. 

Зазначимо про те, що кожна із складових середовища публічно-

партнерської взаємодії та інформаційної підтримки досягнення громадського 

прогресу багатокомпонентна й багатофункціональна та включає набором 

внутрішніх та зовнішніх зв’язків. Зважаючи на вищезазначене, надзвичайно 

важливим аспектом стає розбудова інфраструктури, яка б сприяла 

практичному вирішенню проблемних питань досягнення громадського 

прогресу та активізації публічно-партнерської взаємодії. Враховуючи 

слабкий розвиток публічно-партнерської взаємодії, вважаємо за доцільне 

запропонувати певні напрями поліпшення координації процесів такої 

взаємодії на територіальному рівні (рис. 5.1).  

Наведені авторкою напрями сприятимуть вирішенню проблемних 

питань досягнення громадського прогресу, зважаючи на соціальні 

особливості окремої території.  
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Рис. 5.1. Систематизація напрямів поліпшення координації процесу 

публічно-партнерської взаємодії  

Джерело: розроблено авторкою. 

 

На нашу думку, реалізацію запропонованих напрямів доцільно 

розпочати з аналізу стану публічно-партнерської взаємодії на рівні окремих 

територій, оскільки в сучасних умовах необхідно формувати систему 

потенціалів такої взаємодії з подальшим її розвитком, яка буде слугувати 

сполучною ланкою в системі публічного управління.  

Сукупність існуючих технологій публічно-партнерської взаємодії 

дозволяє виокремити деталізацію її засобів та інструментарію. Таким чином, 

виконання функції координації має включати визначені процедури: 

1) координацію на макрорівні процесів взаємодії в межах триєдності; 

2) організацію виконання повноважень у межах Ядра досягнення 

громадського прогресу; 3) прогнозування майбутнього стану та 

ефективності/результативності функціонування Ядра; 4) впровадження 
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якісної системи моніторингу публічно-партнерської взаємодії; 

5) моделювання подальшого шляху розвитку Ядра та досягнення 

громадського прогресу; 6) коригування цільових орієнтирів відповідно до 

прогнозних показників.  

Прогнозні основні цільові орієнтири публічно-партнерської взаємодії в 

рамках триєдності наведено в табл. 5.1. Зазначимо, що між цілями взаємодії 

та можливостями Ядра досягнення громадського прогресу виникає зв'язок. 

Такий підхід дозволяє остаточно узгодити поточні та стратегічні цілі.  

Таблиця 5.1 

Прогнозні основні цільові орієнтири публічно-партнерської взаємодії 

Суб’єкти 
взаємодії 

Стратегічні цілі, що прагнуть досягти суб’єкти  
публічно-партнерської взаємодії 
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налагодження стратегічних контактів міх суб’єктами взаємодії;  
розширення переліку видів взаємодії;  
підвищення кількості залучених громадян до публічного управління; 
розширення комунікаційної мережі;  
збільшення переліку зацікавлених у взаємодії сторін;  
мотивація активності та виявлення цікавості громадськості до процесу участі 
в публічному управлінні; 
налагодження просвітницької діяльності за всіма рівнями взаємодії; 
одночасно, а не розгалужено;  
сприяння одночасному прогресивному розвитку суб’єктів взаємодії; 
формування, накопичення та використання потенціалу взаємодії; 
удосконалення ресурсного забезпечення; 
інтенсифікація маркетингової роботи у напрямі популяризації та підвищення 
іміджу публічного управління серед громадськості;  
формування належного кадрового забезпечення суб’єктів взаємодії; 
підвищення якості взаємодії; 
розширення переліку та сприяння розробці стратегій, програм та проєктів; 
вихід на зв’язки із зовнішніми партнерами та залучення їх до розробки 
шляхів з удосконалення діяльності; 
участь у розробці стратегічно важливих для країни напрямів у відповідних 
сферах; 
отримання необхідної інформації стосовно нових можливостей взаємодії; 
залучення необхідних фінансових ресурсів для розвитку публічно-
партнерської взаємодії; 
прискорення ресурсного забезпечення; 
постійна наявність необхідних ресурсів; 
розбудова дієвих механізмів взаємодії; 
використання наукових розробок у практичній діяльності;  
інше. 

Джерело: згруповано авторкою. 
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Метою проєктування та функціонування всіх елементів Ядра 

досягнення громадського прогресу є знаходження шляхів мобілізації наявних 

резервів і методів підвищення ефективності публічно-партнерської взаємодії. 

У межах Ядра пропонується виконання таких завдань (рис. 5.2): а) збір, 

аналіз та накопичення даних, що характеризують розвиток процесів 

публічно-партнерської взаємодії в рамках триєдності; б) формування, 

накопичення та використання потенціалу взаємодії у напрямі досягнення 

громадського прогресу; в) формування структурованої інформації та 

передача її на всі рівні в межах триєдності; г) визначення об’єктів докладання 

зусиль та прогнозування наслідків альтернативних шляхів взаємодії. Можна 

констатувати, що відбувається поєднання декількох цільових підсистем 

одночасно: забезпечення, координації та прогнозування. 

 

Рис. 5.2. Конститутивно-ключові засади забезпечення 

ефективності/результативності функціонування  

Ядра досягнення громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою. 

 

Мета Ядра 

Функції Ядра 

Суб’єкти 
взаємодії в 
межах Ядра 

Специфіка 
формування 

Види 
інформації 

Загальні вимоги 

Підвищення ефективності/результативності публічно-партнерської 
взаємодії як драйвера досягнення громадського прогресу 

Організація 
ефективного процесу  

взаємодії між 
суб’єктами у межах 

триєдності та 
розширення мережі 

такої взаємодії 

Збір та аналіз необхідної 
інформації про стан взаємодії, 
облік пропозицій щодо його 

удосконалення, облік 
інститутів громадянського 

суспільства, що зацікавлені у 
взаємодії (активних) 

Прогнозування та 
удосконалення 

розвитку процесів 
взаємодії на 

локальних рівнях та 
загальнодержавному 

Органи державної 
влади 

Місцеве 
самоврядування 

Інститути громадянського суспільства 

Своєчасність та 
оперативність передачі 

інформації 

Велика кількість учасників 
комунікаційного процесу 

Імовірнісний характер 
інформації 

Нерозвиненість 
інфраструктури  

Правова   Статистична  Оперативна  

Повнота і 
релевантність 

інформаційного 
потоку 

Наявність 
об’єктивного 

зворотного зв’язку 

Соціологічна   Наукова   



351 
 

Запропоновані нами до впровадження в межах Ядра досягнення 

громадського прогресу функції реалізуються шляхом залучення локальних 

каналів взаємодії на різних рівнях із подальшим підключенням до них усіх 

учасників. При створенні Ядра важливо впровадити спільне використання 

всіх ресурсних можливостей та взаємодію при розробці стратегій, програм і 

проєктів. Програмно-технічною основою розбудови інформаційного банку 

стає модель багаторівневої бази даних. Створення запропонованого Ядра 

досягнення громадського прогресу не потребує занадто великих витрат при 

наявності таких переваг: простота в організації доступу до необхідної 

інформації та забезпечення телекомунікаційних можливостей. Для 

отримання цілісного й відкритого інформаційного простору, здатного 

інтегруватися в загальнодержавний та локальний простори, необхідно 

розгорнути підсистему обслуговування суб’єктів та підтримки трансферу 

ресурсів, що дозволить реалізувати стратегію досягнення громадського 

прогресу. На рис. 5.3 представлена схема структури та процедури реалізації 

функцій Ядра досягнення громадського прогресу.  

Запропоноване автором до запровадження Ядро досягнення 

громадського прогресу, як комплексна система, що включає підсистеми та 

завдання, покликане усунути дублювання функцій на всіх рівнях публічного 

управління та активізацію процесів залучення громадянського суспільства до 

участі в такому управлінні, а також прискорити процес публічно-

партнерської взаємодії та забезпечити формування, нарощення та 

використання наявного потенціалу взаємодії. Визначені цілі планується 

досягти за рахунок автоматизації функцій, що за єдиними критеріями, які 

відображають потенційні та наявні можливості певної території, оцінюють 

ефективність / результативність взаємодії суб’єктів публічного управління в 

рамках сформованої автором триєдності.  
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Пріоритетні 

напрями розвитку 

системи публічного 

управління

Державні та 

громадські стратегії, 

програми та проєкти

Науково-

методична база

Інституціональна та 

ресурсна база 

Інформаційно-

комунікаційна база

Суб'єкти публічно-партнерської взаємодії в рамках триєдності

Розробка цільових стратегій, програм та проєктів, спрямованих на досягнення 

громадського прогресу

Типи стратегій, програм і проєктів за рівнями 

(міжнародні, національні, регіональні, 

місцеві тощо)

Типи стратегій, програм і проєктів за 

функціональним спрямуванням (наукові, 

екологічні, соціальні, інноваційні тощо)

Ресурси та 

обмеження

Територіальні 

критерії та вимоги

Експертиза, відбір та підготовка команди

Розробка комплексної системи публічно-партнерської взаємодії 

Критерії управління 

та експертизи

Елементне 

територіальне 

Ядро

Досягнення громадського прогресу

Перелік стратегій, 

програм та проєктів
Пріоритетність Можливості 

реалізації 

Потреба в 

ресурсах 
Критерії 

відбору

Завдання публічно-

партнерської взаємодії

 

Рис. 5.3. Структурно-процедурна схема реалізації функцій Ядра 

досягнення громадського прогресу 

Джерело:  розроблено авторкою. 

 

Отже, математичні модельні рішення та алгоритми дозволять 

інтегрувати місцеві та національні стратегії, програми, проєкти до єдиної 

системи оцінювання та прогнозування наслідків їх реалізації у взаємозв’язку 

з інтеграційними ланками цільової трансформації потенціалу публічно-

партнерської взаємодії. У даному аспекті роль Ядра досягнення громадського 

прогресу в системі загальнодержавного розвитку визначається наступним: 

1) розбудовою умов, що сприяють підвищенню ефективності / 

результативності взаємодії; 2) послабленням інформаційних бар’єрів; 

3) сприянням становленню партнерських відносин; 4) спрямуванням процесу 

взаємодії як на мезо-, так і на макрорівні; 5) формуванням, накопиченням та 

використанням потенціалу взаємодії тощо.  
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Звідси можна засвідчити, що подальша діяльність у розбудові Ядра 

досягнення громадського прогресу перебуває на часі для всіх суб’єктів 

публічного управління. Також важливо визнати необхідність подальшої 

роботи в напрямі удосконалення Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні, яка, як зазначалось у попередніх 

розділах, не набула достатньої ефективності в процесі реалізації, хоча вагомі 

результати все ж таки були отримані. Отже, ми пропонуємо включити до 

переліку основних проблем розвитку громадянського суспільства 

невикористання потенціалу взаємодії між суб’єктами публічного управління, 

а до стратегічних напрямів і завдань – сприяння формуванню та 

накопиченню потенціалу публічно-партнерської взаємодії, що забезпечується 

функціями Ядра досягнення громадського прогресу.  

Вважаємо, що оновлена стратегія повинна передбачати послаблення 

ієрархічних зв’язків та перенаправляти їх у мережевий вимір, оскільки на 

сьогодні стає актуальним напрям, в основі якого лежить поняття «мережа» 

(network). Під мережею розуміють систему державних і недержавних 

суб’єктів у певній сфері, які взаємодіють між собою на базі ресурсної 

залежності з метою досягнення згоди по певному питанню, використовуючи 

при цьому формальні й неформальні норми.  

Практичний досвід засвідчує, що разом із впровадженням нових 

інформаційних технологій відбувається формування нової структури 

суспільства – мережевої. Так, М. Кастельс вважає, що саме мережі є новою 

соціальною морфологією сучасних суспільств. Відповідно до 

загальноцивілізаційної закономірності будь-яке суспільство протягом усього 

історичного періоду свого розвитку проявляє себе як соціальна система, що 

самореалізується, тому формування всіх необхідних відносин у його 

соціальній сфері є неминучим, до певного етапу розвитку спонтанним та 

стихійним процесом [12]. Отже, актуальності в сучасних умовах набуває 

мережева концепція (Networked government). Зазначимо, що в межах цього 

підходу в наукових колах проводились дослідження щодо самоорганізації та 
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була вироблена концепція «управління без уряду» Self-organising 

network [13].  

Останнім часом у науці з’являється підвищений інтерес до технології 

мережевого управління [14], оскільки ця модель використовується в країнах 

ЄС не лише як інструмент інтеграції в різних сферах. Стрімкий розвиток 

комунікаційних технологій вимагає впровадження в практичну діяльність 

управління сучасних методів із подальшою адаптацією. Зазначимо, що за 

останні роки за допомогою різних проєктів органи влади намагалися 

налагодити ефективну взаємодію з громадянами за допомогою сучасних 

технологій. Хоча деякі заходи й були успішними, загальний підхід до 

використання мережевих методів управляння відсутній. Об’єктивною 

причиною цього можна визнати недостатню вивченість вітчизняними 

спеціалістами з публічного управління мережевих теорій. Варто зауважити, 

що сама їх поява ще не означає впровадження в систему публічного 

управління, оскільки спочатку вони мають бути адаптовані у вигляді 

доктрини, а вже потім впроваджені в роботу відповідних структур 

публічного управління. 

Й. Бенклер [15] відзначає, що мережа надає практичні можливості 

індивідуумам робити більше, не маючи необхідності розбудовувати 

відношення через систему традиційних ієрархічних моделей.  

Л. Савін [14] вважає, що мережі виступають соціально-когнітивним 

феноменом та повинні стати деяким кодом поведінки, який активно фіксує, 

обробляє та передає інформацію, пов’язану з процесами в зовнішній 

соціальній сфері. 

Взагалі мережева концепція розроблена в соціології та економіці. 

Зокрема в економічній науці вважається, що ринкові агенти діють не 

незалежно й довільно, а в рамках стійких мереж, тобто вони контактують на 

постійній основі з тим ж самими контрагентами. Величезну роль у мережі 

виконують особисті та неформальні контакти, оскільки зв’язки – це цінний 

ресурс у реальному світі. Те ж саме можна застосувати й до системи 
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державного управління, що діє не на користь якогось абстрактного 

суспільства, а оточена конкретними людьми. Як стверджують теоретики – 

мережі мають значну автономію від держави, але визнається можливість їх 

спрямування в напрямі досягнення визначеної мети.  

Як відомо, однією з особливостей нового урядування є зміна стилю 

управлінської діяльності. Тобто замість розпоряджень згори відбувається 

координація по горизонталі за мережевим принципом. У цьому контексті 

зазначається [16], що «суспільство більше не контролюється виключно 

центральними одиницями, такими як держава; інструменти контролю 

розсіяні, а матеріальні ресурси та інформація розподілені множиною 

різноманітних акторів».  

Залежно від того, на які соціальні мережі покладається людина, 

розрізняють зв’язуючий (bonding; від англ. – той, що «пов’язує») та 

об’єднуючий (bridging; від англ. – той, що «будує мости») соціальний 

капітал. Зв’язуючий соціальний капітал – це ресурс відносин індивідів із 

близькими характеристиками (родинні чи дружні стосунки), а об’єднуючий 

соціальний капітал будується на основі відносин між різними соціальними 

групами (зв’язки в межах громадських організацій та спільнот, формальні 

зв’язки). 

Зазначимо, що у 2006 році Європейська комісія запропонувала Білу 

книгу з Європейської комунікаційної політики [17], основна мета якої – 

зробити крок вперед і запросити всіх запропонувати власні ідеї щодо 

співпраці для зменшення розриву в комунікації з громадянами. Саме в Білій 

книзі з’являється новий термін – «комунікаційна політика», замість 

«інформаційна політика», що вказує на відмову від односторонньої 

інформації до справжньої взаємодії з громадянами. Тобто ця політика 

спрямована на налагодження ефективних форм взаємодії в системі «влада –

 громадськість».  

Водночас під зовнішньою моделлю комунікаційної політики держави 

розуміють «стратегію та технологію використання комплексу засобів 
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взаємодії із зацікавленими суб’єктами», а під внутрішньою моделлю мають 

на увазі комунікаційні прийоми взаємодії персоналу органів державної влади 

з громадськістю, між громадськістю в державі, між інституційними 

структурами окремого органу державної влади, а також між окремими 

представниками органів державної влади та представниками політичних 

партій, законодавчих структур тощо.  

