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ВСТУП 

 

 

Відношення громадянського суспільства і публічного управління має 

велику історію, в ході якої зазнало значних трансформацій. 

Актуальність дослідження. У наш час це відношення набуло 

особливої актуальності, зокрема в Україні. Завдання побудови сучасної, 

демократичної держави, яке стоїть перед українським народом, невід’ємно 

пов’язане із завданням побудови громадянського суспільства, без якого 

демократична держава є неможливою. Це означає, що існує зв’язок між 

місією громадянського суспільства і особливостями публічного правління в 

демократичній державі. Дослідженню цього питання присвятили свою увагу 

та зусилля такі вчені як Е.Гелнер, Р. Дарендорф, Дж. Коен, Е. Арато, 

Дж.Грінвуд, Г.Райт, К.Рузза, С.Нарикова, Я.Старцев, О.Оболенський, 

О.Червякова, С.Чернов, А.Шоманов, Ю.Мірошниченко, А.Крупник, 

О.Коріневський, І.Коліушко, Я.Кайль і ін. Проте у вітчизняній науковій 

літературі залишається недостатньо дослідженими питання, пов’язані з 

аналізом особливостей історичного контексту, в якому здійснює свою місію 

громадянське суспільство к суб’єкт публічного управління. Цим 

визначається актуальність даної роботи. 

Об’єкт дослідження: громадянське суспільство. 

Предмет дослідження: місія громадянського суспільства як суб'єкта 

публічного управління: історичний контекст 

Мета дослідження: дослідити історичний контекст місії 

громадянського суспільства як суб'єкта публічного управління. 

Дана мета дослідження передбачає виконання наступних завдань: 

- висвітлити поняття та функції громадянського суспільства; 

- розглянути поняття та функції публічного управління; 

- дослідити закордонний досвід розвитку публічного управління; 
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- проаналізувати особливості розвитку публічного управління в 

Україні; 

- розглянути закордонний досвід розвитку громадянського суспільства;  

- висвітлити особливості розвитку громадянського суспільства в 

Україні; 

- дослідити проблему реалізації місії громадянського суспільства як 

суб'єкта публічного управління. 

Методологія дослідження. В ході дослідження застосовані 

загальнонаукові методи: критичний, аналізу та синтезу; спеціальні наукові 

методи: історичний, порівняння. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Поняття та функції громадянського суспільства 

Поняття громадянського суспільства є складним. З одного боку, 

громадянське суспільство можна визначити як сукупність соціальних 

відносин та інститутів, що функціонують незалежно від політичної влади та 

здатних на неї впливати, суспільство автономних індивідів та автономних 

соціальних суб'єктів (акторів) [10, с. 49]. У контексті такого підходу, 

необхідною умовою функціонування громадянського суспільства є існування 

певного типу особистості. Громадянське суспільство тоді характеризує 

високий рівень індивідуальної автономії по відношенню до соціуму взагалі і 

особливо до державної влади. Таку особистість визначають як самоцінну та 

самодостатню.  

З іншого боку, цьому типу особистості притаманні здатність 

конструктивно взаємодіяти з іншими особистостями в ім'я спільних цілей, 

інтересів, цінностей, а також здатність підпорядковувати свої приватні 

інтереси та способи їхнього досягнення загальному благу, вираженому у 

правових нормах [10, с. 56]. Очевидно, що для формування такого типу 

людей необхідне жорстке дотримання демократичних права і свободи, які 

роблять можливими і законними як автономію особистості, так і 

самоорганізацію громадян для відстоювання спільних інтересів і цілей [10, с. 

57].  

Проте можна побачити, що одних лише інституційних (зокрема 

правових) умов для цього недостатньо. Не меншу, а можливо, й більшу роль 

відіграють передумови культурні та соціально-психологічні. Суб'єктами 

громадянського суспільства можуть бути, по-перше, тільки люди, які 

вважають, що власні дії – найкращий спосіб захисту своїх інтересів, 

вирішення економічних, соціальних, політичних проблем, що їх хвилюють. 

По-друге, реальним чи потенційним суб'єктом громадянського суспільства 



 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 
 

6 

тут виступає людина, упевнена у тому, що досягти реальних результатів 

можна лише об'єднавши свої дії з діями інших людей [10, с. 61]. 

У вузькому значенні цього поняття, громадянське суспільство включає 

ієрархічно побудовані соціальні структури [17]. Громадянському суспільству 

притаманна спонтанна активність індивідів-громадян, які збираються в групи 

(суспільства, організації) заради реалізації або захисту своїх значущих 

інтересів. Громадянське суспільство таким чином передбачає, з одного боку, 

різноманітність і навіть строкатість таких інтересів, а з іншого – можливість і 

право їх декларувати та відстоювати [17]. Громадянське суспільство 

передбачає наявність індивідів-громадян, які усвідомлюють себе насамперед 

як автономних, від початку вільних та наділених правами особистостей, й 

лише потім – як членів спільнот, у які вони збираються по своїй усвідомленій 

волі, виходячи з прийнятих ними рішень [18].  

Громадянське суспільство передбачає, що, за класичним визначенням 

Гегеля, даному в основах філософії права, групи, що утворюють структуру 

громадянського суспільства, збираються не для одиничного і тимчасового 

акту, щоб потім розпастись знову на атомізовані автономні індивіди, але 

існують потім стабільно як інститути – інакше про громадянське суспільство 

не може бути й мови [19, с. 137].  

Важливо також поставити питання про нормативні засади людського 

співіснування в умовах громадянського суспільства, бо громадянське 

суспільство являє собою особливий і до того ж дуже напружений 

соціокультурний простір [18].  

Отже, ми бачимо, що для пояснення та розуміння природи 

громадянського суспільства значущим є тип особистості, що 

характеризується свободою вибору, самовизначенням, а також прийняття на 

основі цієї свободи рішення про асоціативну діяльність, створення або 

входження до незалежних об'єднань; та нормативні основи людського 

співіснування. Акцент на ціннісно-нормативній системі громадянського 
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суспільства є дуже важливим, оскільки у цих цінностях міститься реальна 

база громадянського суспільства.  

Наприклад, можна помітити, що орієнтовані на громадянські цінності 

«“громадяни-індивіди” через свою природу виявляють схильність до 

самоорганізації та соціальної активності. Вони стурбовані своїми 

“проектами”, мають громадську значимість, й для їх реалізації ці люди 

створюють об'єднання, діючі іноді за умов протидії держави, і намагаються 

залучити до своєї орбіти тих, у кому є зачатки громадянського 

самосвідомості [26, с. 167]. Громадянське суспільство передбачає наявність 

людей, що відчувають необхідність говорити, вони є прихильниками певних 

ціннісних систем, зокрема вони є поборниками “громадянських цінностей”, 

“включаючи свободу, лібералізм, загальнолюдські права, пріоритет 

особистості тощо [26, с. 181].  

Також можна визначати громадянське суспільство через його 

нормативно-ціннісні засади. За цим стоїть думка, що кожен із нас цілком 

здатний зрозуміти і відчути – хоча б на чисто інтуїтивному рівні та 

керуючись здоровим глуздом та адекватним життєвим досвідом, – що ж таке 

є громадянське суспільство і навіщо воно потрібне [39, с. 19]. Тоді можна 

сказати, що громадянське суспільство – це сукупність суспільних навичок 

щодо консолідації різноспрямованих інтересів, їх взаємоузгодження та 

примирення [17]. Тут слід зазначити, що до цього параметра громадянського 

суспільства (суспільні навички) можна додати ще одну характерну рису – 

сукупність соціальних манер [18]. Конкретизуючи, можна сказати, що 

справжнє громадянське суспільство та його структури є там, де соціально 

активними громадянами інстинктивно усвідомлено життєво важливу (для 

себе і для держави) необхідність дотримуватися кодексу певних навичок і 

слідувати зводу певних соціальних манер [17]. 