Оскільки в Україні відсутня реальна постійно діюча ефективна система 

взаємодії в процесі публічного управління, що базується на партнерських 

відносинах, автор вважає за доцільне розглянути запровадження одного з 

практичних інструментів її удосконалення – специфічний документ щодо 

формування публічно-партнерської взаємодії органів влади та громадських 

інститутів у процесі розвитку громадянського суспільства, який має 

відображати погляди й рішучість усіх сторін. Таким документом може бути 

двостороння угода (Велика Британія), або односторонній документ 

(Хорватія). Такий документ має створюватись у процесі публічних 

обговорень та: встановлювати взаємно визнані принципи та цінності 

співпраці й надавати певний напрямок, або окреслювати структуру 

майбутньої співпраці; створювати інституційні рамки підтримки співпраці й 

визначати засади процесів моніторингу, перевірку звітності, які мають 

підсилювати відповідальність та рішучість у виконанні сформульованих 

завдань; підтверджувати досягнення взаємної зацікавленості у розширенні 

участі громади в політичному житті через створення механізмів та 

інструментів співпраці, які б полегшували обтяження Уряду в галузі надання 

соціальних послуг; фіксувати факт визнання кожної зі сторін ролі й 

важливості іншої сторони. Отже, зазначене сприятиме залученням широкого 

загалу до його підготовки (процес переговорів, досягнення компромісів, 

розбудова довіри), що виступає гарантією його практичної цінності [18]. 
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5.3. Формування цілеорієнтованої координаційної системи публічно-

партнерської взаємодії 

 

Розглядаючи проблему взаємодії владних структур на локальних 

рівнях зазначимо [19], що деякі питання, які входять до сфери взаємодії 

місцевих державних органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування, можуть бути вирішені більш ефективно за наявності 

органів, які представляють інтереси і держави, і місцевого самоврядування. У 

зв’язку з цим Ю. Кіцул пропонує створити загальні робочі органи тимчасові 

(для урегулювання значущих, але локальних проблем) і постійні. Оскільки 

предмети відання місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування розділено, а втручання одних органів у діяльність інших не 

припускається, порядок створення і діяльності загальних органів повинен 

бути регламентований відповідними правовими актами. Зазначені органи 

можуть розробляти пропозиції для ухвалення рішень органами місцевої 

державної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування чи 

здійснювати управління реалізацією спільних планів і програм, не 

ухвалюючи самостійні рішення з проблем, віднесених до компетенції органів 

місцевої державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. 

При цьому взаємодію органів виконавчої влади з органами місцевого 

самоврядування слід розуміти як одну з форм впливу на досягнення 

конкретної мети, а також процесу обміну інформацією та спрямування 

діяльності на взаємне співробітництво, координацію та сприяння зусиль 

щодо узгодженого, дієвого й ефективного управління на локальному рівні. 

Однак у цьому випадку не прописаний механізм такої взаємодії, що не дає 

чітко розуміння щодо процедури реалізації цих пропозиції та 

відповідальності за результативність такої діяльності. 

Зазначимо, що сфери взаємодії місцевих державних адміністрацій і 

органів місцевого самоврядування найрізноманітніші – економічні, соціальні, 

культурні, екологічні, релігійні та інші, але основним завданням такої 
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взаємодії є забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 

держави. Питання ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування 

та органів державної влади – це визначення і встановлення оптимального 

балансу повноважень між ними в інтересах громадянського суспільства.  

О. Ярмиш [20] впевнений, що місцеві державні адміністрації 

здійснюють насамперед координацію з органами місцевого самоврядування у 

вигляді координації-взаємодії. Наприклад, місцеві державні адміністрації на 

відповідній території взаємодіють з органами місцевого самоврядування, 

сприяють здійсненню ними власних повноважень, розглядають і враховують 

у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та 

їхніх посадових осіб. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією 

питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це 

повідомляється відповідним органам місцевого самоврядування; 

представники даних органів та посадові особи територіальних громад мають 

право брати участь у розгляді таких питань, формуючи зауваження і 

пропозиції. Місцева державна адміністрація розробляє проєкти програм 

соціально-економічного розвитку й подає їх на затвердження відповідній 

раді, забезпечує їх виконання, звітує перед відповідною радою про їх 

виконання тощо. Таким чином, головною метою координації взаємодії 

публічних органів влади є об’єднання управлінських зусиль для якісного та 

результативного вирішення спільних завдань. 

Водночас громадська самоорганізація має сприйматися як 

найважливіший ресурс державотворення. Волонтери й добровольці, мережеві 

спільноти, різноманітні громадські ініціативи та рухи становлять сьогодні 

основу реального та спроможного громадянського суспільства. Якісні 

характеристики протестів значною мірою залежать від їхньої тематики: 

найбільш насильницькими є політико-ідеологічні протести, а найбільш 

масовими – соціально-економічні. 

Отже, вкотре підкреслюємо необхідність координації взаємодії органів 

публічної влади всередині системи та з інститутами громадянського 
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суспільства у процесі обміну інформацією, на засадах партнерства, що 

передбачає не лише інформування суб’єктами один одного, а і налагодження 

ефективного зворотного зв’язку. 

Необхідно також зазначити, що зміна політики уряду призводить до 

того, що в певні періоди починається суспільне невдоволення діями уряду, 

формою чи методами розподілу суспільних благ. Тобто сфера «публічного» є 

продуктом діяльності людини, а отже, – комунікативних процесів. 

М. Лашкіна, за результатами аналізу роботи комунікативних підрозділів 

органів державної влади й органів місцевого самоврядування в Україні, 

виявила такі проблеми в їхній діяльності: безсистемність при здійсненні 

комунікативної політики; прийняття управлінських рішень без обговорення з 

комунікативними підрозділами та нечіткість визначення їхніх функцій; 

незадовільна взаємодія між комунікативною службою та іншими 

структурними підрозділами органу влади; незадовільний фаховий рівень 

працівників інформаційних підрозділів [21]. 

Водночас деякі науковці зазначають, що координування не типове для 

функцій державного органу, і для цих цілей необхідно створення певних 

надбудов (координаційних центрів), які будуть виконувати функції 

координатора. Одразу зауважимо, що в рамках дисертаційного дослідження 

координаційні дії можуть здійснюватися за декількома сценаріями: спільно, у 

рамках триєдності та окремо кожним суб’єктом. 

Водночас поєднання теорії і практики державного управління у сфері 

досягнення громадського прогресу відбувається в межах сходження від 

абстрактного до конкретного, що дає змогу виявити, з одного боку, 

абстрактний та ідеальний характер положень теоретичного осмислення 

досягнення громадського прогресу в державному управлінні, а з іншого – 

стверджувати, що конкретні теоретичні висновки, які мають практичне 

спрямування та застосування, отримують дещо інший вигляд, ніж це було в 

теорії. Так, якщо теорія управління розглядає процес досягнення 

громадського прогресу на основі ієрархії рівнів основних підсистем розвитку 
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суспільства, в якій на першому місці – комунікативно-свідомісний рівень, то 

з погляду досягнення громадського прогресу як пріоритету держави та 

публічного управління на перше місце висувається сфера взаємодії в системі 

публічного управління. Таке твердження зумовлене декількома причинами: 

по-перше, конкретизація основних положень наукової теорії не обов’язково 

передбачає наявність визначеної в ній послідовності ієрархічної взаємодії, 

що характеризувала абстрактно-теоретичний рівень рефлексії явища; по-

друге, реальний процес досягнення громадського прогресу, а не його 

розгортання в межах теоретичної концепції, пов’язаний із конкретною 

ситуацією та особливостями існування таких суб’єктів, як суспільство і 

держава, які, на відміну від особистості, не можуть існувати поза певної 

жорсткої детермінації об’єктивною значущістю конкретних підсистем 

суспільства, що мають специфічну ієрархічну взаємодію; по-третє, для 

держави базовим пріоритетом досягнення громадського прогресу, втім, як і 

для існування самої держави, є сфера громадянського суспільства, яка 

забезпечує основу для розвитку всіх інших сфер життя.  

Розкриваючи зміст взаємозв’язку теорії та практики публічно-

партнерської взаємодії справедливо зробити наголос на сучасних 

стратегічних орієнтирах забезпечення ефективності такої взаємодії, які 

сприяють реалізації пріоритетів досягнення громадського прогресу. 

Проведені дисертантом розвідки виявлення бар’єрів та перешкод на шляху 

досягнення громадського прогресу дозволили засвідчити, що серед головних 

факторів особливе місце займає існуючий стан інформаційного забезпечення 

громадськості як про наявність сучасних напрямів участі в публічному 

управлінні, так і про відповідальність за таке управління, причому не лише з 

боку держави та місцевого самоврядування, а й з боку інститутів 

громадянського суспільства. На наше переконання, для їх усунення на 

територіальних рівнях слід сформувати в межах Ядра досягнення 

громадського прогресу інформаційно-активні одиниці з ознаками 

системності, результативність яких необхідно розбудовувати в напрямі 
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ліквідації розриву між органами державної влади, місцевого самоврядування 

та інститутами громадянського суспільства. Вказані умови забезпечуються 

шляхом активного використання ґрунтовних принципів публічно-

партнерської взаємодії, що уможливлять досягнення громадського прогресу. 

На власне переконання авторки принципова структура системи 

публічно-партнерської взаємодії дозволить об’єднувати дії зацікавлених 

суб’єктів публічного управління та поєднувати комунікаційні процеси в 

межах триєдності. При цьому зазначене буде стимулювати раціональне 

використання наявних ресурсів, що дасть змогу нарощувати стратегічний 

потенціал публічно-партнерської взаємодії за рахунок розробки й реалізації 

стратегії досягнення громадського прогресу, адекватної пріоритетним 

напрямам державного розвитку.  

Нами розроблена поетапна послідовність створення Ядра досягнення 

громадського прогресу (рис. 5.4).  

Зазначимо, що спроєктоване на засадах реалізації функції 

координування Ядро досягнення громадського прогресу повинно виступати 

базовою телекомунікаційною інфраструктурою для органів державної влади, 

місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. 

Зазначене, у свою чергу, призведе до повного та всебічного задоволення 

суспільних і державних потреб у сфері комунікаційної взаємодії. Основні 

завдання Ядра досягнення громадського прогресу на мікрорівні наведено в 

табл. 5.2. Отже, місія діяльності Ядра – створення єдиної якісно активної 

системи комунікацій у наявному інформаційному просторі, провадження 

комплексного моніторингу стану публічно-партнерської взаємодії на всіх її 

рівнях, постачання необхідних для взаємодії ресурсів для нарощення 

потенціалу у напрямі досягнення громадського прогресу. 
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Рис. 5.4. Схематичне представлення послідовності створення Ядра 

досягнення громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 
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Таблиця 5.2 

Обґрунтування завдань за цільовими орієнтирами  

з реалізації місії Ядра досягнення громадського прогресу 

Напрями  Сутність пріоритетних завдань 
Забезпечення  - ресурсне забезпечення та розбудова умов належного функціонування 

Ядра; 
- збір та аналіз інформації про стан публічно-партнерської взаємодії, 
необхідної для досягнення громадського прогресу; 
- моніторинг ресурсного забезпечення взаємодії та створення системи 
моніторингу результатів взаємодії, розробка системи «попит-
пропозиція» щодо необхідних ресурсів та напрямів взаємодії; 
- централізація необхідних інформаційних ресурсів; 
- інформаційна підтримка інститутів громадянського суспільства з 
використанням сучасних електронних засобів (створення з подальшим 
супроводом вебсерверів, маркетингове сприяння, розміщення реклами 
про громадські організації на електронних дошках оголошень тощо); 
- спонукання до активності залучення наукових/інноваційних досягнень 
як у рамках триєдності, так і в межах наявних рівнів взаємодії; 

Координація  - координація взаємодії у сфері забезпечення ресурсами; 
- створення єдиної системи експертизи (прогнозів, ходу та результатів 
виконання стратегій, програм та проєктів взаємодії);  
- сприяння розвитку ділових та соціальних зв’язків суб’єктів взаємодії, 
партнерських відносин з українськими і зарубіжними суб’єктами, 
оперативне забезпечення необхідною інформацією; 
- забезпечення органів державного управління та місцевого 
самоврядування необхідною аналітичною інформацією; 
- на основі аналізу та прогнозування тенденцій публічно-партнерської 
взаємодії коригування потреб та довгострокових цілей; 
- усунення дублювання комунікаційних каналів з поширення інформації, 
а також збору та накопичення даних; 

Прогнозування  - збір та аналіз інформації про потреби суб’єктів публічно-партнерської 
взаємодії; 
- побудова об’єктивного прогнозу щодо напрямів взаємодії; 
- визначання можливої проблематики стосовно інформаційного 
забезпечення взаємодії; 
- вибір відповідних методів і засобів формування та нарощення 
потенціалу на окремій території, використання потенціалу та 
стимулювання процесів самоорганізації для отримання синергетичного 
ефекту; 
- розробка схем розвитку територіальної взаємодії та обґрунтування 
доцільності її впровадження. 

Джерело: розроблено авторкою. 

 

Під координацією публічно-партнерської взаємодії в системі Ядра 

досягнення громадського прогресу слід розуміти впорядкування і узгодження 

дій суб’єктів публічного управління, що не мають ієрархічних зв’язків. Таку 
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концепцію необхідно розбудовувати на взаємоузгодженні дій та 

інформаційних потоків (рис. 5.5). Зазначимо також про те, що головним 

завданням координації виступає взаємоузгодження цілей та взаємодопомога 

в їх реалізації. Реалізацію цієї концепції нами запропоновано здійснювати за 

допомогою таких елементів: Б1 – блок координації дій; Б2 – блок координації 

інформаційних потоків; Б3 – блок узгодження цілей; Б4 – блок оцінки 

ефективності/результативності функціонування Ядра; С1 – система 

інформаційного забезпечення координації публічно-партнерської взаємодії; 

С2 – система організаційного забезпечення Ядра; М1 – механізм моніторингу 

зовнішнього середовища (рис. 5.6). 

Реалізація вказаної концепції, на наше переконання, має здійснюватися 

у два етапи. Перший етап – формування Ядра (оцінюються потреби у 

взаємодії, формуються пропозиції та умови участі, визначаються цілі 

учасників). Другий етап – здійснюються заходи щодо забезпечення потреб 

учасників Ядра (удосконалення методів та інструментів координації 

взаємодії всіх у часників). Зазначимо, що моніторинг повинен здійснюватися 

на обох етапах. Також необхідною умовою є подальше розширення переліку 

учасників публічно-партнерської взаємодії, що буде визначати 

результативність функціонування Ядра. Водночас зацікавленість суб’єктів у 

взаємодії має ґрунтуватись на основі досягнення цілей учасників. 
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Рис. 5.5. Схематичне представлення цілеорієнтованої структури Ядра 

досягнення громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 
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Рис. 5.6. Система формування та функціонування Ядра досягнення 

громадського прогресу 

Джерело: розроблено авторкою 

 

З метою формування структури необхідно інтегрувати Ядро 

досягнення громадського прогресу в систему публічного управління. 
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Зазначимо, що у процесі руху інформаційних потоків Ядро оцінює, які з них 

призводять до ефективної/результативної публічно-партнерської взаємодії. 

Наслідком таких потоків є дії, що призводять до реалізації цілей. У 

результаті наявності нереалізованих цілей розробляються рекомендації щодо 

вдосконалення подальшої діяльності. Незадоволені запити суб’єктів 

публічного управління свідчать про конфлікт між політикою та потребами 

суспільства. Накопичення таких запитів дає змогу виявити, які саме перепони 

існують на шляху досягнення громадського прогресу і які рекомендації слід 

надати суб’єктам. Тобто в загальному вигляді Ядро виконує функції 

посередника між органами публічної влади і громадськістю та звітує і несе 

відповідальність відносно ефективності/результативності такої діяльності. 

Завданням Ядра при визначенні напрямів та наповненням інформаційних 

потоків є забезпечення проходження мінімальних обсягів інформації, тобто 

виключення сумнівних учасників та потоків інформації. Також не менш 

важливою вимогою до Ядра слід визнати формування, накопичення та 

використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії, склад якого 

детально охарактеризовано в попередніх розділах. 

Треба враховувати й те, що наявність великої кількості 

автоматизованих інформаційних систем, що не співпрацюють між собою, не 

дозволяє адекватно оцінити ситуацію та прийняти відповідне управлінське 

рішення. Україна ввійшла в епоху інформаційного суспільства й повинна 

вміти правильно накопичувати та користуватися необхідною інформацію. 

Об’єднання інформаційних систем щодо розбудови публічно-партнерської 

взаємодії в єдину – дозволить підвищити ефективність відбору необхідної 

інформації, її аналіз та прийняття відповідного управлінського рішення.  

Сьогодні будь-який орган управління складається з низки структурних 

підрозділів, які становлять необхідний набір компонентів системи. Усі 

складові пов’язані не тільки між собою, але й і зі системою взагалі та 

впливають одна на одну. Для системи публічного управління характерна 

розгалужена мережа зовнішніх та внутрішніх інформаційних зв’язків, що 
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забезпечують: передачу інформації всередині місцевого самоврядування та з 

органами державної влади; взаємний інформаційний обмін між органами 

місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства; 

передачу інформації між апаратами управління тощо.  

Існування значної кількості суб’єктів публічного управління породжує 

необхідність координаційних впливів на процес їхньої взаємодії, оскільки 

координація передбачає створення умов, за яких суб’єкти «не лише не 

заважали б один одному в роботі, а, навпаки, діяли б узгоджено для 

досягнення своїх цілей».  

Зазначимо, що у зв’язку з великою кількістю відомостей про стан 

зовнішнього та внутрішнього середовища системи публічного управління 

постає необхідність використання спеціалізованої інформаційної підсистеми 

в межах Ядра досягнення громадського прогресу. Об’єктивно-цільова 

спрямованість усіх інформаційних потоків та достовірних висновків на 

різних етапах збору та обробки даних мають висуватися базовими вимогами 

моніторингу стану досягнення громадського прогресу. До основних цілей 

моніторингу нами віднесено: 1) вчасне виявлення та подальше прогнозування 

імовірності виникнення та розвитку несприятливих явищ, що можуть 

вплинути на рівень досягнення громадського прогресу; 2) якість 

інформаційного середовища процесу публічного управління та координації 

публічно-партнерської взаємодії; 3) створення банків даних; 4) оцінка 

ефективності/результативності реалізації запланованих заходів публічно-

партнерської взаємодії. Необхідно зазначити, що об’єктами такого 

моніторингу є: а) ступінь виконання державних стратегій, проєктів та 

програм; б) інститути громадянського суспільства; в) органи центральної 

влади; г) органи місцевого самоврядування; д) рівні публічно-партнерської 

взаємодії та ін. 

Простежити процеси громадського прогресу, специфіку їх змін, 

динаміку можливо, як вже зазначалося у попередніх розділах дисертаційної 

роботи, на основі соціальної та статистичної інформації. На рис. 5.7 
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представлена розроблена автором послідовність проведення моніторингу 

досягнення громадського прогресу на мікро-, мезо- чи макрорівні. 

 

 

Рис. 5.7. Послідовність проведення моніторингу громадського поступу 

Джерело: укладено авторкою 

 

Вхідну інформаційну базу даних можна обґрунтувати за допомогою 

табл. 5.3.  

Етап 1 Етап 2 Етап 3 

Визначення мети 
моніторингу 

Формування 
основних цілей  

Визначення критеріїв та 
показників індикаторів 

якості вимірювання 

Етап 4 Етап 5 Етап 6 

Добір 
інструментарію для 

проведення 
моніторингу 

Ідентифікація 
об’єктів 

моніторингу  

Організація дослідження 

Етап 7 

Збір даних, 
проведення 

статистичних 
спостережень 

Етап 8 

Аналіз та обробка 
даних 

Етап 9 

Розробка рекомендацій на 
основі даних для 

вдосконалення явища, що 
досліджується 

Етап 10 Етап 11  Етап 12 

Внесення змін у 
систему координації 

публічно-
партнерської 

взаємодії на основі 
рекомендацій 

Фіксація 
правильності 

виконання 
запропонованих 

рекомендацій 

Застосування результатів 
моніторингу при 

подальшому плануванні 
заходів публічно-

партнерської взаємодії 
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Таблиця 5.3 

Обґрунтування змісту вхідної інформації для проведення моніторингу 

досягнення громадського прогресу в межах Ядра  

Вхідні критерії Показники 
1. Право голосу та 

підзвітність 
суспільству  

реалізація прав і свобод громадян; 
представленість органів влади у відкритих джерелах інформації; 
прозорість та підзвітність органів влади;  
свобода засобів масової інформації; 
якість комунікаційних зв’язків; 
рівень демократії. 

2. Дієвість 
публічного 
управління 

рівень щастя населення; 
рівень процвітання країни; 
рівень толерантності (духовна складова); 
якість життя; 
задоволення основних потреб людини;  
основи добробуту;  
рівень корупції; 
довіра громадян до законів та схильність до виконання цих законів; 
політична стабільність у державі; 
діяльність державних адміністрацій; 
боротьба з корупцією; 
публічний імідж органів влади; 
розвиток електронного урядування; 
баланс довіри / недовіри до соціальних інституцій громадянського 
суспільства; 
задоволеність громадськістю наявною діяльністю органів державної 
влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського 
суспільства; 
результативність стратегій розвитку.  

3. Рівень активності 
громадянського 

суспільства 

чисельність інститутів громадянського суспільства; 
чисельність залучених громадян до інститутів громадянського 
суспільства; 
рівень залучення громадян до публічного управління;  
кількість та якість реалізованих проєктів інститутами громадянського 
суспільства;  
наявність інформації серед громадськості щодо діяльності інститутів 
громадянського суспільства; 
зацікавленість громадян у діяльності інститутів громадянського 
суспільства; 
рівень мотивації щодо залучення до публічного управління; 
здатність до самоорганізації громадян; 
міжетнічні та конфесійні відносини;  
міжнародне співробітництво; 
кількість реалізованих спільних програм та проєктів у рамках триєдності; 
представленість інститутів громадянського суспільства у відкритих 
джерелах інформації. 

4. Рівень розвитку 
інститутів 

громадянського 
суспільства  

інноваційність форм і методів роботи з громадянами; 
організаційна спроможність; 
секторальна інфраструктура; 
фінансова життєздатність інститутів громадянського суспільства; 
надання послуг громадянам; 
публічний імідж інститутів громадянського суспільства. 

Джерело: систематизовано авторкою. 
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Основними рисами моніторингу досягнення громадського прогресу 

мають виступати: а) наявність незмінного складу показників та індикаторів 

враховуючи тимчасові, що доповнюють систему моніторингу та 

забезпечують її гнучкість; б) передача даних до Ядра досягнення 

громадського прогресу, їх обробка та зберігання; в) проведення моніторингу 

з єдиної організаційної бази.  

Водночас загальнонаціональний потенціал публічно-партнерської 

взаємодії на шляху досягнення громадського прогресу може бути досить 

високим, а локальні проблеми здатні викликати дестабілізацію розвитку 

системи загалом та навпаки. Отже, для підтримки управлінських рішень 

необхідно проводити моніторинг досягнення громадського прогресу на рівні 

територіальних громад. Таке дослідження територіальних аспектів 

досягнення громадського прогресу, на наш погляд, доцільно проводити за 

визначеними етапами: 1) аналітичне оцінювання загальних функцій та 

принципів публічно-партнерської взаємодії; 2) дослідження систем 

забезпечення такої взаємодії на рівні визначеної території; 3) розробка 

методів і моделей досягнення громадського прогресу на територіальному 

рівні; 4) розробка та подальше практичне використання методів і технологій 

залучення громадськості до публічно-партнерської взаємодії; 5) розробка 

методів координації такої взаємодії з урахуванням специфіки різних 

територій; 6) застосування сучасних методів відбору пріоритетних напрямів 

публічно-партнерської взаємодії. 

Отже, на наше переконання, визначення рівня інформаційної складової 

в системі публічного управління дозволить не лише сприяти формуванню та 

дифузії потенціалу взаємодії, а і знизити імовірність настання несприятливих 

подій, підвищити оперативність та обґрунтованість управлінських рішень. У 

сучасних умовах функціонування системи публічного управління 

відчувається гостра нестача потрібної інформації та надлишок застарілих 

даних, що унеможливлюють зосередженість на актуальних питаннях. Тому 

питання інформаційного забезпечення Ядра досягнення громадського 
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прогресу можна звести до визначених базових моментів: 1) встановлення 

потреби в певному виді інформації; 2) визначення джерел отримання такої 

інформації та ступеня їх надійності; 3) здійснення декодування отриманих 

даних в аналітичну інформацію, що відповідатиме потребам у визначений 

час. 

Авторка також хоче звернути увагу на те, що забезпечити необхідний 

координаційний вплив Ядра досягнення громадського прогресу на взаємодію 

неможливо без використання сучасних підходів до державного управління, а 

саме якостей та принципів публічного менеджменту, що можуть бути 

адаптовані до національних особливостей – найбільш пріоритетних варіантів, 

що ймовірні для впровадження. 

Не менш важливим є те, що взаємодії, які виникають між різними 

суб’єктами в процесі спільної діяльності або під час її здійснення за певного 

часового проміжку при повторенні або постійному вживанні, формуються у 

більш стійкий стан. У разі керованості такі взаємодії набувають цільового 

прогнозованого характеру, більшої відповідності та спрямованості щодо 

досягнення передбачуваної мети. 

Конструктивність механізмів управління такою взаємодією залежить 

від політичної зрілості суспільства і може прискорюватися або гальмуватися 

різними як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Управління як вид 

діяльності сприяє ініціюванню, формуванню й підтримці взаємодії, а як 

управлінська функція – спрямована на організаційне забезпечення реалізації 

домовленостей. При реалізації практичних завдань органами влади та 

інститутами громадянського суспільства необхідно зосереджувати увагу на 

розробці концепцій взаємодії за конкретними проблемами, яка розглядалась в 

п. 4.1. Водночас з метою підготовки та реалізації домовленостей при 

розв’язанні таких проблем важливим є питання створення організаційних 

структур, якими могли б бути інформаційно-аналітичні системи, що 

забезпечували б не лише інформування суспільства щодо проблем і загроз, а 

й ефективний зворотній зв'язок щодо їх мінімізації. Отже, взаємодія, що 
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реалізується шляхом комунікації, пронизує всю систему публічного 

управління, знаходиться поряд з особистістю, суспільством та культурою й 

виступає їх джерелом, виконуючи роль платформи функціонування 

суспільства в цілому. Тому така взаємодія може бути предметом при аналізі 

сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються в Україні на шляху 

досягнення громадського прогресу.  

Надалі авторкою пропонується розглянути методику оцінки 

підготовленості учасників до публічно-партнерської взаємодії в межах Ядра 

досягнення громадського прогресу. Дана методика дозволяє оцінити основні 

знання і вміння учасників такої взаємодії. Ключові компоненти діагностики – 

це теоретична, методична та психологічна готовність суб’єктів взаємодії 

(табл. 5.4). Діагностичні параметри являють собою систему знань та вмінь, 

які оцінюються за трибальною шкалою. Кожен з діагностичних параметрів 

оцінюється коефіцієнтом (К1, К2, К3), який розраховується за формулою: 

 

балівкількістьможливаомаксимальн

балів
Kn


 ,                               (5.1) 

 

де  балів – загальна сума балів 

 

Після розрахунку коефіцієнта кожного з блоків обчислюється середній 

коефіцієнт за формулою: 

 

3
321 KKK

K



,                                               (5.2) 

 

На основі отриманого значення середнього коефіцієнта можна 

визначити рівні  підготовки до публічно-партнерської взаємодії. Якщо 

значення коефіцієнта лежить в межах: 1) 0,8 - 1 балів – рівень підготовки 

оптимальний; 2) 0,6 - 0,7 балів, то рівень допустимий; 3) менше 0,6 балів – 
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рівень критичний. Для отримання об’єктивних даних така діагностика 

вимагає тривалого процесу спостереження за взаємодією і накопичення 

діагностичних даних. Зауважимо, що не всі діагностичні параметри легко 

оцінювати під час спостереження за процесом взаємодії, тому доцільно на 

першому етапі провести співбесіду з учасниками взаємодії з питань, які 

відображають зміст показників даної методики [22]. 

 

Таблиця 5.4 

Рівні оцінки підготовленості учасників до публічно-партнерської 

взаємодії в межах Ядра досягнення громадського прогресу 

 

Діагностичні 
блоки 

Склад  Параметри Оцінка 

Рівні Спрямованість 

професійної 

підготовки 

Зміст 

підготовки  

Показники оцінки комунікаційної підготовки  

О Д К 

1 2 3 4 5 6 
1. Знання 
теоретичних 
основ 
публічно-
партнерської 
взаємодії 

1) знання основних закономірностей науки 
управління; 
2) орієнтація в меті та завданнях взаємодії; 
3) оперування термінологією; 
4) орієнтація у відборі змісту комунікацій на 
основі наукових даних, фактів, понять, 
законів. 
5) розуміння логіки процесу публічно-
партнерської взаємодії. 

   1. Теоретична 
підготовка 

2. Знання 
методів 
ефективних 
комунікацій 

1) орієнтація в різноманітності методів 
комунікацій; 
2) розуміння сутності цих методів; 
3) уявлення про можливості використання 
наявних методів комунікацій в процесі 
публічного управління. 

   

2. Методична 
підготовка 

1. Знання 
змісту 
публічно-
партнерської 
взаємодії 

1) уявлення ролі партнерської взаємодії в 
системі публічного управління; 
2) розуміння мети та завдань партнерської 
взаємодії; 
3) орієнтація в стратегіях, програмах та 
проєктах публічно-партнерської взаємодії; 
4) виділення знань, умінь та навичок,  які 
необхідно сформувати в процесі публічно-
партнерської взаємодії. 
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Продовження табл. 5.4 
1 2 3 4 5 6 

 2. Знання 
сучасних 
досягнень у 
сфері 
публічного 
управління 

1) розуміння взаємозв’язку змісту, форм і 
методів управління; 
2) орієнтація у різноманітності та специфіці 
форм організації публічно-партнерської 
взаємодії; 
3) орієнтація в інноваційних формах 
організації публічно-партнерської взаємодії, 
їх сутності, умовах успішного використання 
в практичній діяльності. 

   

 3. Знання 
засобів 
публічно-
партнерської 
взаємодії 

1) орієнтація в різноманітності, специфіці, 
умовах застосування сучасних засобів у 
процесі публічно-партнерської взаємодії; 
2) розуміння ролі та функцій засобів 
взаємодії в активізації громадського 
прогресу і розвитку інтересів учасників до 
певних питань. 

   

3. 
Психологічна 
підготовка 

1. Знання  
психологічних 
особливостей 
учасників 
процесу 
взаємодії 

1) орієнтація в психологічних особливостях 
учасників триєдності взаємодії; 
2) розуміння ролі психодіагностики в 
досягненні ефективності / результативності 
взаємодії; 
3) орієнтація в діагностичних методах оцінки 
психологічних особливостей учасників 
процесу взаємодії. 

   

 2. Знання 
закономірност
ей розвитку 
взаємодії 

1) розуміння закономірностей пізнання; 
2) орієнтація в компонентах пізнання, їх 
сутності та логічного взаємозв’язку. 
3) розуміння психологічних основ розвитку 
особистості різних вікових груп. 

   

 3. Знання 
сучасних 
технологій 
взаємодії 

1) розуміння необхідності координації 
публічно-партнерської взаємодії та місця й 
ролі в цьому процесі Ядра досягнення 
громадського прогресу;  
2) володіння прийомами планування, 
організації та мотивації взаємодії; 
3) орієнтація в змісті контрольно-аналітичної 
діяльності в процесі взаємодії. 

   

 

Безумовно, перевагою такої методики є те, що вона дозволяє оцінити 

різні сторони професійної підготовки до процесу взаємодії, виявити слабкі 

місця, що дозволяє підготувати конкретну систему пропозицій щодо 

підвищення рівня готовності до публічно-партнерської взаємодії. Методика 

може використовуватися в повному обсязі, або частинами (окремими 

блоками), а також дозволяє вносити додаткові блоки, складові чи параметри. 
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У наукових джерелах більшість надбань у сфері вимірювання та оцінки 

прогресу присвячено науково-технічному та суспільному прогресу. У різних 

працях вчених прогрес розглядається перш за все в розвитку наукового 

знання, але ж наукове знання знаходить найвищий сенс тільки тоді, коли 

воно реалізується на практиці. Також важливо зосередитись не лише на 

загальній кількості вироблених у країні матеріальних благ, але і на тому, 

наскільки рівномірно і справедливо вони розподіляються серед населення, а 

також як впливають на даний процес суб’єкти публічного управління. У 

науці з управління актуалізується пошук критеріїв вимірювання суспільного 

прогресу. Зазначимо відразу, що дане питання ніколи не отримувало 

однозначної відповіді в літературі. Така ситуація певною мірою пояснюється 

складністю суспільства як суб’єкта та об’єкта прогресу, його 

багатоплановістю. Звідси виникають пошуки свого, локального критерію для 

кожної сфери суспільного життя окремо [23]. 

Відомо, що переважна частина українських науковців-позитивістів 

розглядала рівень знань та суспільної свідомості головним критерієм 

прогресу. У зв’язку з цим науковці надзвичайно високо оцінювали освіту та 

виховання. Водночас деякі українські науковці-позитивісти головним 

критерієм суспільного прогресу називали етичний. В. Лесевич 

охарактеризував суспільний прогрес як прагнення до ідеалу (людяності), а 

головною рушійною силою прогресу – розумову діяльність. М. Драгоманов 

другим головним критерієм прогресу називав людську самореалізацію – 

досягнення «можливого щастя життя для кожної особи». Також науковцями 

виділялися й інші (економічні та соціально-правові) критерії. При цьому, як 

правило, головними критеріями суспільного прогресу виступали 

інтелектуальні та моральні, а потім економічні та соціально-правові чинники 

[24]. 

Водночас деякі науковці вважають основним об’єктивним критерієм 

суспільного прогресу – розвиток продуктивних сил, а громадську систему 

(соціально-економічний лад, політика, ідеологія, мораль і т.д.) як таку, що 
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найбільшою мірою стимулює розвиток продуктивних сил та створює для них 

найбільший простір. Однак, на переконливу думку авторки, суспільний 

прогрес в загальному вигляді складається з науково-технічного, духовного, 

морального, економічного та інших, серед яких достойне місце має зайняти 

громадський прогрес за умови формування, накопичення та використання 

потенціалу партнерської взаємодії в системі публічного управління.  