Громадянське суспільство повинно мати певний індивідуальний склад 

цивільних структур. Це означає, що існування громадянського суспільства, 

його формування неможливі без появи нових суспільних індивідів – 
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громадян, які мають рівні громадянські права та своєрідні громадянські 

якості. Людина лише тоді стає громадянином, коли має високі моральні 

ідеали, передовий світогляд, заснований на демократичному поєднанні 

почуття власної гідності, незалежності, індивідуальності з повагою права і 

свободи інших громадян, неухильним дотриманням законів і правил 

загальнолюдського гуртожитку [51]. У свою чергу, такий новий тип 

особистості знаходиться в інших взаємовідносинах з громадськими 

об'єднаннями та інститутами. У досить розвиненому громадянському 

суспільстві нові суспільні індивіди не тільки не розчиняються в колективах, 

мають власну індивідуальність, але й мають більш високу духовність, 

будують свої взаємини на суто громадянській основі [51]. І, нарешті, треба 

враховувати, що досягнення такого стану речей можливе лише за умов 

кардинальної зміни психології та світогляду людей, трансформації їх 

економічного та соціального статусу [51]. 

Необхідною громадянською умовою суспільства є функціонування 

існування автономної особистості у відношенні до соціуму, держави, 

активної – у відношенні до обставин, відповідальної – здатної узгоджувати у 

вигляді асоціацій свої інтереси з інтересами інших людей, з суспільним 

інтересом у цілому. Громадянське суспільство - це спільнота людей вільних, 

які самі хочуть визначати свою біографію, не чекаючи утриманської милості 

«зверху». Наміряючись раціонально будувати свою біографію, вони не 

обмежуються деклараціями, а самі створюють для цього необхідні умови. 

Зокрема, утворюють незалежні горизонтальні організації – асоціації, які 

об'єднуються, щоб відстоювати свої інтереси. І не лише перед владою, а й 

стосовно інших груп інтересів, представлених у різних асоціаціях. 

Громадянське суспільство є незалежним від держави і не 

підпорядковане їй, навпаки, воно “включає” її, бо наділяє інструментальними 

властивостями (управління, світ, порядок тощо). Така ліберальна модель 

громадянського суспільства – на відміну консервативної, гегелівської, у якій 

громадянське суспільство співіснує з напівфеодальною державою і є 
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безумовно їй підпорядкованим. Згідно з ліберальною моделлю, суспільство 

бере участь в управлінні країною і, крім здатності асоціюватися в партії, 

союзи, рухи, може підтримувати з державою, яку воно і створює, рівноправні 

договірні відносини, що включають контроль над владою. Тобто 

громадянське суспільство формується одночасно і в приватній сфері, де 

індивід розвивається як особистість, і в публічній, де формуються та 

колективізуються його громадянські якості. На думку І. Кравченка, 

громадянське суспільство – це не все суспільство, не весь народ, а лише 

найкраща, найбільш розвинена та динамічна частина соціуму. Воно може 

становити лише меншу і незначну частину цілого. Це процес, показник і 

фактор прогресу суспільства, і перехід до масовості не менш складний, ніж 

початкове становлення громадянського суспільства. При цьому існує ризик: 

або масове суспільство стане громадянським, або громадянське суспільство 

масовим, але без громадянських якостей [19, с. 140]. 

В.М. Межуєв [19, с. 164] вважає, що ринок і держава можуть мирно 

співіснувати за наявності громадянського суспільства. При цьому автор 

критикує ідею ототожнення громадянського суспільства з буржуазним, взяту 

із праць Гегеля та Маркса. Крайність об'єднання людей за допомогою 

виключно державної влади змінилася, вважає автор, іншою крайністю – їх 

соціальним роз'єднанням та повним відходом у сферу приватних інтересів. 

Але, вважає він, громадянське суспільство охоплює собою переважно 

громадську сферу життя у суспільстві. Причому тією мірою, якою вона 

перестає бути монополією владних еліт. Це вагоме заперечення тим, хто 

прив'язує громадянське суспільство до сфери приватних інтересів. 

Громадянин – це людина, яка добровільно взяла на себе функцію 

громадського діяча. На відміну від професійного політика (і управлінця, 

додамо ми), він є політиком не за посадою, а за усвідомленням свого 

громадянського обов'язку. Саме тому громадянське суспільство виникає 

через дії законів ринку, і не з волі влади, а в результаті суспільної ініціативи. 

Ринок і держава можуть існувати і без громадянського суспільства, лише 
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знаходячи з його затвердженням інші форми та способи свого 

функціонування. До ринку можна перейти і за допомогою авторитарної 

влади, до громадянського суспільства – ніколи. “Лише у поєднанні з 

парламентською формою правління, – наголошує В.М. Межуєв – ринок стає 

економічною основою громадянського суспільства. Наданий собі ринок є 

соціально небезпечним, містить у собі елементи дезорганізації і анархії. За 

межами громадянського суспільства з його представницькою формою влади 

ринок стає диким, а влада занадто бюрократизованою та централізованою” 

[19, с. 170]. А це підштовхує до "ліберального консерватизму" або 

"національного лібералізму", що поєднує ліберально-ринкову риторику з 

риторикою державною, традиційно сервільною по відношенню до влади, до 

авторитаризму. Громадянськість є мірою політичної розвиненості людини, її 

здатності жити разом з іншими і заради інших, а не тільки справно брати 

участь у виборах і платити податки. 

 З точки зору правознавців [19, с. 187], громадянське суспільство суть 

зріла стадія історичного розвитку суспільства, коли досягається розділеність 

політичних та економічних відносин, сфери політичної влади та сфери 

власності, публічного та приватного права, чого не було у несегментованому 

традиційному соціумі. Відповідно до такої точки зору, громадянське 

суспільство – це феномен, у якому відносини між приватними особами не 

опосередковані публічної владою, коли безумовними визнаються 

верховенство прав людини та її прагнення вільної самореалізації. Розвинене 

громадянське суспільство будується як взаємодія організованих суб'єктів 

(груп, об'єднань, установ тощо). Хоча громадянське суспільство загалом – це 

політичне співтовариство (у цій версії розуміння цього суспільства), у його 

межах діють агенти політичної активності, які виражають групові, приватні 

інтереси. Вони лише впливають на політичну владу, але беруть участь у ній 

через держапарат. 
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1.2. Поняття та функції публічного управління 

Публічне управління включає елементи опису, пояснення та розуміння, 

практичне використання знання різних наукових напрямів для поліпшення 

політико-адміністративних систем та, зрештою, нормативної рефлексії 

стосовно цінностей, норм та стандартів, що застосовуються для державного 

регулювання та державної політики. Публічне, або громадське управління 

(public administration), а також «державне та муніципальне управління» -- це 

науковий напрямок, що має певні дослідні галузі: державний менеджмент 

(public management), тобто операційні та адміністративні аспекти 

функціонування державних органів, включаючи державну службу; аналітику 

державних програм та політик (public policy), включаючи стратегічне 

планування, оцінку регулюючого впливу; взаємодія держави та громадян 

(public affairs), включаючи лобізм та відносини бізнесу з державними та 

муніципальними органами (government relations, GR) [3, с. 6].  

У цьому сенсі громадське управління можна розглядати як систему 

кооперації державних, муніципальних, некомерційних і змішаних структур, 

покликану забезпечити задоволення суспільних інтересів і вирішення 

колективних проблем. Громадське управління, об'єднуючи діяльність 

державних, муніципальних, неурядових (некомерційних) організацій, 

фактично представляє суспільно-державну систему реалізації 

загальнонаціональних та місцевих інтересів та виробництва суспільних благ.  