На різних етапах життєвого циклу суспільства оцінка спроможності 

публічного управління розглядається з різних ракурсів, перш за все з точки 

зору її  ефективності / результативності. Так, основні критерії та 

систематизацію підходів до оцінювання публічного управління досліджували 

Т. Бовайрд., Д. Кауфман, A. Краай, Е. Льофлер, M. Маструззі. Д. Килинг 

зокрема  пропонує оцінювати державне управління з точки зору «пошуку 

найкращого способу використання ресурсів для досягнення пріоритетів 

державної політики». У сучасних наукових дослідженнях оцінювання 

публічної влади пропонується у контексті виявлення детермінант розвитку 

суспільства внаслідок формування партнерських відносин між суспільними 

інститутами. Оскільки єдиного універсального критерію оцінки громадського 

прогресу на даний час не існує, дослідження має здійснюватися із 

урахуванням умов комплексності, системності та масштабності оцінки 

партнерської взаємодії в системі публічного управління, а це можливо лише 

за умови врахування багатьох критеріїв.  

У будь-якому випадку для публічно-партнерської взаємодії як фактору, 

без якого не можливе досягнення громадського прогресу, потрібно створити 

належні умови. Зазначене потребує ефективного публічного управління на 

основі запровадження дієвого механізму координації взаємодії: 

1) забезпечити широку участь громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики, вирішенні питань місцевого значення (не 

формалізованого або завуальованого характеру); 2) доступність не лише до 

загальної інформації органів публічної влади та громадських інститутів, а й 

до показників результативності / ефективності їх діяльності; 



378 
 
3) удосконалення інфраструктурного забезпечення. Індикаторами при цьому 

автор пропонує вважати: 1) кількість реалізованих стратегій, програм та 

проєктів органами публічної влади, громадськими організаціями; 2) кількість 

проведених консультацій та кількість врахованих думок, а також відносний 

їх показник; 3) кількість Інтернет-інструментів, через які здійснюється 

комунікація органів влади з громадськістю, а також ефективність цих 

інструментів; 4) кількість скарг на незадовільну інформованість через сайти 

та загалом; 5) кількість залучених громадян до активних інститутів 

громадського суспільства; 6) кількість активних інститутів громадського 

суспільства по відношенню до загальної їх кількості. Багато науковців, з 

якими погоджується автор, зазначають про необхідність враховувати 

суспільну думку при оцінці ефективності публічного управління, але 

підкреслимо, що враховувати таку думку повинні не лише органи влади, а й 

інститути громадянського суспільства, які виступають вагомим учасником 

публічно-управлінських відносин. Загальну систему оцінки результатів 

досягнення громадського прогресу можна візуалізувати у вигляді рис. 5.8. 

Одразу слід підкреслити, що оцінка прогресу в цілому або його 

складових не може бути всеосяжною через багатовимірності та не повну 

усвідомленість усього комплексу процесів, що конституюють суспільство, 

природу і людину загалом. Однак, не зважаючи на зазначене, такі критерії 

оцінки існують: 1) соціальної складової прогресу: а) оцінка демократичності 

суспільства, ступеня реалізації прав і свобод громадян – Freedom House, 

«Cross-National Time-Series Data Archives», «Polity IV», Індекс демократії, 

«Democracy Barometer» тощо; б) оцінка рівня соціальної рівності, ступеня 

розриву між доходами найбагатших і найбідніших громадян (Коефіцієнт 

Джині); в) оцінка якості життя (Індекс якості життя, Індекс людського 

розвитку тощо); 2) економічна складова прогресу – ВВП, економічне 

зростання, Індекс економічної свободи тощо; 3) духовна складова – Індекс 

толерантності, Всесвітній огляд цінностей; 4) наукова складова – рівень 

інновацій та інші. 
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Рис. 5.8. Модель процесу моніторингу, оцінки та аналізу досягнення громадського прогресу 

Джерело: запропоновано та побудовано авторкою 
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Водночас оцінку ефективності / результативності місцевого 

самоврядування доцільно проводити на основі трьох категорій: 1) комплексні 

методи, які засновані на думці зацікавлених сторін; 2) на основі думки 

громадян (або однієї зацікавленої сторони); 3) самооцінки місцевими 

органами влади. Приклади за кожною з поданих категорій висвітлені в 

керівництві для користувачів по вимірюванню місцевого управління, що 

розроблено ПРООН. 

Наявний досвід зарубіжних країн засвідчує, що основні показники 

публічності (прозорість, відкритість, підзвітність) є однією з важливих 

складових оцінки ефективності / результативності органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Зазначені показники виступають важливими 

складовими досягнення громадського прогресу. Основну частку серед 

індикаторів даних показників, що розроблені та застосовуються в 

європейських країнах, становлять саме ті, які оцінюють і вимірюють: 

1) представленість; 2) прозорість та верховенство права; 3) підзвітність 

органів місцевого самоврядування; 4) участь громадян в управлінні та їх 

активність й інші показники демократії. Так, барометр місцевого 

самоврядування, що використовується у Нідерландах [25], містить: 

1) прозорість і верховенство права (організаційно-правова база, доступ 

громадян до правосуддя, поширеність корупції); 2) підзвітність (доступність 

та наявність інформації щодо послуг, використання ресурсів, отриманих 

результатів; чуйність органу влади, чесність тощо); 3) участь і громадянська 

активність (організаційна база, залученість населення, активність 

громадянського суспільства) тощо. 

Одразу слід підкреслити, що хоча відкритість та прозорість іноді 

використовуються як синоніми, але вони мають відмінності, а саме: 

прозорість передбачає надання інформації, а відкритість ґрунтується на 

прагненні надати інформацію добровільно. Тобто відкритий уряд (лідер) 

активно надає інформацію та заохочує громадян (інститути громадянського 

суспільства) до спільної партнерської взаємодії і прагне отримувати від них 



381 
 
зворотній зв’язок. Важливо визнати, що демократична влада не має чекати 

запит від громадян на отримання певної публічної інформації, а повинна 

добровільно оприлюднювати інформацію у такий спосіб, щоб мотивувати 

кожного громадянина ознайомитися з нею та зробити висновки. Це також 

означає, що не лише урядова інформація повинна бути надана у ясній та 

зрозумілій формі, а інформація, яка оприлюднюється інститутами 

громадянського суспільства, які, в свою чергу, також повинні функціонувати 

на засадах прозорості та відкритості. 

У якості показників, які стосуються участі громадян у місцевому 

самоврядуванні та публічності органів місцевого самоврядування у 

європейських країнах, також виокремлені наступні: 1) місцеві органи влади і 

партисипативна демократія (відкритість, чесність, прозорість, чуйність, 

підзвітність); 2) громадянське суспільство, міжнародне співтовариство, 

засоби масової інформації; 3) форми і методи роботи з громадянами; 

4) оцінка роботи з громадянами; 4) референдуми та ініціативи громадян 

тощо. 

Демократична ефективність, заходи відкритості та чесності оцінюються 

на основі таких індикаторів: прозорість бюджету; існування і прозорість 

правил державних закупівель; існування і складність правил, що регулюють 

відкритий доступ до документів місцевої влади; кількість і повнота зустрічей, 

слухань і форумів по місцевому управлінню і метод сповіщення про них; 

існування і повноваження консультативних комітетів громадян, які 

організовані або визнані місцевою владою; кількість примірників 

безкоштовних інформаційних бюлетенів, що випускаються місцевою владою, 

на 1000 жителів; відповіді громадян на поставлені в опитуванні питання про 

важливість «хороших» зв’язків і хабарів в установах органів місцевого 

самоврядування; відповіді громадян на поставлені в опитуванні питання про 

дискримінацію (наприклад, етичної); відповіді громадян на поставлені в 

опитуванні питання про неупередженість чиновників місцевої влади та їх 

готовність допомогти. 
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Словаччиною був розроблений рейтинг «Відкрите місцеве 

самоврядування», що включає оцінку відкритості 144 міст та муніципалітетів 

в Албанії, Боснії та Герцеговині, Косові, Північній Македонії та Сербії за 

критеріями прозорості, доступності, добросовісності (сумлінності), 

усвідомленості [26].  

У Грузії створено Індекс місцевого самоврядування (Local self-

government index), що спрямований на встановлення прозорого та підзвітного 

самоврядування, а також збільшення участі громадськості в самоврядуванні 

та одночасного зниження ймовірності корупційних ризиків. Такий індекс 

оцінюється за трьома блоками: 1) проактивне розкриття публічної інформації 

(включає 52 критерії); 2) електронне управління (включає 27 критеріїв); 

3) участь громадян і підзвітність (включає 19 критеріїв). Проактивне 

розкриття публічної інформації та електронне врядування оцінюються в 

основному на основі моніторингу офіційних вебсайтів. Участь громадян і 

підзвітність – шляхом аналізу публічної інформації та дотримання практики 

участі громадян на місцях [27]. Для України показником 

ефективності / результативності діяльності органів місцевого самоврядування 

може слугувати індекс публічної доброчесності [28], який демонструє 

помітну позитивну динаміку зростання та просування нашої держави у 

рейтингу. 

Таким чином, індекси публічності органів місцевого самоврядування є 

дієвим практичним інструментом розбудови публічної сфери як для 

Європейських країн, так і для України, оскільки  дозволяють всесторонньо 

оцінити рівень взаємодії органів місцевого самоврядування та 

громадян/інститутів громадянського суспільства. Водночас публічність 

інституцій влади позитивно впливає не лише на досягнення громадського 

прогресу, а й на якість життя громадян в цілому. 

Основні виміри ефективності / результативності системи публічного 

управління було розглянуто автором у Розділі 3 та визначено місце України в 

рейтингу держав за основними показниками. Зауважимо, що недоцільно 
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використовувати таку кількість показників для оцінки досягнення 

громадського прогресу, тому надалі запропонуємо окремі критерії та 

індикатори, що найкраще характеризують цей процес. Зазначимо, що кожен 

показник має бути обраний на основі його відображення майбутньої 

успішності. Озброївшись чіткими і вимірними цілями, поставленими в 

«Progress Meter» (Вимірювач прогресу), легко побачити головну мету (як 

виглядає успіх). Проте всі цілі допускають свободу та гнучкість, які 

необхідні окремим владним структурам, громадам, інститутам 

громадянського суспільства для вирішення своїх унікальних завдань і 

досягнення позитивних змін таким чином, що буде найбільш цінним для 

суспільства. Отже, якщо ж брати за мірило стратегічні перспективи, то 

головною спільною метою учасників взаємодії буде забезпечення 

громадського прогресу у безпечних і екологічно здорових умовах, що 

визначаються словосполученням «стійкий людський розвиток» [29]. Тож 

нижче наведемо основні показники, які варто враховувати при оцінці рівня 

досягнення громадського прогресу.  

Як вже було підкреслено у підрозділі 3.1, Інститутом Всесвітнього 

банку розроблено інтегрований показник державного управління GRICS, що 

дозволяє найкраще схарактеризувати якість публічного управління в різних 

державах. Показник базується на декількох сотнях змінних, взятих з різних 

джерел (індекси і результати досліджень, що здійснюються на регулярній 

основі міжнародними і неурядовими організаціями), і складається з шести 

індексів: 1) право голосу і підзвітність суспільству (voice accountability) – 

характеризують ступінь можливості участі громадян у виборі уряду, свободу 

вираження поглядів, свободу об'єднань та вільних медіа; 2) політична 

стабільність і відсутність насильства, злочинності й тероризму (political 

stability, lask of violence) – включає групу показників вимірювання 

ймовірності дестабілізації уряду і сприйняття вірогідності політичної 

нестабільності та / або політично мотивованого насильства, включаючи 

тероризм, та відображає, наскільки якість управління на рівні держави може 
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викликати необхідність різких змін, зміну політичного курсу; 3) ефективність 

державного управління (government effectiveness) – відображає якість 

адміністративних послуг, якість бюрократії, компетенцію держслужбовців, 

рівень незалежності держслужби від політичного тиску, рівень довіри до 

урядової політики; 4) тягар адміністративного тиску і якість законодавства 

(regulatory framework) – демонструє здатність уряду формулювати та 

впроваджувати продуману політику та правила, які дозволяють розвивати 

приватний сектор та сприяють його розвитку (контроль рівня цін, надмірний 

контроль банків, рівень регулювання міжнародної торгівлі і розвитку бізнесу 

тощо); 5) верховенство закону (rule of law) – вимірює рівень довіри громадян 

до законів та схильність до виконання цих законів; 6) протидія корупції 

(control of corruption) – відображає сприйняття корупції в суспільстві та 

враховує різні сторони використання публічної влади з метою отримання 

приватної вигоди, «захоплення» держави елітами та приватними інтересами 

на високому політичному рівні. 

Обов’язковим маємо визнати при дослідженні рівня досягнення 

громадського прогресу врахування позицій України в SPI [30] («Індекс 

соціального розвитку») [31], категоріями якого є: 1) основні потреби людини 

(харчування та медичне обслуговування; вода та санітарія; житло; особиста 

безпека); 2) основи благополуччя (доступ до базових знань; до інформації та 

комунікацій; здоров’я та оздоровлення; якість навколишнього середовища); 

3) можливості (особисті права, особиста свобода та вибір; інклюзивність; 

доступ до вищої освіти).  

Далі пропонуємо для визначення ступеня досягнення громадського 

прогресу використовувати «Індекс демократичного розвитку областей 

України» [32], в основу якого покладено оригінальну методологію 

International IDEA Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам, 

адаптовану у відповідності до специфіки оцінювання демократичного 

розвитку регіонів України. Спираючись на принципи представницької 

демократії, розробниками виділено 10 окремих розділів: 1) стан реалізації 
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громадсько-політичних прав людини та стан правосуддя; 2) соціально-

економічний стан; 3) громадська активність і самоорганізація громадян; 4) 

стан ЗМІ; 5) міжетнічні та конфесійні відносини; 6) політична активність, 

партії, вибори; 7) децентралізація та діяльність органів місцевого 

самоврядування; 8) діяльність державних адміністрацій; 9) безпека 

(злочинність, діяльність органів правопорядку); 10) корупція. 

Безперечно, слід наголосити на необхідності використання практики 

SIGMA [33]. Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС в червні 2014 року, 

а в травні 2019 року SIGMA, Європейська комісія і українська влада узгодила 

робочу програму, в якій пріоритет до грудня 2020 року надається співпраці з 

Секретаріатом Кабінету Міністрів та іншими ключовими зацікавленими 

сторонами по оновленню програми реформування державного управління, 

вдосконалення директивних процедур у рамках уряду та з іншими 

Міністерствами за різними напрямами. Основна мета такої ініціативи – 

зміцнити основи для поліпшення державного управління і підтримати 

соціально-економічний розвиток шляхом нарощування потенціалу 

державного сектора, посилення горизонтального управління і поліпшення 

розробки та реалізації реформ державного управління. Експерти SIGMA 

допомагають у наступних ключових секторах: 1) стратегічні рамки реформи 

державного управління; 2) розробка політики та координація; 3) державна 

служба і управління людськими ресурсами; 4) підзвітність; 5) послуги; 

6) управління державними фінансами, державні закупівлі та зовнішній аудит. 

Наступним кроком оцінки рівня досягнення громадського прогресу 

доцільно визнати врахування Індексу сталості розвитку організацій 

громадянського суспільства (CSOSI), який є інструментом для оцінки 

міцності та загальної життєздатності сектору організацій громадянського 

суспільства та включає наступні параметри оцінки: 1) правове середовище; 

2) організаційну спроможність; 3) фінансову життєздатність; 4) адвокацію; 

5) надання послуг; 6) секторальну інфраструктуру; 7) публічний імідж.  
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Експертами United States Agency for International Development  (USAID) 

кожного року проводиться дослідження «Індекс демократичності міст» та 

оцінюється, наскільки міста відповідають європейським стандартам 

відкритості, прозорості та підзвітності влади. У процесі моніторингу 

аналізуються документи, ухвалені місцевими радами, які регламентують 

організацію роботи ради, виконавчих комітетів, депутатських комісій, 

механізмів місцевої демократії, створення консультативно-дорадчих органів. 

Отже, даний індекс може бути показником досягнення громадського 

прогресу на локальному рівні. Серед напрямів аналізу демократичності міст 

є: 1) статут територіальної громади; 2) місцеві ініціативи; 3) громадські 

слухання; 4) громадська експертиза; 5) звітування міських голів та депутатів 

міських рад; 6) загальні збори громадян за місцем проживання; 7) електронні 

петиції; 8) консультації з громадськістю; 9) громадські бюджети участі; 

10) регламенти виконавчих комітетів міських рад; 11) регламенти міських 

рад; 12) положення про постійні депутатські комісії; 13) положення про 

помічників-консультантів депутатів міських рад. 