Звісно, громадське управління має враховувати автономність 

особистості, залишаючи їй можливість самостійного вибору. Тому 

особливого значення набуває рівень зворотних зв'язків, громадський рівень 

виконання управлінських рішень, де інтерес представляють:  

1) групи інтересів (різні громадські фонди, профспілки, етнічні, 

молодіжні та інші організації з певними інтересами, парламентські лобі та 

ін.);  



 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 
 

12 

2) відносини безпосередньо з громадянами (оподаткування, 

законотворча та правозастосовна практика, підготовка та реалізація 

соціальних програм);  

3) взаємовідносини з комерційними підприємствами (їхнє правове 

регулювання, державно-приватне партнерство тощо).  

Аналіз взаємовідносин органів державного та муніципального 

управління з зазначеними вище суб'єктами суспільних відносин виводить нас 

безпосередньо до політичної складової їхньої діяльності. Оскільки публічне 

управління – це не тільки адміністративний, а й політичний процес, то його 

системне розуміння включає дії формальних та неформальних акторів, 

залучених до процесу прийняття та виконання рішень, та формальних та 

неформальних структур, створених для сприйняття та виконання цих рішень 

[51].  

Уряд разом із бюрократичним апаратом є найважливішими, але не 

єдиними акторами цього процесу. Останній включає також діяльність 

неурядових організацій, аналітичних мозкових центрів, релігійних лідерів, 

фінансових інститутів, політичних партій, груп інтересів тощо. 

Треба зазначити, що поняття «громадський орган» є ширшим, ніж 

поняття «державний орган» та «адміністративний орган». Істотною 

характеристикою громадських органів є те, що вони здійснюють громадське 

управління, метою якого є надання комплексу громадських послуг внаслідок 

значного соціального інтересу.  

Як суб'єкти громадського управління можуть бути визначені органи 

громадської адміністрації. Усі громадські сфери, в яких держава здійснює 

управління і надає громадські послуги, можна визначити як об'єкти 

громадського управління. Громадське управління у межах громадських 

органів здійснюється співробітниками, призначеними у структури публічної 

адміністрації.  

У 1930-ті роки отримала розвиток концепція про «загальне управління 

або принципи адміністрації». Ці принципи були визначені французьким 
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дослідником А.Файолем та пізніше американським дослідником Л.Ервіком. 

Згодом ця концепція утвердилася як теорія загального управління. Її автори 

стверджують, що «адміністрація підпорядковується загальним правилам, 

незалежно від того, де функціонує – у публічному чи приватному секторі» 

[29, с. 87-162].  

На базі досліджень А.Файоля американські дослідники сформулювали 

у 1937 р. сім принципів діяльності адміністрації: планування, організація, 

управління персоналом, керівництво, координація, звітність та фінансування 

(POSCORB) [29, с. 162]. Таким чином, теорія загального управління акцентує 

увагу на управлінні як процесі.  

Теорія громадського управління збагачується у цей період підходами 

гуманітарних організаційних теорій, серед яких особливе місце займає теорія 

управління людськими ресурсами М.П.Фолет і теорія організаційного 

розвитку Д.Макгрегора [29, c. 134; 156].  

На базі зазначених теорій формується нова теорія громадського 

управління, оформляється її перший напрямок – традиційне громадське 

управління.  

На початку ХХ ст. класична теорія М.Вебера про «ідеальну 

бюрократію» отримала розвиток у США. Основи наукового управління 

(наукового менеджменту) заклали Ф. Тейлор та Л. Гілберт. На їхню думку, у 

науковому управлінні громадськими організаціями для підвищення 

ефективності своєї діяльності можуть застосовуватися підходи, притаманні 

приватному сектору. На основі теорії громадського управління створюється 

її другий напрямок – нове громадське управління (громадський менеджмент і 

новий громадський менеджмент) [29].  

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. У США розроблено третій 

напрямок теорії громадського управління – постсучасний (постмодерний) 

громадський менеджмент [29].  

У спеціалізованій літературі з управління позначено початок розробки 

чергового, четвертого напряму теорії громадського управління – світового 



 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 
 

14 

громадського управління. Громадське управління пов'язане з громадським 

адмініструванням. Але адміністрування існує як у державних, місцевих та 

громадських організаціях, так і у господарських організаціях – державних та 

приватних. Приватне або бізнес-адміністрування – це адміністрування, яке 

обслуговує бізнес, а також допомагає органам управління та керівникам 

господарських підприємств та комерційним товариствам. Комерційне 

підприємство може бути кооперативним або приватним, але адміністрація 

всередині цього підприємства, яка безпосередньо має організаційні або 

обслуговуючі функції стосовно виробничої чи торгової діяльності, 

називається «бізнес-адміністрація» та займається бізнес-адмініструванням.  

Необхідно розрізняти поняття «громадське управління» та «бізнес-

менеджмент». Між ними з формальної точки зору існує багато спільного, 

тому що в обох випадках йдеться про управління та застосування однакових 

або подібних управлінських методів і підходів. Здійснюється пошук 

ефективного використання людських та матеріальних ресурсів. Кожна 

організація, незалежно від того, державна вона чи приватна, 

підпорядковується певним організаційним принципам, діє відповідно до 

закону і має вирішувати проблеми у зв'язку із умовами соціального 

середовища, що змінюються.  

Відмінності між «громадським управлінням» та «бізнес-

менеджментом» мають важливе значення при їх використанні в громадських 

та бізнес-організаціях. Вони важливі з точки зору соціальної, економічної та 

політичної ролі цих організацій у суспільстві, і їх не можна недооцінювати.  

Громадське управління меншою мірою спрямовано на ринок. Публічні 

органи, які його здійснюють, і публічна адміністрація, яка їм допомагає, 

більшою мірою піддаються політичним впливам та впливам. На них більше 

впливають громадська думка та ЗМІ. Громадські органи та публічна 

адміністрація підлягають більш детальному та суворішому регламентуванню 

законом та іншими нормативними актами, ніж органи, що здійснюють бізнес-

-менеджмент. При здійсненні громадського управління є набагато більше 
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нормативних обмежень. Суворі правові регламентації часто обмежують 

свободу та вибір рішень громадських органів та адміністраторів. Їхні дії 

розвиваються виключно на підставі закону. Необхідно пам'ятати, що у 

певних випадках громадські органи мають право на зміну погляду під час 

вирішення питань. Це визначається як їхня оперативна самостійність [29, c. 

201].  

Громадське управління спрямоване переважно на обслуговування 

населення. Дії громадських органів, що його здійснюють, націлені на 

задоволення громадських інтересів, тоді як органи, що здійснюють бізнес-

менеджмент, націлені на отримання прибутків і орієнтовані на клієнтів 

бізнес-організацій.  

Діяльність органів, що здійснюють публічне управління, зазвичай 

ґрунтується на їх правомочності, офіційно встановленій або законом, або 

актом вищого виконавчого органу. Вони відповідають за здійснення 

державної політики та за суспільний розвиток та якість життя у суспільстві. 

Ці органи відповідають за національну безпеку та економічний розвиток 

держави, за досягнення важливих соціальних цілей через реалізацію різних 

політичних програм, спрямованих на регулювання приватних видів 

діяльності, перерозподіл доходу.  

Бізнес-менеджмент надає більше свободи керівникам бізнес-

організацій при наборі та призначенні персоналу у порівнянні з публічною 

адміністрацією. В останній призначаються працівники, які 

підпорядковуються регламентації у системі державної служби. Виконавчі 

органи, що здійснюють громадське управління у громадській адміністрації, 

можуть бути об'єктом парламентського та адміністративного контролю.  

Публічне управління не має гнучкості бізнес-менеджменту. Воно не 

пристосовується легко та швидко до політичних, соціальних, економічних та 

інших змін. Для його здійснення встановлені певні правила, зміни яких 

потребують багато часу та зусиль. У громадській адміністрації питання, 

пов'язані з етикою, неупередженістю, рівноправністю, справедливістю, 
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об'єктивністю, вважаються важливішими і мають більше значення, ніж у 

бізнес-адміністрації [33].  

Через мінливість соціальних і політичних умов у суспільстві та у 

зв'язку з тим, що цілі публічного управління часто пов'язані з досягненням 

матеріальних результатів, вимірювання та оцінку ефективності та якості 

адміністративної діяльності працівників публічної адміністрації складніше 

здійснити порівняно з оцінкою бізнес-адміністрування.  

Існує ще цілий ряд відмінностей між громадським управлінням та 

бізнес-менеджментом. Так, наприклад, публічне управління ставить перед 

собою та виконує політичні завдання, сформульовані для публічної 

організації ззовні, а бізнес-менеджмент – корпоративні завдання, 

сформульовані всередині бізнес-організації.  

Мобільність керівних кадрів у цих двох типах організацій також 

відрізняється. Мобільність співробітників у структурах публічної 

адміністрації підпорядковується певним правилам, встановленим 

регламентом, тоді як у бізнес-адміністрації ця мобільність залежить 

виключно від волі роботодавця. При цьому в обох адміністраціях працюють 

люди, які включені до різних команд чи колективів. В обох адміністраціях ці 

люди розробляють програми дій, ставлять цілі, здійснюють стратегічне 

планування, вибір варіантів, приймають рішення, організують їхнє 

виконання. В обох адміністраціях ці люди взаємодіють [33]. 

Громадське управління завжди спрямоване на реалізацію потреб 

громадян, задоволення їх потреб. У приватному секторі громадяни можуть 

вибирати, з якою комерційною організацією мати справу, чи 

використовувати пропоновані продукти чи послуги. Громадське управління 

не надає громадянам вибір, і вони змушені отримувати публічну послугу у 

тому варіанті, в якому вона пропонується всім. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

2.1. Розвиток публічного управління: закордонний досвід 

Різне поєднання форм устрою, управління та режиму в державі надає їй 

різні можливості та використовує різні методи та інструменти для 

досягнення поставлених цілей державного розвитку. На визначення форм 

управління державою впливають ряд факторів, серед яких історичні традиції, 

особливості становлення національної державності, політико-правові ідеї, 

національний склад населення, міжнародне становище тощо.  

Розглянемо досвід у створенні та функціонуванні системи 

громадського управління у різних державах. Наприклад, Ірландія, яка займає 

лідируючі позиції за показниками якості життя населення, характеризується 

появою наприкінці ХІХ століття поняття «деволюція» [43, с. 83]. І. М. 

Трофімова зазначає, що цей термін і сьогодні означає делегування широкого 

спектру повноважень територіальним органам влади для вирішення питань 

регіонального (місцевого) значення. Деволюція як форма децентралізації 

надає можливість в обмеженій мірі регіональним та місцевим органам влади 

приймати самостійні політичні рішення [43, с. 83]. Система організації 

публічного управління повністю відповідає вимогам парламентської 

республіки: очолює державу президент, але він уповноважений самостійно 

приймати лише два види рішень, а саме: запропонувати на розгляд 

Верховного Суду біль з метою перевірки його відповідності Конституції та 

відмовити Прем'єр-міністру у розпуску уряду, якщо той втратив підтримку 

більшості у нижній палаті Парламенту. Всі інші рішення Президент приймає 

лише спільно з іншими інститутами влади – Прем'єр-міністром, урядом тощо.  

Сьогодні в Ірландії склалася стабільна система державного управління, 

яка обумовлена її економічною стабільністю. Проте політики не мають 

особливої довіри серед населення. Для зміцнення свого іміджу влада 

витрачає величезні кошти на боротьбу з корупцією.  
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Система організації управління у Сполучених Штатах Америки 

характеризується широкою децентралізацією, певною незалежністю 

муніципалітетів від центрального уряду та навіть від штатів, відсутністю 

прямого підпорядкування органів самоврядування державної влади [39]. 

Становлення науки громадського управління у США почалося з есе 

В.Вільсона 1887 року «Вивчення адміністрації», в якому автор позначив 

чотири теоретичних принципи громадського управління, які мають 

реалізовуватися практично:  

1) поділ політичних та адміністративних питань;  

2) порівняльний аналіз політичних та бізнес організацій; 3) підвищення 

ефективності державної служби шляхом запровадження практик ділового 

адміністрування у роботу державних органів;  

4) підвищення ефективності діяльності державних службовців за 

допомогою підвищення професіоналізму у прийнятті рішень та рівня їх 

кваліфікації (включаючи освіту).  

Наслідком такого «практико-орієнтованого» підходу до вивчення 

громадського управління в США стало формування системи освіти у сфері 

громадського управління, що характеризується націленістю на практичну 

підготовку адміністраторів, які володіють концептуальними основами 

громадського управління [39].  

З кінця 1990-х років публічне управління стало розглядатися з трьох 

сторін, а саме:  

1) громадської політики;  

2) громадського адміністрування та  

3) соціальних державних програм [3]. До основних сучасних проблем 

регіональних та місцевих органів публічної влади США можна віднести 

недостатню забезпеченість власними фінансовими ресурсами, недосконалу 

організацію системи органів влади муніципального управління, 

нерівномірність економічного та соціального розвитку міст [39].  
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У Німеччині, як і в будь-якій іншій федеративній державі, організація 

системи громадського управління здійснюється з урахуванням гарантованого 

права місцевого самоврядування. Воно є винятковим правом земель. У 

цілому нині система громадського управління Німеччини представлена 

п'ятьма адміністративними рівнями: федерацією, землями, округами, 

районами та громадами. У Німеччині немає виборних органів 

самоврядування округів, вони належать до нижчого рівня.  

Головне призначення земель полягає у максимальному наближенні 

державного управління до громадян. Самоврядування, маючи великі 

повноваження виконавчої влади, перебуває під суворим контролем держави. 

Передача федерацією та землями частини своїх повноважень на місцевий 

рівень утворює особливу сферу управління за дорученням. Організація 

системи громадського управління характеризується такими признаками як:  

1) міцна традиція управління на основі закону;  

2) неоднорідна та складна система державного управління;  

3) нечисленні ініціативи реформування системи управління на 

федеральному рівні;  

4) вищі ешелони федеральної державної влади надзвичайно 

політизовані;  

5) широке поширення має співпраця громад; 6) роль федерального 

уряду зводиться переважно до законотворчої діяльності [46].  

Франція – парламентсько-президентська республіка, тут Президент має 

ширші повноваження, ніж уряд. Управління у державі представлено такими 

рівнями: комуни, дистрикти, кантони, округи та регіони. 

У Франції термін «самоврядування» не використовується взагалі, 

широко застосовується назва «муніципальна влада» та «децентралізація». 

Французьку модель державного управління відрізняє розвинена етатистська 

традиція. В її основі лежить культ держави та принцип «адміністративної 

опіки» стосовно суспільства, який змінився після реформи 1982 року на 

принцип адміністративного контролю. Як показує політична історія, без 
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жорстко централізованої держави та авторитарної влади було неможливе 

формування французької нації, мови та культури.  

Кожен десятий мешканець країни є службовцем місцевої адміністрації. 

Місцева влада змушена зважати на думку громадських організацій і вести з 

ними постійний діалог. Державна система Франції сформувала «французьку 

модель суспільства», яку характеризують дві особливості:  

1) недопущення концентрації влади в якомусь одному органі публічної 

влади;  

2) прагнення вводити знеособлені правила, які, забезпечуючи 

незалежність усіх, захищали б кожного від свавілля тієї самої влади [29].  

Великобританія – унітарна держава, що складається з чотирьох 

територій, що склалися історично – Англії, Шотландії, Північної Ірландії, 

Уельсу. Адміністративно-територіальний поділ у них є різним: в Англії та 

Уельсі основними одиницями є графства, що діляться на округи, у Північній 

Ірландії – округи, у Шотландії – області.  

Форма державного устрою Великобританії – конституційна монархія 

на чолі з королевою, що має широкі повноваження. Проте реально її 

повноваження здійснюються членами уряду, які підписують акти, що 

видаються королевою, та несуть за них відповідальність.  