Важливим також при дослідженні рівня досягнення громадського 

прогресу в Україні є врахування Індексу публічності місцевого 

самоврядування [34], який дозволяє оцінити та порівняти між собою рівень 

прозорості, відкритості та підзвітності муніципальних інституцій у їхній 

взаємодії з мешканцями. У цілому вимірювання Індексу націлене на те, щоб 

зрозуміти, наскільки публічно приймаються рішення і втілюється в життя 

політика муніципалітету, і яким є внесок основних суб’єктів місцевого 

самоврядування в даний процес (міського голови, виконавчих органів і 

депутатів). 

Водночас під публічністю місцевого самоврядування розуміється 

комплекс управлінських та політичних заходів, до яких вдаються органи та 

посадові особи місцевого самоврядування з метою забезпечення 

максимально відкритих і приязних взаємовідносин з громадянами, та 

підвищення рівня загальної довіри до муніципальних інституцій. Важливість 
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зазначеного полягає в рівні наближеності влади до громадян. У рамках 

індексу публічності місцевого самоврядування досліджуються такі складові: 

1) прозорість (процес оприлюднення місцевою владою за власною 

ініціативою вичерпної та актуальної інформації про свій персональний склад 

і структуру, повноваження і функції, фінанси, поточну активність та плани, 

політичні ініціативи та ухвалені рішення, послуги, які надаються мешканцям, 

а також інформації, що становить суспільний інтерес); 2) відкритість влади 

(процес надання владою максимального доступу до інформації, що є в її 

розпорядженні, та стимулювання активного залучення громадян до 

безпосередньої комунікації і регулярного діалогу з питань вироблення 

політики на місцевому рівні); 3) підзвітність влади (процес систематичного 

інформування громадськості про результати та ефективність роботи 

муніципальних інституцій, використання громадських ресурсів та 

бюджетних коштів). Разом з тим основними об’єктами, які підлягають 

оцінюванню, є міський голова (як головна посадова особа); виконавчі органи 

влади (органи, уповноважені здійснювати виконавчі та розпорядчі функції); 

депутати міської ради (як представницький орган місцевого 

самоврядування). Публічність кожного з об’єктів оцінюється окремо за 100-

бальною шкалою, а загальний Індекс публічності – це зважена сума значень 

цих трьох оцінок [35].  

Існують і спеціально розроблені підходи до оцінювання якості 

комунікацій для представницьких інституцій. Одну з таких – модель 

вимірювання якості комунікування [36] – для різноманітних рад 

(парламентів) запропонувала «Дослідницька група для урядових 

комунікацій» (Нідерланди). Важливо, що запропонований інструментарій 

зосереджений не лише на вимірюванні якості діяльності суто комунікативних 

підрозділів представницьких органів (рад), але й на всьому комплексі 

діяльності установи. Усі показники поділені додатково на підгрупи, які 

автори методу визначають як «критерії якості комунікації»: 1) прозорість; 

2) доступність інформації та самої організації; 3) пабліситі за допомогою 
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медіа; 4) швидкість та якість відповідей; 5) інтерактивність політики; 

6) комунікативна політика; 7) ефективність та результативність комунікації.  

Дослідження методичних підходів щодо розрахунку міжнародних 

індексів та рейтингів оцінювання розвитку системи публічного управління та 

окремих її компонент дозволяє акцентувати увагу на важливості формування 

комплексного підходу до оцінки рівня досягнення громадського прогресу.  

Беручи за основу вищевказане та розглядаючи рівні взаємодії у рамках 

триєдності, яка взята за основу у межах даного дисертаційного дослідження, 

автором пропонується використовувати для оцінки поточного і загального 

громадського прогресу модель, яка деталізована на рис. 5.9. Така модель 

дозволить виділити не лише загальні проблеми щодо рівня досягнення 

громадського прогресу, а й зосередити увагу на окремих локальних місцях у 

розрізі основних рівнів взаємодії: інформування, консультування та 

залучення. 

Систематизацію показників вимірювання рівня досягнення 

громадського прогресу у вигляді матриці можна представити за допомогою 

табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Матриця показників вимірювання досягнення громадського 

прогресу 

Стан досягнення громадського прогресу за рівнями взаємодії в 
системі триєдності на основі коефіцієнтів: 1) виконання; 
2) отриманого впливу*  

Рівні публічно-
партнерської 
взаємодії  

Відсутній 
(0,0-0,1) 

Слабкий 
(0,1-0,25) 

Помірний 
(0,25-0,5)  

Достатній  
(0,5-0,75) 

Прискорений 
(0,75-1,0) 

Інформування       
Консультування      
Залучення       

Джерело: побудовано авторкою 

* запропоновано авторкою 
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 Рис. 5.9. Складові оцінки та аналізу досягнення громадського прогресу («Progress Meter») 

Джерело: побудовано авторкою 
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З огляду на вищевказане, автор вважає за доцільне введення наступних 

коефіцієнтів для оцінки досягнення громадського прогресу за рівнями 

публічно-партнерської взаємодії: 

 

,                                                   (5.3) 

,                                                   (5.4) 

де, Nвд – кількість виконаних дій; 

Nзд – кількість запланованих дій; 

Nвплд – кількість дій, за якими були отримані очікувані впливи або 

наслідки. 

 

Зазначимо, що особливу увагу необхідно приділити етапу 

«заплановано», оскільки він слугує основою наступних етапів та в цілому 

досягнення громадського прогресу, тому має містити чітко сформовані 

наміри. Також коефіцієнт виконання дає кількісну характеристику 

ефективності рівнів публічно-партнерської взаємодії, а коефіцієнт впливів 

характеризує якісно таку взаємодію. 

Водночас важливо наголосити, що проведення оцінки досягнення 

громадського прогресу за рівнями публічно-партнерської взаємодії не є 

самоціллю або кінцевим результатом, однак її проведення допоможе 

виявляти недоліки в системі публічного управління і стане підґрунтям для 

розробки дієвих рекомендацій стосовно удосконалення подальшої роботи у 

даній сфері, якісних змін нормативно-правової бази тощо.  

Отже, визначення стратегічних пріоритетів досягнення громадського 

прогресу обумовлює вибір напрямів публічно-партнерської взаємодії, в 

основу якої покладено ідентифікацію основних підсистем (функціональної, 

ресурсної, організаційної) досягнення цілей, що дає змогу розробити 

практичні рекомендації та подальші стратегії розвитку. Також сьогодні 

практично відсутні способи і форми підвищення активності в процесі 
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взаємодії, яка розглядається. У зв’язку із зазначеним необхідні подальші 

дослідження з розвитку методології партнерської взаємодії в системі 

публічного управління на принципах системності, інтеграційності, 

компетентності та збалансованості. Для оцінки ефективності механізмів 

координації публічно-партнерської взаємодії необхідно враховувати 

особливості процесу формування взаємодії (здатність створювати нові 

зв’язки), дифузію (поширення взаємодії) та досягнення результатів 

(імплементація в життя громадянського суспільства). Зазначимо, що 

передумови ефективності / результативності залежать від наявного 

потенціалу взаємодії на всіх рівнях (державному, місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства).  

Отже, для практичної реалізації запропонованих у дослідженні заходів 

доцільним визнано створення Ядра досягнення громадського прогресу. 

Функціонально на запропоноване до впровадження автором Ядро 

покладається: 1) аналіз потенційних можливостей на окремій території і в 

країні в цілому та визначення пріоритетних напрямів розвитку; 

2) планування, моніторинг та оцінка стратегічних і програмних документів; 

3) розбудова та координація публічно-партнерської взаємодії в системі 

триєдності тощо. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

У п’ятому розділі розроблено методичний підхід до визначення 

стратегічних пріоритетів та обґрунтовано стратегічні орієнтири формування 

механізму публічно-партнерської взаємодії; представлено пропозиції щодо 

інституційного та організаційного забезпечення формування Ядра досягнення 

громадського прогресу. 

Доведено, що теорія публічного управління розглядає процес публічно-

партнерської взаємодії як важливий пріоритет довгострокового державного 

розвитку, а на перше місце висуваються умови щодо системного публічно-
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управлінського впливу на процеси забезпечення 

ефективності / результативності такої взаємодії. Звідси можна засвідчити, що 

такі впливи мають здійснюватися в межах двох вимірів: стратегічного 

бачення перспектив досягнення громадського прогресу, що відображений у 

загальнодержавних програмних документах (стратегіях, концепціях тощо), та 

подальша деталізація стратегічних завдань, що представлені в системі 

планових документів.  

На основі аналізу попередньо проведеного дослідження нормативно-

правової бази визначено, що в Україні відсутнє стратегічне бачення шляхів 

досягнення громадського прогресу та вирішення проблемних питань 

формування, накопичення та використання потенціалу публічно-партнерської 

взаємодії, а також відбиває лише специфічні інтереси та цілі, що мають 

абстрактний характер завдань і підкріплюються відсутністю системного та 

комплексного бачення процесу взаємодії в системі публічного управління.  

Проведено паралель між теорією та практикою стратегічного 

планування та показано, що вибір певної моделі взаємовідносин у системі 

«влада – громадськість» ґрунтується на стратегічних орієнтирах держави в 

аспекті досягнення громадського прогресу з урахуванням сучасної парадигми 

публічного управління та представлена структурно-логічна схема 

інкорпорації детермінант стратегії досягнення громадського прогресу до 

відповідних компонент публічно-партнерської взаємодії.  

Окреслено шляхи оптимізації об’єктивно-цільової спрямованості всіх 

інформаційних потоків та достовірних висновків на різних етапах збору та 

обробки даних, що мають висуватися базовими вимогами моніторингу стану 

досягнення громадського прогресу. Отже, до основних цілей моніторингу 

автором віднесено: 1) вчасне виявлення та подальше прогнозування 

імовірності виникнення та розвитку несприятливих явищ, що можуть 

вплинути на рівень досягнення громадського прогресу; 2) якість 

інформаційного середовища процесу публічного управління та координації 

публічно-партнерської взаємодії; 3) створення відповідних банків даних; 
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4) оцінка ефективності/результативності реалізації запланованих заходів 

публічно-партнерської взаємодії. Обґрунтовано зміст вхідної інформації для 

проведення моніторингу досягнення громадського прогресу, що включає всіх 

суб’єктів у межах триєдності публічного управління та критеріями якого 

виступають: право голосу та підзвітність суспільству; дієвість публічного 

управління; рівень активності громадянського суспільства; рівень розвитку 

інститутів громадянського суспільства.  

Систематизовано основні напрями поліпшення координації процесу 

публічно-партнерської взаємодії, що сприятимуть вирішенню проблемних 

питань досягнення громадського прогресу, зважаючи на особливості 

соціальних зв’язків окремих територій. Констатовано, що інфраструктура 

публічного управління не здатна існувати в сучасних без якісного 

інформаційного забезпечення, тому відповідний супровід процесів 

досягнення громадського прогресу є одним із пріоритетних завдань, що 

породжує необхідність розробки багатокомпонентної системи, яка обумовить 

прискорення прогресу. Визнано необхідність формування просторово-часової 

форми організації структури публічно-партнерської взаємодії, що завдяки 

налагодженим комунікаційним зв’язкам дозволить оптимізувати склад засобів 

координації досягнення громадянського прогресу та спрямувати траєкторію 

взаємодії до нарощення потенціалу. 

Опрацьовано прогнозні основні цільові орієнтири публічно-

партнерської взаємодії в рамках триєдності, на основі яких запропоновано 

конструктивно-ключові засади забезпечення ефективності / результативності 

функціонування та структурно-процедурну систему реалізації функцій Ядра 

досягнення громадського прогресу.  

Розроблено та обґрунтовано поетапну послідовність створення Ядра 

досягнення громадського прогресу, яка складається з п’яти блоків та 

тринадцяти етапів та наведено цільові орієнтири (за напрямами: 

забезпечення, координація, прогнозування) реалізації місії Ядра, яка включає: 

створення єдиної якісно-активної системи комунікацій у наявному 
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інформаційному просторі; провадження комплексного моніторингу стану 

публічно-партнерської взаємодії на всіх її рівнях; постачання необхідних для 

взаємодії ресурсів для нарощення потенціалу в напрямі досягнення 

громадського прогресу. 

Формується висновок про те, що під координацією публічно-

партнерської взаємодії в системі Ядра досягнення громадського прогресу 

треба розуміти впорядкування і узгодження дій суб’єктів публічного 

управління, що не мають ієрархічних зв’язків. Звідси головним завданням 

координації виступає взаємоузгодження цілей та взаємодопомога в їх 

реалізації. Реалізацію цієї концепції запропоновано здійснювати за 

допомогою елементних складових (блок координації дій; блок координації 

інформаційних потоків; блок узгодження цілей; блок оцінки 

ефективності/результативності функціонування Ядра; система 

інформаційного забезпечення координації публічно-партнерської взаємодії; 

система організаційного забезпечення Ядра; механізм моніторингу 

зовнішнього середовища) та реалізувати у два етапи (формування ядра та 

здійснення заходів щодо забезпечення потреб учасників). 

Запропоновано методику оцінки підготовленості учасників до 

публічно-партнерської взаємодії в межах Ядра досягнення громадського 

прогресу. Дана методика дозволяє оцінити основні знання і вміння учасників 

такої взаємодії. Основні компоненти діагностики – це теоретична, методична 

та психологічна готовність суб’єктів взаємодії (склад та параметри яких чітко 

визначені). Діагностичні параметри являють собою систему знань та вмінь, 

які оцінюються за трибальною шкалою. Кожен із діагностичних параметрів 

оцінюється відповідним коефіцієнтом. На основі отриманого значення 

середнього коефіцієнта визначаються рівні підготовки до публічно-

партнерської взаємодії. 

Огляд наукового доробку щодо пошуку критеріїв вимірювання та 

оцінки суспільного прогресу доводить, що це питання ніколи не отримувало 

однозначної відповіді в літературі. Запропоновано модель процесу 
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моніторингу, оцінки та аналізу результатів досягнення громадського прогресу. 

Підкреслено, що оцінка прогресу загалом або його складових не може бути 

всеосяжною через багатовимірність та не повну усвідомленість усього 

комплексу процесів, що конституюють суспільство, природу й людину 

загалом. Опрацьовано показники публічного управління наднаціонального 

рівня, національного та локального та акцентовано увагу на закордонному 

досвіді. Укладено перелік найважливіших показників, які можна 

використовувати як дослідження рівня досягнення громадського прогресу, та 

запропоновано в рамках триєдності, яка взята за основу, використання для 

оцінки поточного й загального громадського прогресу модель «Progress 

Meter». Стан досягнення громадського прогресу за рівнями взаємодії в 

системі триєдності автором запропоновано проводити на основі розрахунку 

коефіцієнтів: виконання та отриманого впливу. Наголошено, що проведення 

такого оцінювання не є самоціллю або кінцевим результатом, однак воно 

сприятиме виявленню недоліків у системі публічного управління і стане 

підґрунтям для розробки дієвих рекомендацій стосовно удосконалення 

подальшої роботи в цій сфері, якісних змін нормативно-правової бази тощо. 

Основні положення п’ятого розділу дисертаційного дослідження 

опубліковані авторкою у роботах [37-43]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано нову ідею досягнення громадського 

прогресу на засадах розбудови публічно-партнерської взаємодії, в основу 

якої покладено формування, накопичення та використання її потенціалу. 

Основні висновки й результати дисертаційного дослідження полягають у 

такому: 

1. Систематизовано науково-теоретичні підходи до розкриття сутнісних 

характеристик громадського прогресу, публічно-партнерської взаємодії та 

встановлено, що в системі управлінських наук проблема прогресу полягає у 

пошуку механізмів та методів його досягнення шляхом реалізації 

філософських доктрин і поглядів стосовно розвитку матеріальних та 

нематеріальних систем. Проте, недостатньо розкритими лишаються питання 

пошуку шляхів досягнення прогресивного розвитку в системі публічного 

управління. Визначено онтологічну сутність та природу публічно-

партнерської взаємодії, досліджено види та особливості її впливу на 

досягнення громадського прогресу. Розширено понятійно-категоріальний 

апарат теорії публічного управління в контексті досягнення громадського 

прогресу, а саме: поглиблено трактування та зміст понять «публічне 

управління», «взаємодія»; виокремлено поняття «потенціал публічно-

партнерської взаємодії»; надано авторське трактування понять «громадський 

прогрес», «триєдина взаємодія», «пластична взаємодія», «Ядро досягнення 

громадського прогресу». Доведено, що громадський прогрес – 

багаторівневий та різноплановий процес, оскільки складається з різних сфер 

суспільного життя, які взаємно впливають один на одного, та запропоновано 

під цим визначенням розуміти якісну еволюцію суб’єктів публічно-

партнерської, що на свідомісно-комунікативному рівні виявляє ідеологію 

суспільного розвитку в усіх сферах життєдіяльності з метою максимізації 

прояву потенціалу кожної окремої особистості на основі розширення 

індивідуальних можливостей через адаптивну гнучкість міжсуб’єктної 
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взаємодії в межах системи публічного управління. Наголошено, що 

драйвером громадського прогресу виступає партнерська взаємодія в системі 

публічного управління між органами державної влади, місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства (триєдина 

взаємодія). Спираючись на позиції філософського аналізу категорії 

«взаємодія», під взаємодією в межах дисертаційного дослідження авторкою 

запропоновано розуміти суб’єкт-суб’єктні відносини між органами публічної 

влади й інститутами громадянського суспільства як рівноправних партнерів 

за умов закономірної зміни позицій активної («впливу») й пасивної 

(«сприйняття») та одночасного взаємовпливу один на одного, що вплине на 

ефективність / результативність досягнення громадського прогресу. 