Місцеве управління в Англії та Уельсі є результатом демократизації, а 

не децентралізації. У ХIХ столітті з'явилися перші органи місцевої влади – 

об'єднання допомоги бідним. Пізніше вони перетворилися на міські та 

сільські окружні ради. Структура місцевої влади Великобританії має 

триланкову систему: графства, райони, парафії у сільській місцевості. Вони 

мають свої представницькі органи. 

 

2.2. Розвиток публічного управління в Україні 

В Україні публічна влада реалізується у двох формах: інститутами 

публічної влади (державне управління) та безпосередньо громадянами 

(місцеве самоврядування). Система громадської влади є чітко 
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регламентованою, внутрішньо узгодженою системою взаємозалежних 

елементів. Органи публічної влади можуть класифікуватися за такими 

критеріями:  

1) належність до однієї з підсистем публічної влади – органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування;  

2) порядок формування – виборні та призначені;  

3) порядок прийняття рішень – одноосібні та колегіальні;  

4) предметна підвідомчість – органи загальної та спеціальної 

компетенції;  

5) територіальна підвідомчість – загальнодержавні та місцеві;  

6) внутрішня структура – централізовані та децентралізовані;  

7) час існування – постійні та тимчасові [47]. Слід зазначити, що 

загальної світової тенденцією до організації системи громадського 

управління сьогодні є децентралізація. 

Надання більшої самостійності регіонам у питаннях ресурсного 

забезпечення територій та прийнятті управлінських рішень сприяє 

підвищенню ефективності функціонування та розвитку органів влади. Це 

проявляється у підвищенні показників соціального та економічного розвитку, 

підвищенні рівня та якості життя населення, оскільки саме регіональні та 

місцеві органи влади мають найбільш повну, актуальну та достовірну 

інформацію про існуючі на місцях проблеми. 

В Енциклопедичному словнику з державного управління публічне 

адміністрування визначається як теорія та практика державного управління, 

яка характеризується реалізацією адміністративних процедур шляхом 

публічної діяльності, застосуванням інструментів демократичного 

врядування, упорядкуванням суспільної діяльності та надання 

адміністративних послуг як засобу реалізації прав та свобод громадян [42, c. 

605].  

С.Чернов визначає публічне управління як організуючий і регулюючий 

вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її 
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впорядкування, збереження чи перетворення, базуючись на владній силі, яка 

обмежує дієвий суспільний контроль [45, c. 7]. О. Оболенський у своєму 

визначенні публічного управління зазначає, що це є здійснення сукупності 

раціональних 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 [33, c. 3-8]. 

О.Амосов і Н.Гавкалова підкреслюють, що в сучасній організації суспільного 

життя управлінські дії здійснюють, окрім спеціальних інститутів держави, 

також органи місцевого самоврядування, громадські та приватні організації. 

Адміністрування передбачає особливий вид діяльності, а саме ухвалення 

нормативних документів і розпоряджень, що видаються повноважними 

органами в умовах демократії, коли існує багатобічність взаємозв’язків між 

політичними й суспільними інститутами [1, c .7-13].  

У публікації О.В.Червякової «Перехід до парадигми механізмів 

трансформації державного управління» сучасна модель публічного 

управління в Україні визначається як взаємодія інституцій державного 

управління, місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 

засадах організаційно-правового механізму управління, який встановлений 

Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами 

[44, c. 17-19]. Взаємодія інституцій державної влади, місцевого 

самоврядування та інституцій громадянського суспільства створила 

можливість суб’єкт-суб’єктних відносин між ними. Тобто публічне 

управління (на відміну від державного управління, де методологічні аспекти 

державотворення будувалися на суб’єкт-об’єктних відносинах між владою та 

суспільством) пропонує впровадження нового підходу, де методологічні 

аспекти державотворення визначатимуться на взаємодії рівноправності як 

органів влади (інституцій державної влади), так і суспільства (інституцій 

громадянського суспільства) в цілому [44, c. 18]. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

 

3.1. Розвиток громадянського суспільства: закордонний досвід 

 

Закордонні дослідники приділяють велику увагу дослідженню 

громадянського суспільства. Загалом вони вважають що громадянське 

суспільство є вкрай необхідним для утвердження демократичного 

управління. Як пише Дж. Кін, там, «де немає громадянського суспільства, не 

може бути взаємодії та обміну думками між громадянами, здатними публічно 

обирати свої ідентичності, поважати свої обов'язки в рамках політично-

правової структури, яка забезпечує мир між громадянами, добре 

функціонування уряду, соціальну справедливість і – насамперед – діє 

відповідно до принципу, що влада має бути підзвітна суспільству» [50, p. 78]. 

М. Уолтер зазначає, що громадянське суспільство не включає державу, воно 

перебуває за межами державної політики, поза владою, поза системою 

підпорядкування, покарання та державних санкцій. Але громадянське 

суспільство відкрите для всіх: і для тих, хто має владу, і для тих, хто її 

позбавлений за своїм соціальним статусом. Хоча воно й виникло для захисту 

людей з другої категорії, усіма досягненнями та перевагами громадянського 

суспільства все одно можуть скористатися всі без винятку верстви населення 

[50, p. 487–503]. Дж. Грей вказує, що воно є тією сферою автономних 

інститутів, захищених законодавством, у межах якої індивіди та спільноти, 

маючи різні вірування та цінності, можуть мирно співіснувати [50, p. 157].  

Процес становлення громадянського суспільства – складний і 

тривалий. Він може бути успішним лише більшою чи меншою мірою, 

залежно від країни, — наголошував E. Гелнер [7].  

Витоки вчення про громадянське суспільство кореняться в античності, 

коли виникає проблема взаємин «особистість – держава». Серед античних 

мислителів слід виділити Аристотеля, який уперше запровадив поняття 
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«громадянське суспільство». На думку Аристотеля, держава - це «сукупність 

громадян», а громадянин - це той, хто стоїть у певному відношенні до 

державного життя, хто має або може мати повноваження у справі турботи 

про державні справи або одноосібно, або разом з іншими. Розглядаючи різні 

форми державного устрою, Аристотель докладно характеризував 

демократичні форми правління, обґрунтовуючи тезу про єдність 

громадянського суспільства та демократичної держави. Це найважливіший 

аспект концепції громадянського суспільства Аристотеля. Інший істотною 

рисою громадянського суспільства, за Аристотелем, є наявність у ньому 

середнього класу. Аристотель дійшов висновку, що держава, яка складається 

з середніх людей, матиме найкращий державний устрій [10].  

У ході історичного та соціально-економічного розвитку, що 

супроводжується процесом ускладнення суспільних відносин, викликаним 

зародженням та розвитком буржуазних відносин у Європі (XVI – XVIII ст.), 

змінювалися і погляди на проблему громадянського суспільства. У зв'язку з 

цим інтерес представляють ідеї французького мислителя Ж. Бодена, який 

вважав, що держава є нічим іншим, як групою сімей чи родичів, підлеглих 

одній влади. Що ж до громадянина, то він користується загальними правами 

та захистом влади. Тут необхідно звернути увагу, що французький мислитель 

розширив аристотелівське поняття громадянина, акцентувавши увагу на 

такій особливості надзвичайної важливості, як захист прав громадянина з 

боку влади. Головною у боденівській концепції виступає ідея взаємозв'язку 

держави та громадянського суспільства [10]. На відміну від Аристотеля, який 

пов'язував свою концепцію громадянського суспільства з демократичною 

державою, Ж.Боден пов’язував її з державою взагалі. Звідси випливає 

висновок, що громадянське суспільство існує від появи держави [10].  

Значний крок на шляху подальшого теоретико-методологічного 

обґрунтування сутності громадянського суспільства було зроблено 

Г.В.Ф.Гегелем у його роботі "Філософія права". На противагу Ж. Бодену, 

Г.В.Ф. Гегель зазначав, що розвиток громадянського суспільства настає 
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пізніше, ніж розвиток держави. Німецький мислитель наголошував, що 

існування громадянського суспільства пов'язане з виникненням та 

існуванням суспільства буржуазного, поява якого є обов'язковою 

передумовою формування громадянського суспільства. Г.В.Ф. Гегель 

сформулював важливу тезу, у своїй сутності методологічну, що відображає 

специфіку взаємини громадянського суспільства та держави, наголосивши, 

що функцією та призначенням громадянського суспільства є захист 

приватних інтересів, інтересів та свобод окремого індивіда. Індивіди як 

громадяни держави виступають як приватні особи, метою яких є їхній 

власний інтерес. Держава виступає захисником спільних колективних 

інтересів. Але таке розмежування функцій громадянського суспільства та 

держави не робить їх антагоністами. Мета, переслідувана приватними 

особами, може бути досягнута ними лише остільки, оскільки вони самі 

визначають свої бажання, волю та дію загальним чином і роблять себе 

ланкою цього зв'язуючого ланцюга. Одиничне (інтереси індивіда) та загальне 

(інтереси країн) взаємопов'язані. Держава, захищаючи спільні інтереси, 

виступає і захисником інтересів окремих осіб [10, c. 201]. Безумовно, тут 

мається на увазі правова держава з властивою їй вимогою поділу влади, 

передбаченої захистом права і свободи людини. Найважливішим елементом 

правової держави є громадянське суспільство. Без громадянського 

суспільства ні про яку правову державу не може бути мови. Громадянське 

суспільство та правова держава являють собою діалектичну єдність, що 

зумовлює існування їх обох. Правова держава створює умови на формування 

громадських інститутів, покликаних захищати інтереси, права та свободи 

окремих громадян держави. У свою чергу, громадянське суспільство через 

механізм громадських інститутів впливає на характер формування державної 

системи управління та регулювання відносин у державі, наповнює 

державний механізм, який регулює ці відносини між людьми, 

гуманістичними засадами.  
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Гегелівська філософсько-правова концепція з її найважливішою 

складовою - концепцією громадянського суспільства поряд із філософсько-

правовою концепцією І.Канта, стрижнем якої є вчення про правову державу, 

стали основою наукових поглядів на проблему громадянського суспільства, 

теоретико-методологічним орієнтиром для подальших досліджень даного 

феномену.  

У літературі прийнято розрізняти кілька етапів у становленні та 

розвитку громадянського суспільства. Перший етап охоплює XVI – XVII ст. 

Саме тоді складалися економічні, ідеологічні та політичні передумови 

громадянського суспільства. Це був період бурхливого розвитку науки і 

техніки, що призвело до небувалого розвитку продуктивних сил суспільства. 

Наслідком цих революційних процесів було те, що до влади у 

західноєвропейських країнах прийшов революційний клас – буржуазія. 

Встановлення буржуазних відносин у країнах Західної Європи сприяло 

формуванню і визначало як новий тип суспільних відносин, так і новий тип 

мислення, новий тип бачення навколишнього світу, нову картину світу, 

основою якої було покладено принцип наукового знання.  

Д.Лок сформулював найважливіший принцип, який знайшов логічне 

завершення у XVIII ст. у творчості Ш. Монтеск'є, - принцип поділу влади, 

який став основоположним у концепції правової держави [10, c. 88]. Д.Лок 

проголошував невідчужені права особистості – декларація про життя, 

декларація про свободу і декларація про власність, що стали невід'ємними 

рисами громадянського суспільства.  

Другий етап охоплює ХVІІІ – ХІХ ст. Саме у цей період у 

найрозвиненіших західно-європейських країнах сформувалося громадянське 

суспільство з властивими йому інститутами. В економічному плані цей 

період характеризується подальшим утвердженням капіталістичних 

відносин, вільного підприємництва та приватної ініціативи. Цьому сприяла 

французька революція кінця XVIII ст., що знищила феодальні відносини у 
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Франції та стимулювала перехід інших західноєвропейських країн на 

буржуазний шлях розвитку [10, c. 145].  

У контексті розвитку громадянського суспільства видатним 

завоюванням цієї історичної епохи було законодавче визнання юридичної 

рівності людей на основі наділення їх правами та свободами. Саме це 

положення є головною ознакою громадянського суспільства. Велике 

значення для затвердження принципів громадянського суспільства мала 

Декларація прав людини та громадянина. На законодавчому рівні 

затверджувалися юридична рівність людей, їхні права, рівність всіх перед 

законом, законодавчо закріплювалося положення про поділ влади на 

законодавчу, виконавчу та судову. У цей період виникає ідея конституції як 

основного закону держави, що стала найважливішим чинником, що 

законодавчо закріплює права та свободи людини.  

Третій етап у розвитку громадянського суспільства охоплює XX 

століття та нинішній період. Цей етап характеризувався соціальними 

катаклізмами та потрясіннями, двома світовими війнами, розпадом 

колоніальної системи, освітою та розпадом світової системи соціалізму, 

встановленням у ряді країн Європи фашистських та диктаторських режимів. 

Всі ці події, що мали глобальний характер, стали серйозним викликом 

громадянському суспільству, серйозним іспитом для його інституцій. 

Найважливішим наслідком цих подій та процесів було утворення на території 

Африки, Азії, Латинської Америки, Східної та Центральної Європи 

самостійних держав, перед якими постало актуальне завдання формування 

громадянського суспільства [10, c. 253].  

Громадянське суспільство розвивається не в ізольованому просторі, а в 

умовах конкретної соціально-економічного та політичного середовища 

кожної конкретної держави. Тому можливо говорити про загальні характерні 

риси громадянського суспільства в різних групах європейських країн. 

Громадянське суспільство у країнах ЄС, як і Європейська соціальна модель, 

підрозділяється на англосаксонський, континентальний та 
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північноєвропейський типи. При цьому до особливої групи слід зарахувати 

громадянське суспільство у країнах Центральної та Східної Європи, які 

порівняно недавно підключилися до інтеграційних процесів ЄС. 

Відмінності у видах моделей громадянського суспільства в кожній з 

країн сягають глибини століть. Так, в англосаксонському світі громадянське 

суспільство та держава зазвичай вважалися взаємодоповнюючими, 

незалежними центрами, але не ворожими один одному силами. У 

європейських же країнах громадянське суспільство було силою, що 

протистоїть державі, оскільки історія європейських країн показує, що 

діяльність держави призводила до постійного втручання останньої у 

приватне та корпоративне життя громадян.  

Як приклад країни зі зразковим громадянським суспільством часто 

наводять Сполучені Штати Америки. Громадянське суспільство формувалося 

там у конкретних історичних умовах, що відрізнялися від умов у Європі. 

Скажімо, у США від початку існувала дистанція між суспільством і 

державою, вибудовувалися сильні місцеві громади, що слугувало свого роду 

противагою концентрації політичної сили у Вашингтоні [26, c. 177].  

Якщо ж взяти приклад Франції, там розвивалася прямо протилежна 

модель. Після революції 1789 р. вся влада сконцентрувалася в Парижі, і ця 

традиція «сильного центру» зберігається до теперішнього часу. У Франції 

традиція активного втручання в управління з боку держави має міцну основу 

і називається вона – дирижизм. Будучи повною протилежністю принципу 

невтручання та мінімізації державного регулювання, дирижизм впливає на 

всі сторони життя французького суспільства. Держава інституціоналізує 

інститути громадянського суспільства і часом наділяє їх величезними 

правами. Показовою у цьому сенсі є роль «Економічної, соціальної та 

екологічної ради» у Франції (до 2008 р. – «Економічна та соціальна рада») 

[52]. 

Історія цієї Ради йде глибоко у минуле. Французькі вчені стверджують, 

що прообразом «Економічної та соціальної ради» можна вважати «Торгову 
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раду» (або «Раду з торгівлі»), засновану у 1789 році. Пізніше на її основі було 

створено «Головну торговельну раду для консультування уряду з 

економічних питань». Подальшим розвитком цього інституту стало 

створення у 1848 р. «Люксембурзької комісії» (консультативної асамблеї). 