2. Сформовано спеціальну методологію дослідження досягнення 

громадського прогресу на основі узагальнення системного, процесного, 

інституційного, ситуаційного, функціонального та синергетичного підходів 

до вивчення його природи, яка включає теоретичний, методологічний та 

емпіричний блоки, що містять мету, завдання та критерії оцінки. Така логіка 

сприяла ідентифікації базових методологічних принципів публічно-

партнерської взаємодії (верховенства закону, демократизму, динамічності, 

цілеорієнтації, координації, часової обмеженості, унікальності, системності, 

безперервності, комплексності), забезпеченості, пріоритетності, 

об’єктивності, нелінійності, які виступають важливим елементом 

представленої методології та виокремлення нового принципу триєдності 

публічного управління. Дана методологія дозволяє обґрунтувати необхідність 

спрямування організаційних заходів на більш повне використання 

управлінських важелів стимулювання громадянського суспільства у бік 

досягнення громадського прогресу. 

3. Запропоновано та охарактеризовано наукову концепцію досягнення 

громадського прогресу в системі публічного управління, що утворюється 

шляхом формування, накопичення та використання потенціалу триєдності 

публічно-партнерської взаємодії та за допомогою  логіко-семантичного 
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синтезу дозволяє підвищити ефективність публічного управління в цілому. 

Доведено необхідність застосування інституційно-функціонального підходу 

до формування партнерської взаємодії як ефективного інструменту 

узгодження цілей та забезпечення синергетичного ефекту її практичної 

реалізації в системі публічного управління у напрямі досягнення 

громадського прогресу. Стверджується, що своєчасне виявлення характерних 

детермінант впливу на ефективність / результативність публічно-

партнерської взаємодії дозволяє посилити ефект синергії в напрямі 

досягнення громадського прогресу. Доведено, що «потенціал» у межах 

дослідження можна розглядати як сукупність ресурсів, що використовуються з 

метою досягнення необхідного рівня координації взаємодії в інтересах 

забезпечення її результативності / ефективності в межах триєдності на 

національному рівні в напрямі забезпечення громадського прогресу.  

4. Концептуалізовано ідею публічно-партнерської взаємодії як драйвера 

досягнення громадського прогресу, яка репрезентує об’єктивні взаємозв’язки 

між основними суб’єктами системи публічного управління, умови та механізм 

забезпечення ефективності / результативності такої системи з урахуванням 

параметрів їх взаємовпливу. Це дозволило обґрунтувати залежність системи 

публічного управління та громадського прогресу від триєдиної взаємодії, а 

також запропонувати модель створення інтегрованого об’єднання (асоціації) – 

Ядра досягнення громадського прогресу, що включає експертну (компетентні 

групи, діяльність яких спрямована на вирішення запитів), аналітичну (центр 

моніторингу, оцінки, аналізу й інтеграції громадських запитів), діагностичну 

(спеціалісти, що задіяні в процесі розпізнавання місць порушення публічно-

партнерської взаємодії) складові та автоматизовану систему управління. 

Запропоновано концепт управління публічно-партнерською взаємодією на 

основі конвергенції її підсистем, що дозволяє: наблизити елементи системи 

публічного управління з метою визначення можливості їх подальшої 

інтеграції та гармонійного поєднання; сформувати систему цінностей 

учасників такої взаємодії, яка містить оцінки міри та ступеня та ефективності 
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їх конвергенції; сформувати Ядро досягнення громадського прогресу та 

виокремити необхідні компоненти, його наповнення для забезпечення 

успішної реалізації управлінської діяльності; проводити моніторинг та 

контроль за змінами показників конвергенції суб’єктів під час публічно-

партнерської взаємодії; прогнозувати подальшу взаємодію між суб’єктами.  

5. Визначено інтеграційний процес формування, накопичення та 

використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії, що містить певну 

сукупність властивостей і включає: 1) функціональну підсистему – включає в 

себе інформаційно-комунікативний; креативний; евристичний потенціали, 

що утворюють передумови досягнення громадського прогресу; 2) ресурсну 

підсистему – фінансові, людські; інформаційні; технологічні; інституційні; 

просторові ресурси; 3) організаційну підсистему – наявність організаційних 

структур, що необхідні для забезпечення публічно-партнерської взаємодії; 

ціннісні орієнтири; досвід; компетентність учасників публічно-партнерської 

взаємодії та координаційного органу тощо. Такий потенціал авторкою 

представлено у вигляді цільової функції, яка враховує характер і щільність 

залежності між величиною масштабів сукупності складових компонент 

потенціалу публічно-партнерської взаємодії і значеннями його вихідних 

компонент, причому сумарний приріст величини потенціалу спирається на 

системні положення закону синергії. Авторське бачення ґрунтується на тому, 

що синергетичний ефект партнерської взаємодії в системі публічного 

управління формує її потенціал, а координація виступає в ролі організації 

такої публічно-партнерської взаємодії, яка буде сприяти досягненню 

громадського прогресу. Обґрунтовано основні етапи координації публічно-

партнерської взаємодії та визначені її першорядні завдання на шляху 

досягнення громадського прогресу, а також запропоновано під координацією 

публічно-партнерської взаємодії в системі Ядра досягнення громадського 

прогресу в широкому сенсі розуміти впорядкування та узгодження дій 

суб’єктів такої взаємодії, що не мають ієрархічних зв’язків і взаємодіють на 

умовах партнерства. 
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6. Охарактеризовано сучасний стан якості системи публічного 

управління України за оцінками міжнародних індексів з метою конкретизації 

механізмів досягнення громадського прогресу на засадах публічно-

партнерської взаємодії. Обґрунтовано використання трирівневої системи 

оцінювання стану публічного управління щодо його готовності до 

формування публічно-партнерської взаємодії на основі триєдності в напрямі 

досягнення громадського прогресу. Перший рівень дає змогу виявити 

наявний стан якості сформованої в країні системи публічного управління та 

динаміку окремих показників розвитку такої системи за оцінками 

міжнародних індексів. Другий рівень включає розвідки сучасного стану 

розвитку публічного управління в Україні на основі аналізу ендогенних 

чинників. Третім рівнем передбачено дослідження інституційно-

організаційного забезпечення взаємодії в системі публічного управління, що 

враховує специфіку основних детермінант досягнення громадського 

прогресу. Показано, що основні індикатори розвитку системи публічного 

управління демонструють неоднозначність отриманого результату, оскільки 

комплексні рейтинги поступово втрачають чутливість і не відображають 

наявні зміни в системі, відтак, існує складність формування пріоритетності 

показників і вибору характеристик щодо функціонування різних сфер держави. 

Україна хоча й має певні зрушення за окремими напрямами якості й 

ефективності публічного управління, але за офіційними даними поступається 

не лише розвинутим країнам, а й перебуває на одному рівні з країнами, що 

менш економічно розвинуті. За результатами дослідження серед слабких 

сторін виділяються недоліки у сфері ефективності уряду та контролю корупції. 

Водночас наявні позитивні результати в напрямі проведених реформ, а також 

підвищенні рівня відповідальності перед світовою спільнотою органів 

публічної влади. В результаті аналізу обґрунтовано переваги розбудови 

публічно-партнерської взаємодії та застосування подальших координаційних 

впливів у напрямі досягнення громадського прогресу, які будуть відтворені в 
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пошуку оптимального співвідношення між цілями всіх суб’єктів публічного 

управління та реальними можливостями щодо їх досягнення.  

7. Актуалізовано пріоритетні напрями (організація публічно-

партнерської взаємодії, здійснення координаційних впливів відносно такої 

взаємодії та розвиток і використання її потенціалу) та синергетичні 

детермінанти (ресурсні, організаційні, функціональні) досягнення 

громадського прогресу в умовах змін з позиції публічно-орієнтованого 

підходу та представлено посилку для розбудови партнерських відносин у 

рамках триєдиної взаємодії, при чому раціональність системи партнерської 

взаємодії між органами публічної влади, органами місцевого самоврядування 

та інститутами громадянського суспільства визначається отриманням 

максимально можливих результатів / ефектів від такої взаємодії при наявних 

ресурсних можливостях, що дозволило запропонувати концептуальну модель 

досягнення громадського прогресу на основі публічно-партнерської 

взаємодії.  

8. Визначено механізми публічно-партнерської взаємодії та 

охарактеризувано організаційно-управлінський механізм в структурі Ядра 

досягнення громадського прогресу, що формується на засадах адаптивного 

підходу, а також передбачає розбудову пластичної публічно-партнерської 

взаємодії за допомогою його впровадження до існуючої структури публічного 

управління. Даний механізм забезпечує відносно стійку рівновагу, однак, 

якщо система не одержує повної інформації про зміну умов зовнішнього 

середовища, то вона доповнює її, використовуючи досвід аналогічних умов 

або на основі спостережень за певний період до вироблення рішення. 

Запропоновано практичну реалізацію таких заходів проводити у вигляді 

формування в межах Ядра досягнення громадського прогресу інформаційно-

активних одиниць з ознаками системності, результативність яких необхідно 

розбудовувати в напрямі ліквідації розриву на різних рівнях триєдиної 

взаємодії, ґрунтуючись на мінімоделі досягнення громадського прогресу. 

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення державної політики щодо 
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взаємодії в системі публічного управління та зазначено про те, що питання 

формування накопичення та використання потенціалу взаємодії органів 

державного управління, місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства не розкриваються належним чином у 

законодавчих та нормативно-правових документах. Для практичної реалізації 

досягнення громадського прогресу запропоновано використання моделі 

результатів реалізації стратегічних та програмних документів. Формування 

публічно-партнерської взаємодії на засадах реалізації стратегій, програм чи 

проєктів дасть можливість підвищити результативність / ефективність такої 

взаємодії в системі публічного управління. Опрацьовано сутність та основні 

характеристики планування, моніторингу та оцінки стратегічних та 

програмних документів. Запропоновано рішення щодо вибору стратегій, 

програм та проєктів приймати з урахуванням двох додаткових факторів: 

якості рішення та прийняття рішення людиною, які впливають на загальну 

його ефективність. 

9. Розкрито структурно-процедурну систему функціонування Ядра 

досягнення громадського прогресу, що передбачає залучення локальних 

каналів взаємодії на різних рівнях із подальшим підключенням до них усіх 

учасників. Для отримання цілісного й відкритого інформаційного простору, 

здатного інтегруватися в загальнодержавний та локальний простори, 

необхідно розгорнути підсистему обслуговування суб’єктів та підтримки 

трансферу ресурсів, що дозволить реалізувати стратегію досягнення 

громадського прогресу.  Розроблено поетапну послідовність створення Ядра 

досягнення громадського прогресу, представлено цільові орієнтири (за 

напрямами: забезпечення, координація, прогнозування) реалізації місії Ядра, 

яка передбачає: створення єдиної якісно-активної системи комунікацій у 

наявному інформаційному просторі; провадження комплексного моніторингу 

стану публічно-партнерської взаємодії на всіх її рівнях; постачання 

необхідних для взаємодії ресурсів для нарощення потенціалу в напрямі 

досягнення громадського прогресу. 
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Обґрунтовано пріоритетні напрями координації процесу публічно-

партнерської взаємодії, що сприятимуть вирішенню проблемних питань 

досягнення громадського прогресу та прогнозні цільові орієнтири. Головним 

завданням координації визнано взаємоузгодження цілей та взаємодопомога в 

їх реалізації, що запропоновано здійснювати з використанням елементних 

складових (блок координації дій; блок координації інформаційних потоків; 

блок узгодження цілей; блок оцінки ефективності / результативності 

функціонування Ядра; система інформаційного забезпечення координації 

публічно-партнерської взаємодії; система організаційного забезпечення 

Ядра; механізм моніторингу зовнішнього середовища) та реалізувати у два 

етапи (формування Ядра та здійснення заходів щодо забезпечення потреб 

учасників). Сформовано визначені цільові орієнтири Ядра досягнення 

громадського прогресу (за напрямами: забезпечення, координація, 

прогнозування) реалізації місії, яка включає: створення єдиної якісно-

активної системи комунікацій; провадження комплексного моніторингу; 

постачання необхідних для взаємодії ресурсів, що дозволило розробити 

практичні рекомендації щодо формування та функціонування такого Ядра. 

10. Запропоновано методично-композиційний підхід до оцінки 

публічно-партнерської взаємодії та громадського прогресу, зокрема 

використання: методики оцінки підготовленості учасників до публічно-

партнерської взаємодії в межах Ядра досягнення громадського прогресу, що 

дозволяє оцінити основні знання і вміння учасників такої взаємодії та 

складається з теоретичної, методичної та психологічна готовності суб’єктів 

взаємодії (склад та параметри яких чітко визначені); моделі «Progress Meter» 

для оцінки поточного і загального громадського прогресу за ланцюгом 

«запропоновано-виконано-отримані впливи»; матриці показників 

вимірювання досягнення громадського прогресу на різних рівнях взаємодії за 

рахунок визначення коефіцієнтів виконання дій та отриманого впливу. 

Зазначене сприятиме виявленню недоліків у системі публічного управління і 
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стане підґрунтям для розробки дієвих рекомендацій стосовно удосконалення 

подальшої роботи у даній сфері. 

11. Визначено ключові стратегічні орієнтири та розроблено 

рекомендації з урахуванням системно-універсальних характеристик 

публічно-партнерської взаємодії як драйвера досягнення громадського 

прогресу, які формуються в межах двох вимірів: стратегічного бачення 

перспектив досягнення громадського прогресу та подальшої деталізації 

стратегічних завдань, що представлені у системі планових документів. 

Основним документом, в якому відображається стратегічне бачення 

пріоритетів розвитку громадянського суспільства, повинна стати «Державна 

стратегія досягнення громадського прогресу». Основоположні напрями як 

державного розвитку, так і поступу громадянського суспільства мають 

визначатися в рамках концепцій, що охоплюють систему публічного 

управління: «Концепції досягнення громадського прогресу», «Концепції 

сприяння публічно-партнерській взаємодії», «Концепції створення 

інтегрованої системи «Ядро досягнення громадського прогресу» тощо та 

деталізуватися на рівні стратегічних програм: «Стратегічна програма 

сприяння активності інститутів громадянського суспільства», «Стратегічна 

програма сталості розвитку організацій громадянського суспільства». 