Комісія повинна була висловлювати думки з питань соціального характеру, 

адресуючи обов'язкові для виконання прийняті нею рішення уряду, який 

втілював їх у життя [52].  

Декретом від 16 січня 1925 р. була створена «Національна економічна 

рада», яка стала предтечою «Економічної та соціальної ради» Франції [52]. В 

окупованій Франції під час Другої світової війни діяльність Ради була 

припинена, але після звільнення знову постало питання про її відтворення. 

Конституція IV Республіки в 1946 р. надала конституційний статус 

«Економічній раді», який став продовжувачем традицій та діяльності 

«Національної економічної ради» [52]. 

В результаті конституційної реформи Франції 2008 р. та закону від 28 

червня 2010 р. «Економічна та соціальна рада» розширила сферу своєї 

діяльності та додатково стала займатися питаннями навколишнього 

середовища, отримавши назву «Економічна, соціальна та екологічна рада» – 

ЕСЕС (Le Conseil économique , Social et environnemental - CESE) [52]. 

Натомість у ФРН держава прагне сприяти створенню необхідних 

рамкових умов розвитку неурядових організацій, спілок і об'єднань. Держава 

не прагне стати на чолі неурядових організацій або керувати ними. 

Передумовою для успішного функціонування громадянського суспільства у 

ФРН є наявність зрілого громадянина та держави, яка довіряє громадянину та 

сама зацікавлена у його активній участі за широкого та відкритого 

обговорення того чи іншого питання. Було б великою помилкою сприймати 

«напруження», що існує у відносинах між державою та суспільством, за 

відносини «непримиренної суперечності». Демократичний устрій держави 

утворює як основу, і межі всієї суспільної діяльності. Так, Стаття 9 

Конституції ФРН гарантує громадянам право вільного утворення об'єднань 
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(тобто право створювати спілки та суспільства), але в пункті 2 цієї статті 

міститься обмеження: «Забороняються об'єднання, цілі чи діяльність яких 

суперечать кримінальним законам або спрямовані проти конституційного 

ладу або проти ідеї взаєморозуміння народів» [23, c. 181-234.]. У тих 

випадках, коли виникає необхідність накладання заборони на діяльність 

об'єднання, останнє слово залишається за судовими органами.  

В силу історичних особливостей навіть у межах однієї країни 

громадянське суспільство не обов'язково є однотипним, про що свідчать 

дослідження д-ра Гельмута К. Анхаєра, що підкреслює багатогранність 

громадянського суспільства в Німеччині [19].  

Проводячи паралелі між моделями громадянського суспільства та 

видами Європейської соціальної моделі, іноді виділяють італійський варіант 

континентальної соціальної моделі. Своєрідність італійського варіанта ЄСМ 

полягає, по-перше, у складі та характері тих політичних сил, громадських 

організацій та соціально-професійних верств, що реалізують принципи ЄСМ; 

по-друге, у взаємодії цих акторів на основі загальних ціннісних установок, 

що укорінилися в країні; по-третє, у наявності ефективних державних 

інститутів, що забезпечують підтримання діалогу держави, різних категорій 

трудящих та роботодавців з широкого кола питань трудових відносин та 

соціальної політики. Але опорою створення італійського варіанта 

європейської соціальної моделі також є громадянське суспільство, а точніше 

його організований і численний загін – профспілкові об'єднання. Якщо в 

1990-і роки політична система Італії зазнала радикальних змін, то 

профспілки, навпаки, продемонстрували міцність єднання трьох 

національних профоб'єднань, що склалася на початку 1970-х років: Загальної 

італійської конфедерації праці (ЗІКТ) (Confederazione generale italiana del 

lavoro) профспілок трудящих (ПТ) (Confederazione italiana sindicati lavoratori) 

та Італійського союзу праці (ІСП) (Unione italiana del lavoro) [31]. Саме ці 

організації беруть активну участь у представленні інтересів трудових верств 

суспільства у діалозі з бізнесом та владою. В Італії єдність дій вищеназваних 
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профцентрів реально має місце протягом вже більше 40 років, і це є 

характерною рисою громадянського суспільства Італії, яке при всій 

своєрідності відноситься до континентальної (корпоративістської) моделі.  

Показовим для Європи та всього світу стало формування північно-

європейської моделі громадянського суспільства в умовах теоретичного 

обґрунтування та реалізації на практиці феномену соціальної держави, який 

ще називають «суспільством загального добробуту». Характерною рисою цієї 

моделі став очевидний баланс між приватними інтересами та інтересами 

всього суспільства. За оцінками багатьох дослідників, ця модель стала 

найкращою у світі за низкою найважливіших соціально-економічних 

параметрів, що характеризують якість економічного розвитку: всі країни 

регіону перевищують середній рівень ВВП на душу населення в ЄС, входять 

до першої десятки країн за глобальною конкурентоспроможністю та 

ступенем розвитку інновацій, розвитку людського потенціалу [2].  

Все це вигідно відрізняється від досвіду громадянського суспільства в 

інших країнах ЄС. Важливо підкреслити, що така ситуація є результатом 

консенсусу, коли уникаючи крайнощів, вдається знаходити золоту середину 

у вирішенні найважливіших питань. У процес вироблення громадянської 

згоди крім політичних партій залучені профспілки та об'єднання підприємців, 

кооперативні організації, товариства захисту інтересів споживачів та 

асоціації орендарів, наукові, громадські, культурні, освітні організації, а 

також засоби масової інформації та інші сегменти суспільства. Вся система 

досягнення громадянської згоди будується на культурі політичного 

компромісу, властивої цим країнам. Характер взаємодії громадянського 

суспільства з владою та бізнесом носить не конфронтаційний характер, а 

загальне прагнення взаємодії між різними політичними партіями та 

громадськими інститутами, організаціями громадянського суспільства та 

народними рухами, державою та бізнесом. Часто громадянське суспільство у 

країнах Північної Європи називають опорою північно-європейської 

соціальної моделі, і це справді так. Добре структуроване громадянське 



 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 
 

33 

суспільство у всіх північноєвропейських країнах, що є ще однією загальною 

відмінністю, залучене до всіх сфер політичного, соціального та економічного 

життя. Якщо, наприклад, розглядати підприємницькі організації, стане 

очевидно, що сільськогосподарські і споживчі кооперативи, крім своєї прямої 

виробничої функції, ще грають величезну роль захисту прав дрібних 

виробників за умов ринкової економіки.  

Іншою відмінністю громадянського суспільства країн Північної Європи 

є потужний профспілковий рух, який охоплює переважну кількість найманих 

працівників – понад 80%. Профспілкові організації цих країн традиційно 

активно співпрацюють із соціал-демократичними партіями, найвпливовішою 

політичною силою протягом тривалого часу. Прикладом досягнення угоди 

між працею та капіталом є соціальний діалог. У ході переговорів між 

організаціями, які представляють інтереси роботодавців та працівників, 

досягається домовленість щодо взаємних зобов'язань. Держава сприяє такому 

соціальному діалогу, і в деяких випадках навіть бере у ньому участь. 

Сторони домовляються, що після підписання угоди на період її дії будь-які 

страйки вважаються незаконними. У такий спосіб забезпечується соціальна 

стабільність. Північно-європейська модель громадянського суспільства 

характеризується наявністю різних широких рухів, що висловлюють настрої 

суспільства стосовно найактуальніших проблем сучасності. Так, наприклад, 

на Півночі Європи активно діє рух АТТАК, в якому бере участь ряд 

профспілкових організацій і який виступає проти неолібералізму та 

глобалізації, за справедливу торгівлю та оподаткування, за врахування 

інтересів країн, що розвиваються, за демократію та світ. Норвезький 

народний рух на захист держави загального добробуту має підтримку у 

населення своєї країни. Аналогічний рух діє у Данії. Останніми роками 

значно розширилася діяльність громадських організацій на захист довкілля, 

збереження біорізноманіття, правозахисні організації (наприклад, комітет 

Гельсінкі), а також різні молодіжні організації. На Півночі Європи діють 

численні організації, що представляють інтереси національних меншин 
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(німецька національна меншість у Данії та шведська меншість у Фінляндії) та 

нечисленних народів півночі (саами, ескімоси). Шведське населення, що 

постійно проживає у Фінляндії, має свою партію, випускає свої газети, 

користується можливістю використовувати шведську мову як другу 

державну [2].  