Необхідність розробки таких документів обумовлюється постійними змінами 

в державі, виникненням ситуацій соціально-економічної кризи, що потребує 

формування концепцій розвитку громадянського суспільства нашої держави, 

які б віддзеркалювали найважливіші інтереси та пріоритети досягнення 

громадського прогресу на основі духовних цінностей та у сфері розвитку 

особистості, суспільства й держави. 
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Додатки  

Додаток А 

Довідки про впровадження 



411 
 

 



412 
 

 



413 
 

 



414 
 

 

 



415 
 

 



416 
 

 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Визначення сутності дефініцій «управління» та «менеджмент» 

Джерело Визначення 
1 2 

Новий 
тлумачний 
словник 
української мови  

Управляти: 
1) спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-
небудь; бути на чолі когось, чогось; керувати; 
2) спрямовувати рух, хід, роботу чого-небудь; 
3) спрямовувати хід якогось процесу, впливати на 
розвиток, стан чого-небудь. 
Менеджмент – цілеспрямований вплив на діяльність 
усіх працівників організації для успішного 
досягнення встановлених ними ринкових цілей у 
змінному середовищі шляхом продуктивного 
використання наявних ресурсів; 

М.  Мескон  Менеджмент – це процес планування, організації, 
мотивації та контролю працівників організації які 
забезпечують досягнення їх цілей; 

П. Друкер  Менеджмент – специфічний вид діяльності що 
перетворює неорганізований натовп на ефективну 
цілеспрямовану продуктивну групу; 

А. Файоль  Управляти – це передбачати, організовувати, 
розпоряджатися, узгоджувати, контролювати; 

Філософський 
енциклопедични
й словник  

Управління – це елемент, функція організованих 
систем різної природи (біологічних, соціальних, 
технічних), що забезпечує збереження їх повної 
структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію 
програми, цілі діяльності; 

Оксфордський 
словник 
англійської мови  

Менеджмент – це спосіб, манера спілкування з 
людьми; влада та мистецтво управління; уміння 
особливого роду й адміністративні навички; орган 
управління, адміністративна одиниця; інтеграційний 
процес, за допомогою якого професійно підготовлені 
спеціалісти формують організації і управляють ними 
шляхом постановки цілей і розробки способів їх 
досягнення; 

Український 
юридичний 
портал з 
посиланням на 
Т. Коломоєць  

Управління – це цілеспрямована сукупність дій, які 
забезпечують узгодженість та координацію спільних 
робіт з метою досягнення суспільно-важливих цілей 
та вирішення завдань. Виділяють соціальне, 
біологічне та технічне (технократичне) управління. 
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Продовження додатку Б 

Таблиця Б.2 

Визначення дефініції «державне управління» 

Автор Визначення 
1 2 

О. Сквірський 
«Новий погляд 
на зміст 
категорії 
«державне 
управління»  

форма діяльності органів виконавчої влади, яка 
реалізується через застосування різноманітних засобів 
(адміністративних актів), спрямованих на приватних осіб, 
а також інших суб’єктів які не перебувають із 
відповідними органами виконавчої влади у стані 
службового підпорядкування;  

Б. Курашвілі 
«Нарис теорії 
державного 
управління»  

діяльність усього державного апарата по регулюванню 
суспільних відносин, по управлінню як суспільними, так і 
його власними справами; 

Б. Гурне 
«Державне 
управління»  

адміністративна діяльність провладних органів по 
виконанню адміністративних функцій; 

Г. Райт 
«Державне 
управління»  

зміст державного управління слід визначати таким чином:  
1) це спільні зусилля певної групи в контексті держави;  
2) охоплює всі три гілки влади – виконавчу, законодавчу й 
судову, а також їхній взаємозв’язок;  
3) виконує важливу роль у формуванні державної 
політики, а також є частиною політичного процесу;  
4) істотно різниться від приватного управління;  
5) тісно пов’язане з чисельними приватними групами й 
окремими індивідами в забезпеченні громадських послуг; 

Г. Атаманчук 
«Теорія 
державного 
управління»  

практичний, організуючий і регулюючий вплив держави 
на суспільну життєдіяльність людей з метою її 
упорядкування, зберігання або перетворення, що 
спирається на її владну силу; 

В. Цвєтков 
«Державне 
управління як 
основний 
різновид 
соціального»  

соціальне явище, форми, методи, принципи, характер 
якого завжди зумовлюються потребами суспільного 
розвитку, що виявляються в інтересах певних соціальних 
верств і груп; 

В. Авер’янов 
«Державне 
управління: 
теорія і 
практика»  

діяльність особливого роду, зміст якої полягає у 
виконанні правових актів шляхом різних форм 
організуючого впливу на суспільні явища та процеси; 
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Продовження таблиці Б.2 

1 2 

Ф. Шамхалов 
«Теорія 
державного 
управління»  

організуюча, виконавчо-розпорядча діяльність органів 
держави, яка здійснюється ними на підставі та на 
виконання законів і яка являє собою повсякденне 
практичне виконання функцій держави; 

Навчальний 
посібник 
«Державне 
управління» (за 
ред. 
А. Мельник) 

цілеспрямований організований та регулюючий вплив 
держави на стан і розвиток суспільних процесів, 
свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з 
метою досягнення цілей та реалізації функцій держави, 
відображених у конституції та законодавчих актах, 
шляхом впровадження державної політики, виробленою 
політичною системою та законодавчо закріпленої, через 
діяльність органів державної влади, наділених 
необхідною компетенцією;  

В. Мартиненко 
«Демократичне 
врядування: 
проблеми теорії 
та практики» 

державне управління є процес здійснення авторитарного 
врядування через формування та реалізацію системи 
державних органів виконавчої влади на всіх рівнях 
адміністративно-територіального поділу країни, які 
застосовують сукупність способів, механізмів, методів 
владного впливу на суспільство; 

І. Понкін 
«Загальна 
теорія 
публічного 
управління: 
вибрані лекції»  
 

вид державно-владної діяльності з метою досягнення, 
реалізації, охорони та захисту громадських інтересів, 
забезпечення і реалізації регулятивних та інших функцій 
держави і ведення справ держави, змістом якої є 
комплексне планування, правове забезпечення і 
здійснення законодавчих, виконавчо-адміністративних, 
судових та контрольно-наглядових повноважень органів 
державної влади, включаючи правове та організаційно-
ресурсне забезпечення, адміністрування та реалізацію 
послідовностей і комплексів управлінських рішень і 
встановлених законом інструментів (заходів, засобів і 
механізмів) державно-регулюючого і державно-
адміністративного впливу по відношенню до різних 
сегментів предметно-об’єктної області такого 
управління, здійснення контрольно-наглядової та іншої 
правоохоронної діяльності в зазначеній галузі. 
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Продовження додатку Б 

Таблиця Б3 

Визначення дефініції «публічне управління» 

Автор Публічне управління – це 
1 2 

Дж. М. Рфіфінер 
та Р. Пристюс  

управління організацією та напрямком людських і 
матеріальних ресурсів для досягнення бажаних цілей; 

Н. Аврамчикова  вплив суб’єкта, що володіє публічною владою, на об’єкт 
з метою будь-яких суспільних інтересів;  

А. Мельник та 
О. Оболенський  

включає дві складові:  
1) державне управління (суб’єктом є органи державної 
влади);  
2) громадське управління (суб’єктом є громадські 
інституції); 

Г. Букерт  публічне управління не є певним нейтральним, технічним 
процесом, а є діяльністю, яка тісно пов’язана з 
політикою, законом і громадянським суспільством 

О. Оболенський  здійснення сукупності раціональних (тобто 
запрограмованих і виокремлених за певними ціннісними 
ознаками і можливих із урахуванням стану зовнішнього 
середовища) впливів на функціонування та розвиток 
колективу людей на основі програми управління та 
інформації про поведінку та стан об’єкта управління, 
спрямованих на підтримку, поліпшення та розвиток 
об’єкта управління для досягнення наперед визначеної 
сукупності цілей; 

Н. Обушна  публічне управління як об’єкт наукового пізнання є 
складним та багатоплановим утворенням, основою якого 
є концепція, що випливає із тісного взаємозв’язку 
політики і права, управління й влади, політичної системи 
та суспільства загалом, а також взаємодії суспільства з 
різними елементами соціальної системи; 

К. Поллітт  «публічне управління» може вживатися у щонайменше 
трьох основних значеннях: діяльність державних 
службовців і політиків (1), структури і процедури органів 
державної влади (2), системне вивчення чи то діяльності, 
чи то структур та процедур (3).  
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Продовження додатку Б 

Таблиця Б4 

Визначення дефініції «публічне адміністрування» 

Джерело Визначення 
1 2 

Оксфордський 
словник 

Адміністрування: 1) контроль або управління чимось 
(наприклад системою, організацією або бізнесом); 2) група 
людей, які організовують або контролюють щось; 3) часто в 
американському тлумаченні – уряд країни, особливо США; 

Енциклопедія 
державного 
управління  

публічне адміністрування є різновидом управлінської 
діяльності інституцій публічної влади, завдяки якій 
держава та громадянське суспільство забезпечують 
самокерованість усієї суспільної системи та її розвиток у 
певному, визначеному напрямку;  

В. Вільсон  публічне адміністрування є детальним і систематичним 
виконанням суспільних законів. Кожне приватне 
застосування загального є закону є актом 
адміністрування <…>. Широкі плани урядових дій не є 
адміністративними; детальне виконання цих планів є 
адмініструванням;  

М. Міненко  публічне адміністрування є формою реалізації публічного 
управління, яке здійснюють представницькі органи 
демократичного врядування через свої виконавчі 
структури;  

К. 
Колесникова  

розглядає публічне адміністрування як складову публічного 
управління (врядування), метою якого постає розвиток 
держави на засадах демократії з використанням ефективних 
новітніх методів і технологій управління та направлених на 
забезпечення громадян на рівні світових стандартів; 

Т. Семенчук  публічне адміністрування – це метод управління, який з 
одного боку забезпечує надання суспільству послуг щодо 
законодавства, з іншого боку – реалізацію обраного типу 
політики, яку втілюють державні службовці, яким було 
делеговано повноваження під час волевиявлення народу на 
виборах, як в межах країни так і закордоном, у всіх 
напрямах її прояву; 

Т. Кондратюк  визначає публічне адміністрування як підсистему 
соціальної системи, складник суспільства, чиє 
функціонування та розвиток перебувають під потужним 
впливом з боку всіх інших сфер суспільної життєдіяльності. 
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Додаток В 

Таблиця В1 

Результати опитування щодо наявності інформації про діяльність 

НУО  

Питання  Відповіді  Примітки 
1 2 3 

1. Вкажіть свою вікову 
категорію. 

18-25 
88 осіб 

26-35 
24 особи 

36-
50 
7 
осіб 

За 50 
4 
особи 

До опитування були 
залучені здобувачі вищої 
освіти денної та заочної 
форм навчання 

2. Чи маєте Ви інформацію 
про наявні неурядові 
громадські організації у 
Вашому місті? Якщо так, 
то які? 

Так – 47 
 «Вогонь відродження»  (4 
відповіді); «Громадська 
думка»; «Демократичний 
молодіжний альянс»; 
«Свобода»; «Червоний хрест»; 
«Спорт для всіх»; «Автономні 
націоналісти»; «Озеленення 
нашого міста» 

Ні - 72 З тих, що відповіли «так», 
деякі респонденти не змогли 
пригадати назви організацій, 
деякі вказували назви 
Міністерств України, 
громадських центрів, 
політичних організацій, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення тощо. 

3. Чи маєте Ви будь-яку 
інформацію про діяльність 
неурядових громадських 
організацій у місті? 

Так - 47 Ні - 72  

4. Чи були Ви коли-небудь 
членом будь-якої  
неурядової громадської 
організації? 

Так - 9 Ні - 114 З них вік до 25 років – 7 
осіб; від 26 до 35 – 1 особа; 
від 36 до 50 – 1 особа 

6. Чи хотіли б Ви стати 
членом неурядової 
громадської організації? 

Так - 33 Ні - 90 Деякі з респондентів, що 
нічого не знають про 
діяльність неурядових 
громадських організацій, 
хочуть бути членами таких 
організацій. 

7. Якщо так, у якій сфері 
діяльності (правозахисні, 
культурні, освітні, творчі, 
спортивні, екологічні)? 

  У порядку зменшення: 
спортивні, творчі, освітні, 
правозахисні, екологічні. 

8. Чи є Ви клієнтом 
неурядової громадської 
організації? 

Так - 9 Ні - 114  

9. Чи довіряєте Ви 
неурядовим громадським 
організаціям? 

Так - 42 Ні - 81  

10. Чи задоволені Ви 
діяльністю неурядових 
громадських організацій? 

Так – 46 Ні - 87  

11. Як Ви думаєте, чи 
впливають неурядові 
громадські організації на 
формування позитивних 
взаємовідносин між 
органами влади та 
громадянами? 

Так - 82 Ні - 41 Ті респонденти, що не 
мають інформації про 
діяльність неурядових 
громадських організацій, 
вважають, що 
взаємовідносини  між 
органами влади та 
громадянами формуються у 
позитивному напрямі. 

12. Як Ви думаєте, чиї Громадян - 76 Окремих 2 особи вважають, що і тих і 
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інтереси представляють 
неурядові громадські 
організації? 

осіб - 45 інших 

13. Чи чули Ви інформацію 
від представників будь-
якої  неурядової 
громадської організації 
стосовно ефективності її 
роботи? Якщо так, то якої? 

Так - 41 Ні - 82 Хоча «так» отримано 42 
відповіді, однак жоден 
респондент не назвав таку 
організацію.  

14. Як Ви вважаєте, чого не 
вистачає органам 
місцевого самоврядування 
для здійснення ефективної 
діяльності у сфері 
співпраці з громадянами? 

Сорому; ініціативи; щедрості; 
виконання обіцянок; більшого 
спілкування з громадянами і 
створення для цього 
відповідних відділів; 
доброчесності; сміливості; 
справедливості; чесності; 
прозорості; фінансового 
забезпечення; розумних 
рішень; порядності; розуміння 
громадян; бажання; розуму; 
мети; мотиву. 

  

15. Чи хотіли б Ви стати 
громадським лідером? 

Так - 27 Ні - 96 Одним із факторів є 
небажання брати на себе 
повноваження і 
відповідальність 

16. Чим Вас можна 
мотивувати до активної 
діяльності у житті міста? 

Цінуванням проведеної роботи, 
матеріальним заохоченням –  7 
відповідей; повноваженнями, 
нічим –6 відповідей; 
культурними заходами, 
порядком, покращенням життя 
й суспільного ладу, 
обґрунтованим планом дій – 2 
відповіді; владою, 
пропозиціями, реальними 
діями.  

 21 особа зазначає, що 
мотивувати можна, але чим 
– не вказують 

*Всього опитано 123 особи. 

Джерело: проведено, складено та проаналізовано  авторкою 
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Додаток Г 

 

Рис. Г1. Приклад напрямів взаємодії між департаментами Чернігівської ОДА 

Джерело: побудовано авторкою  
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Додаток Д 

Рис. Д1. Система комунікаційної взаємодії в структурі Чернігівської 

міської ради 
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Додаток Е 
 

 

Рис. Е1. Дублювання функцій на різних рівнях взаємодії владних структур публічного управління 
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Додаток Ж  

Таблиця Ж.1 

Нормативно-правове забезпечення державної політики щодо 

взаємодії в системі публічного управління 

Нормативно-правові акти Характеристика 
1 2 

Закон України «Про місцеве  
самоврядування в Україні» 
(280/97-ВР) від 21.05.1997, 

редакція 16.04.2020. 

Визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади 
організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Визначає місцеві 
референдуми, загальні збори громадян,  місцеві ініціативи, 

представницькі органи місцевого самоврядування, громадські слухання 
тощо. 

Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у 
межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів 
кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр. 

Законі України «Про органи 
самоорганізації населення» (2625-

ІІІ) від 11.07.2001, редакція 
01.01.2020. 

Визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів 
самоорганізації населення. 

Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що 
створюються жителями, які на законних підставах проживають на 
території села, селища, міста або їх частин для вирішення завдань, 

передбачених цим Законом. 
Закон України «Про громадські 

об'єднання» 
(4572-VI) від 22.03.2012, редакція 

28.04.2020. 
 

Визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу 
об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення 

громадських об'єднань. Громадське об'єднання – це добровільне 
об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. 

Закон України «Про звернення 
громадян» (393/96-ВР ) від 

02.10.1996 редакція 01.01.2020. 

Визначає питання практичної реалізації громадянами України права 
вносити в органи державної влади об’єднання громадян відповідно до їх 

статуту пропозиції про поліпшення діяльності, викривати недоліки в 
роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських 

органів. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій 
або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 

Закон України «Про соціальний 
діалог в Україні» (2862- VI) від 

23.12.2010. 
 
 

Визначає правові засади організації та порядку ведення соціального 
діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної 
і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, 
соціальної стабільності в суспільстві. Соціальний діалог – процес 

визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей 
та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої 
влади й органів місцевого самоврядування з питань формування та 

реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання 
трудових, соціальних, економічних відносин. 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 759-р. «Про 

роботу центральних і місцевих 
органів виконавчої влади щодо 

забезпечення відкритості у своїй 
діяльності, зв’язків з 

громадськістю та взаємодії із 
засобами масової інформації» від 

18 жовтня 2004 р. 

Передбачає здійснення заходів щодо запровадження електронної 
системи «Електронна громадська приймальня». 
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Продовження табл. Ж.1 
1 2 

 Постанова Кабінету Міністрів 
України № 976 «Про 

затвердження Порядку сприяння 
проведенню громадської 

експертизи діяльності органів 
виконавчої влади» від 5 

листопада 2008 р, редакція 
19.03.2019.  

Наводиться порядок сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади. 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України N 85-р  

 «Про схвалення Концепції 
проекту Закону  

України «Про основні засади 
державної                      

комунікативної політики» від 13 
січня 2010 р. 

 

Налагодження комунікації між органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і 

громадськістю є важливою умовою демократичного розвитку 
держави, становлення громадянського суспільства. Метою Концепції є 

визначення шляхів законодавчого врегулювання питання 
забезпечення взаємодії між органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і 
громадськістю на засадах рівноправного партнерства, що сприятиме 

зміцненню демократії, становленню громадянського та 
інформаційного суспільства. 

Постанова Кабінету Міністрів 
України № 996 «Про 
забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» 

від 3 листопада 2010 р., редакція 
29.05.2015 

Затверджено порядок проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики. Інститути 
громадянського суспільства - громадські об’єднання, релігійні, 

благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх 
об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, 

органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової 
інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, 

легалізовані відповідно до законодавства 
Указ Президента України «Про 

сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 

Україні» (№ 68/2016) 
від 26.02.2016 

 
 

Містить Національну стратегію сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні 2016 – 2020 роки. Метою Стратегії є створення 

сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, 
налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах 
партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та 
захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних 

інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, 
громадської ініціативи та самоорганізації. 

Указом передбачено утворення Координаційної ради сприяння 
розвитку громадянського суспільства як консультативно-дорадчого 

органу при Президентові України. 
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Додаток И 

 

Рис. И1. Пріоритетні напрямки щодо взаємодії з громадянським 
суспільством в Україні на 2018-2020 роки  
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Додаток К 

Планом заходів на 2019 рік була передбачена реалізація заходів за 

стратегічними напрямами, визначеними у розділі 4 Стратегії:1) створення 
сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського 
суспільства; 2) сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення; 3) 
стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-
економічному розвитку України; 4) створення сприятливих умов для 
міжсекторальної співпраці. 

1. Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів 

громадянського суспільства. Здійснювалися заходи для активізації залучення 
представників таких інститутів до участі у конкурсах програм (проектів, 
заходів) для отримання фінансової підтримки з державного або місцевого 
бюджету. Організовано і проведено навчання (семінари, тренінги), надано 
консультативно-методичну, інформаційну та організаційну підтримку 
представникам інститутів громадянського суспільства щодо організації та 
проведення конкурсів програм (проектів, заходів) інститутів громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з 
місцевого бюджету тощо. 

2. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, 

регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення. Мінрегіоном 
надавалася методична допомога органам місцевого самоврядування, зокрема 
щодо розроблення та прийняття статутів територіальних громад, у яких 
закріплювалися інструменти участі населення у прийнятті рішень. 
Розроблено рекомендації щодо статуту територіальної громади, які 
розміщено на офіційному вебсайті. Внесені зміни, що спрямовані на 
спрощення процедури реєстрації статутів територіальних громад, що 
створить передумови для забезпечення участі громадян в управлінні 
місцевими справами шляхом застосування різних форм місцевої демократії, 
які регулюються відповідними статутами. 

3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в 

соціально-економічному розвитку України. Протягом 2019 року органами 
виконавчої влади проводилася робота щодо сприяння проведенню 
навчальних курсів, тренінгів та інформаційних кампаній з питань розвитку 
соціального підприємництва із залученням інститутів громадянського 
суспільства. Результати досліджень у сфері соціального підприємництва, 
звіти та анонси подій, що відбуваються у рамках реалізації проекту 
«Соціальне підприємництво» розміщені на спеціально створеному вебпорталі 
www.socialbusiness.in.ua. Розроблено Зелену книгу соціального 
підприємництва в Україні. Проводилася правопросвітницька робота з метою 
підвищення обізнаності громадян щодо гарантованих Конституцією та 
законами України прав у різних сферах життя, у тому числі права 
неприбуткових громадських об’єднань провадити відповідно до закону 
підприємницьку діяльність тощо.  
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Продовження додатку К 

 
4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці. 

Протягом 2019 року проводилося навчання державних службовців місцевих 
державних адміністрацій і посадових осіб місцевого самоврядування за 
дистанційним он-лайн курсом «Розумна Взаємодія», організованим 
благодійним фондом «Молода громада» та технічно супроводжуваним 
громадською організацією «Молодіжна корпорація». Проаналізовано кращі 
міжнародні практики і методики інтеграції української культури у цифрове 
середовище в рамках розроблення відповідної дорожньої карти. За участю 
представників громадських організацій, органів влади, об’єднаних 
територіальних громад та за підтримки міжнародних організацій проведено 5 
стратегічних сесій з використанням методу управління, орієнтованого на 
результат («result based management»). Проведено наступні 
правопросвітницькі кампанії по всій території України: «Я маю право 
голосу»; «#СтопБулінг»; «Захист прав громадян України в Автономній 
Республіці Крим». 

Національним інститутом стратегічних досліджень було здійснено аналіз 
політико-правового середовища вітчизняного громадянського суспільства, 
успішних практик діяльності благодійних організацій, державної фінансової 
підтримки громадського середовища, основних тенденцій громадської 
активності протягом 2019 року, сучасного стану правової інституалізації 
місцевої демократії, різних форм громадської участі в об’єднаних 
територіальних громадах у контексті проведення реформи децентралізації.  

З метою здійснення незалежного моніторингу стану реалізації Стратегії у 
2019 році на запит Секретаріату Кабінету Міністрів громадською 
організацією «Лабораторія законодавчих ініціатив» у рамках проекту Ради 
Європи «Cприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття 
рішень в Україні» було проведено моніторингове дослідження 
«Імплементація Національної Стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки». У рамках дослідження було 
проаналізовано нормативно-правову базу, проведено ряд інтерв’ю з 
представниками органів виконавчої влади, інститутів громадянського 
суспільства, експертами, що дозволило оцінити стан виконання Стратегії та 
підготувати рекомендації щодо її впровадження. 
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Продовження додатку К 

 

    

Рис. К1. Розподіл регіонів України за якістю створення і діяльності 

координаційних рад 

Джерело: Портал «Гурт».URL:  https://gurt.org.ua/news/informator/47037/ 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Стан виконання завдань стратегії  

Завдання  Оцінка 
виконання 

1 2 
скорочення строків і спрощення реєстраційних процедур для організацій 
громадянського суспільства, зокрема процедур подання документів в 
електронній формі або за принципом «єдиного вікна»;  

Виконано 

удосконалення порядку віднесення організацій громадянського суспільства до 
неприбуткових організацій; 

Виконано 

удосконалення правового статусу, порядку створення, організації діяльності і 
припинення органів самоорганізації населення, розширення їх повноважень 
щодо участі у вирішенні питань місцевого значення; 

Не 
виконано 

урегулювання на законодавчому рівні питання обов’язкового планування у 
Державному бюджеті України і місцевих бюджетах видатків на надання на 
конкурсних засадах фінансової підтримки для виконання програм (реалізації 
проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства; 

Не 
виконано 

запровадження єдиного конкурсного порядку відбору органами виконавчої 
влади програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 
держави, та забезпечення на законодавчому рівні рівного доступу зазначених 
організацій, зокрема благодійних організацій, до участі у такому відборі; 

Частково 
виконано 

вироблення за участю громадськості пріоритетів та єдиних критеріїв щодо 
надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів для виконання 
програм (реалізації проектів, заходів), розроблених організаціями 
громадянського суспільства та спрямованих на реалізацію завдань державної, 
регіональної політики, визначення середньо- і довгострокових індикаторів 
обсягів надання такої фінансової підтримки; 

Частково 
виконано 

запровадження ефективних механізмів надання фінансової підтримки 
громадським ініціативам, спрямованим на реалізацію цієї Стратегії; 

Не 
виконано 

створення з урахуванням кращих практик Європейського Союзу сприятливого 
податкового середовища для юридичних та фізичних осіб, які надають 
благодійну допомогу, та фізичних осіб, які отримують благодійну допомогу; 

Не 
виконано 

запровадження однакового підходу щодо оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб при отриманні безкоштовних соціальних послуг від бюджетних 
установ та від організацій громадянського суспільства; 

Не 
виконано 

впровадження допоміжних (сателітних) рахунків для статистичного обліку 
організацій громадянського суспільства та обліку їх діяльності відповідно до 
міжнародних стандартів; 

Не 
виконано 

активізація комплексних заходів, спрямованих на підвищення громадянської 
освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів 
через різні форми демократії участі. 

Виконано 

унормування на законодавчому рівні: порядку проведення органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування консультацій з 
громадськістю щодо проектів нормативно- правових актів під час їх 
розроблення зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі 
консультації не проводяться, та механізму запобігання порушенню вимог 
щодо обов’язковості таких консультацій; 

Не 
виконано 
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Продовження таблиці Л.1 

1 2 
унормування на законодавчому рівні: порядку ініціювання та проведення 
місцевих референдумів; 

Не 
виконано 

унормування на законодавчому рівні: гарантій реалізації права на мирні 
зібрання із закріпленням вичерпного переліку підстав для обмеження мирних 
зібрань; 

Не 
виконано 

унормування на законодавчому рівні: порядку ініціювання, проведення 
загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем 
проживання та реалізації їх рішень; 

Не 
виконано 

унормування на законодавчому рівні: обов’язковості затвердження у кожній 
територіальній громаді її статуту, що визначає, зокрема, порядки організації 
громадських слухань, внесення місцевої ініціативи та реалізації інших форм 
демократії участі; 

Не 
виконано 

сприяння запровадженню на рівні органів місцевого самоврядування публічних 
консультацій з громадськістю, громадської експертизи їх діяльності та 
діяльності їх виконавчих органів, посадових осіб, комунальних підприємств, 
організацій та установ; 

Не 
виконано 

сприяння запровадженню обов’язкових публічних консультацій у процесі 
підготовки проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів; 

Не 
виконано 

визначення порядку здійснення громадської експертизи діяльності з надання 
адміністративних послуг, а також діяльності бюджетних установ, які надають 
соціальні послуги; 

Не 
виконано 

створення ефективного механізму реалізації права громадян на звернення до 
органів місцевого самоврядування з електронними петиціями; 

Не 
виконано 

сприяння включенню до регламентів місцевих рад обов’язкових процедур 
забезпечення інформаційної прозорості і відкритості, у тому числі питань 
залучення громадськості до підготовки проектів актів, що мають важливе 
суспільне значення. 

Частково 
виконано 

запровадження практики закупівлі соціальних та інших суспільно значущих 
послуг через соціальне замовлення та забезпечення рівного доступу організацій 
громадянського суспільства та бюджетних установ до надання соціальних та 
інших суспільно значущих послуг за рахунок бюджетних коштів; 

Не 
виконано 

стимулювання розвитку соціального підприємництва, зокрема удосконалення 
механізмів фінансової підтримки такої діяльності; 

Не 
виконано 

забезпечення рівних умов участі організацій громадянського суспільства у 
процедурах публічних закупівель; 

Не 
виконано 

встановлення конкурсних засад визначення виконавців державних, 
регіональних та місцевих цільових програм серед організацій громадянського 
суспільства та забезпечення рівних можливостей для участі у таких конкурсах; 

 

забезпечення права неприбуткових організацій громадянського суспільства 
здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, якщо така 
діяльність відповідає меті (цілям) організації громадянського суспільства, 
сприяє її досягненню та не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) 
або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації; 

Виконано 

запровадження обов’язкового залучення організацій громадянського 
суспільства до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно 
значущих послугах; 

Не 
виконано 
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Продовження таблиці Л.1 

1 2 
забезпечення імплементації законодавства Європейського Союзу в частині 
оподаткування податком на додану вартість соціальних та інших суспільно 
значущих послуг; 

Не 
виконано 

надання організаціям громадянського суспільства, які надають соціальні 
послуги за рахунок бюджетних коштів, права користуватися державним та 
комунальним майном на пільгових засадах; 

Не 
виконано 

забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування доступу громадськості до консультацій та правової 
допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності 
організацій громадянського суспільства; 

Виконано 

запровадження обов’язкових моніторингу та оцінки розпорядниками 
бюджетних коштів програм і проектів, які виконуються організаціями 
громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів; 

Частково 
виконано 

запровадження обов’язкової звітності організацій громадянського 
суспільства, які отримують державну фінансову підтримку, публічного 
доступу до такої звітності, а також до результатів обов’язкового 
моніторингу, оцінки та експертизи результатів державної фінансової 
підтримки організацій громадянського суспільства; 

Частково 
виконано 

сприяння міжсекторальній співпраці у запобіганні і протидії шахрайству та 
іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги, посилення 
юридичної відповідальності за нецільове використання благодійної 
допомоги; 

Частково 
виконано 

стимулювання волонтерської діяльності, у тому числі опрацювання питання 
щодо участі України в Європейській конвенції про довгострокову 
волонтерську службу; 

Не 
виконано 

запровадження механізму здійснення благодійної діяльності шляхом 
надсилання благодійних телекомунікаційних повідомлень; 

Частково 
виконано 

розширення сфер застосування державно-приватного партнерства за участю 
організацій громадянського суспільства; 

Не 
виконано 

включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів курсів і тем з питань розвитку громадянського 
суспільства; 

Виконано 

запровадження підготовки в системі вищої та післядипломної освіти 
фахівців з менеджменту неурядових організацій; 

Частково 
виконано 

забезпечення надання методичної, консультативної та організаційної 
допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування з 
питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку 
громадянського суспільства; 

Частково 
виконано 

проведення просвітницьких заходів та соціальної реклами з питань взаємодії 
з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського 
суспільства; 

Частково 
виконано 

стимулювання наукових досліджень, публікацій та просвітницьких заходів у 
сфері розвитку громадянського суспільства і міжсекторальної співпраці. 

Частково 
виконано 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Інструменти моніторингу ефективності співпраці ОГС та Уряду (кращі 

практики) 

Інструмент  Характеристика   
1 2 

Щорічний огляд 

Річні огляди пов’язані із наскрізною політикою та оцінюють 
досягнутий прогрес з огляду на більш конкретний документ з питань 
реалізації державної політики (іншими словами – оперативний план 

або річний робочий план). Найчастіше проводиться урядовою 
установою від імені об’єднаного комітету, уповноваженого 

проводити моніторинг реалізації (Велика Британія, Хорватія, 
Естонія, Латвія). У Польщі, Данії та Угорщині щорічний огляд 
готується на рівні міністерства, в той час як в Естонії та Латвії 

проводяться також парламентські слухання. 

Форум ОГС 

Форуми є тим місцем, де презентується щорічний огляд; але вони 
також є і ключовим механізмом для залучення різних зацікавлених 

сторін до обговорення найважливіших питань (включаючи урядовців 
високого рівня та інших визначних діячів, яких також звичайно 

запрошують до участі). У декількох країнах організують форуми з 
представництвом уряду/міністерства/парламенту та ОГС. 

Інтернет-сайти 

У більшості країн (Хорватія, Естонія, Угорщина, Латвія, Велика 
Британія) існують спеціальні Інтернет-сторінки, де можна знайти 

ключові політичні документи. ОГС можуть слідкувати за головними 
подіями, проектами та можливостями для фінансування, пов’язаними 

з реалізацією політики; крім того, на цих сайтах розміщують і 
моніторингові звіти. В інших країнах немає окремих сайтів, але за 
реалізацією політичних документів можна слідкувати на головних 

сайтах урядів, парламентів або компетентних міністерств. 

Огляди діяльності 
державної 

адміністрації 

У Хорватії, Угорщині, Латвії, Польщі проводяться огляди діяльності 
міністерств та інших установ, залучених до реалізації політичних 

документів. Такі дані охоплюють діяльність та фінансування 
відповідних міністерств у зв’язку з ОГС і вони є важливим 

інструментом для моніторингу 
прогресу за допомогою конкретних індикаторів. 

«Допоміжна 
звітність» ОГС 

У Данії існує особливий інструмент, пов’язаний з ОГС, що працюють 
у сфері міжнародної співпраці з метою розвитку – вони надають 

звітність щодо своїх проектів у такий спосіб, який дозволяє 
безпосередньо оцінювати досягнення цілей, викладених у Стратегії 

громадянського суспільства. 

Програма оцінки 

У Данії Міністерство закордонних справ готує програму оцінки для 
політики, яка визначає не тільки прості індикатори, але також 

інформацію та кроки, необхідні для ефективної оцінки ефекту такої 
політики. 

Програма 
допомоги 

У Великій Британії парасолькова організація NCVO – Національна 
рада волонтерських організацій, підтримує спеціальну службу 
допомоги для ОГС, які мають проблеми з реалізацією угоди 

(програма підтримки угоди). 
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Продовження таблиці М.1 

1 2 

Бази даних 

У деяких країнах з конкретними інструментами фінансування 
громадянського суспільства розроблені також конкретні бази даних 

для ОГС, які отримували допомогу та їхніх проектів, які 
допомагають оцінювати, наскільки ця підтримка сприяла досягненню 

політичних цілей. 

Уряд 

У Великій Британії Секретаріат Кабінету міністрів проводить 
масштабні огляди добровільного сектору (сектору ОГС), результати 
яких застосовують для розробки поточної урядової політики (але ці 

огляди не обов’язково пов’язані з реалізацією угоди). 

Національні 
фонди та фундації 

В Угорщині та Хорватії інструменти фінансування центральних 
урядів (Національний громадянський фонд та Національна фундація 

розвитку громадянського суспільства, відповідно) проводять та 
підтримують масштабні огляди з метою оцінки свого впливу та для 

урахування отриманої інформації для розробки подальшої фінансової 
політики. 

Реєстри 
Публікують зведені дані для ОГС (наприклад, кількість 

зареєстрованих ОГС, кількість знятих з реєстрації, задеклароване 
членство, структури управління, капітал, тощо). 

Статистичні бюро 

В Угорщині та Чехії статистичні установи окремо збирають щорічну 
інформацію про ОГС. Особливо це стосується Угорщини, де 
неприбутковий відділ Центрального статистичного бюро вже 

протягом майже двадцяти років є найбільш надійним джерелом 
всебічної інформації стосовно сектору. 

Парасолькові 
організації та 

ресурсні центри 
ОГС 

У деяких країнах (наприклад, в Угорщині, Великій Британії) вони 
фінансуються урядами на регулярній основі, а в інших країнах 

(наприклад, у Латвії) вони повною мірою залежать від доступного 
донорського фінансування. 

Інші ОГС 

Інші ОГС, аналітичні центри, організації управління якістю та інші 
також проводять профільні дослідження сектору ОГС, які звичайно 

фінансуються донорами і можуть скоріше розглядатись як допоміжні 
разові дослідження ніж як регулярно діючий механізм. 

    

 