Національні уряди дуже уважно ставляться до неурядових організацій, 

їхніх ініціатив та доповідей, а представники влади, які діють на різних 

рівнях, обов'язково розглядають думки громадських структур. У свою чергу, 

багато НУО отримують підтримку з боку національних урядів, особливо це 

стосується спортивних, жіночих, молодіжних організацій тощо. Організації 

громадянського суспільства країн Північної Європи активно розвивають 

міжнародні контакти як у рамках Європейського Союзу, так і за його 

межами. У Швеції, наприклад, постійно діє Форум народних рухів 

(Folkrоrelseforum), а також Форум Сюд (Forum Syd), що об'єднує кілька 

сотень НУО.  

Громадянське суспільство країн Європейського союзу бере активну 

участь у всіх сферах суспільного життя, але найбільш залученим до 

вирішення соціальних завдань можна вважати громадянське суспільство 

країн Північної Європи.  

Англосаксонська соціальна модель представлена у Великій Британії у 

всьому різноманітті своїх якостей. Вона набувала своїх контурів у 1905 – 

1945 рр., утвердилася у своєму класичному вигляді як держава добробуту у 

період 1945 – 1979 рр., пройшла через період значної ломки у 1979 – 1997 

рр., і з того часу перебуває у режимі модернізації, здійснення якої займе ще 

не один рік, а, можливо, і не одне десятиліття [12]. Історія громадянського 

суспільства Великобританії писалася не з чистого листа. Ще e XIX столітті 

Торі та ліберали намагалися полегшити становище найбільш знедолених 

верств населення, хоча назвати їх партіями «соціальної справедливості» ніяк 

не можна. Тільки на початку XX століття, коли розпочався процес 

формування профспілкового руху, найорганізованішого і чисельного 
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учасника громадянського суспільства у Великій Британії, коли з'явилася 

Лейбористська партія, соціальна сфера стає в центрі уваги суспільства. У 

1906 р. парламент Великобританії прийняв «Закон про трудові конфлікти», 

який фактично скасовував право пред'являти позов тред-юніонам у зв'язку зі 

збитками, зазнаними підприємцями під час страйків. Незадовго до початку 

Першої світової війни ухвалюється закон про профспілки, що дозволяє тред-

юніонам мати політичні фонди – головне джерело фінансування 

Лейбористської партії. У 1899 р. Британських конгрес тред-юніонів прийняв 

резолюцію, згідно з якою через рік було створено Комітет робочого 

представництва, в 1906 р. перетворений на Лейбористську партію 

Великобританії (ЛПВ), основним завданням якої було проголошено захист 

інтересів трудящих, тобто основної частини суспільства. 

У 1970-ті роки у Великобританії широко поширюються ідеї 

«розкріпачення людської особистості», звільнення інститутів громадянського 

суспільства від державного контролю, розширення сфери діяльності вільно-

ринкових сил. Відношенням консерваторів до громадянського суспільства у 

Великобританії на той час можна вважати твердження М. Тетчер: «Немає 

такої речі, як суспільство; є лише індивіди – чоловіки та жінки» [13].  

Необхідність активізації діалогу та зміни відносин між державою, 

бізнесом та громадянським суспільством у сучасній Великобританії стає 

очевидною. Пропонуються різноманітні рецепти вдосконалення цього 

діалогу. Наприклад, економіст Стефен Дейвіс пропонує взяти на озброєння 

ідею «громадянської економіки», як аналога громадянського суспільства та у 

певному сенсі його продовження, тобто створення мережі агенцій та 

інститутів, що займаються моніторингом ділової активності [48]. У той самий 

час британський соціолог і політолог Ентоні Гіденс пропонує «третій шлях», 

який полягає у тому, щоб перейти від ідеї «допоміжної держави» до гасла 

«держава-гарант», оскільки така держава більше підходить для соціал-

демократів [48]. Головний сенс «допоміжної держави» полягає у заміні 

патерналізму на забезпечення громадян ресурсами, необхідними для 
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повноцінного життя. Громадяни, отримавши доступ до ресурсів, вирушають 

"у вільне плавання", а держава знімає з себе відповідальність за результат 

їхньої діяльності, оскільки громадяни вже отримували стартові можливості 

для реалізації своїх планів.  

Прихильники ж концепції «держави-гаранта», навпаки, вважають, що 

держава має дбати про громадян і захищати їх у більш широкому розумінні. 

«Держава-гарант» має не лише гарантувати надання ресурсів та 

можливостей, а й гарантувати правильне функціонування механізмів надання 

відповідних послуг. Держава, на думку прихильників такого підходу, має не 

лише забезпечувати громадян ресурсами, доступом до сфери освіти, охорони 

здоров'я, соціального обслуговування, а також гарантувати певні стандарти 

надання цих послуг. При цьому держава не повинна здійснювати жорсткий 

контроль, а має встановлювати відповідні стандарти поведінки та стимули, 

що відповідають суспільним потребам. Прибічники мінімізації 

відповідальності держави перед суспільством також викладають свої 

пропозиції щодо вдосконалення діалогу держави та суспільства. У цьому 

сенсі вельми цікавим є виступ прем'єр-міністра і лідера Консервативної 

партії Великобританії Девіда Кемерона в Ліверпулі 19 липня 2010 р. У своїй 

доповіді, відомій як «Мова про велике суспільство» (Big Society Speech) [53] і 

містить ідеологічні та програмні установки, він як би уточнює позицію М. 

Тетчер, стверджуючи, що «велика місія консервативної партії Великобританії 

полягає у відновленні відносин між державою та громадянським 

суспільством». Кемерон заявив, що «є речі, які робляться, тому що є 

обов'язковими», але є інші речі, які робляться, тому що «вони є нашим 

пристрасним бажанням», – і додав – «для мене пристрасне бажання – 

побудувати Велике суспільство» [53]. Велике суспільство є ніби 

доповненням для двох традиційних стовпів влади: Великого уряду (Big 

Government) і Великого бізнесу (Big Businesses). Кемерон свою пропозицію 

сформулював так: «Ви можете називати це лібералізмом. Ви можете назвати 

це розширенням прав та можливостей. Ви можете назвати це свободою. Ви 
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можете назвати це відповідальністю. Я називаю це Великим суспільством. 

Велике суспільство – це величезні культурні зміни ... де люди у своєму 

повсякденному житті, у своїх будинках, у своїх житлових кварталах, на своїх 

робочих місцях ... не звертаються щоразу до посадових осіб місцевого чи 

центрального уряду у пошуку відповіді на свої проблеми , ... а натомість, 

вважають можливим і правомірним вирішити їх для себе і своєї громади ... 

Це визволення – найбільше і найдраматичніше перерозподіл влади від еліт на 

Уайт-холі до звичайних чоловіків і жінок» [53]. Для виконання цієї програми 

перерозподілу функцій держави та громадянського суспільства Кемерон 

пропонує три інструменти: проведення політики розвитку соціальної 

активності, реформа державної служби в плані розширення учасників та 

самоврядування, а також розширення повноважень громад. Досягти цього 

можна шляхом децентралізації політичної влади, прозорості громадської 

діяльності та створення джерел фінансування для підтримки діяльності 

громад.  

Привертає увагу той факт, що у своїх роботах європейські дослідники, 

які вивчають громадянське суспільство в країнах Європи, намагаються не 

говорити про моделі громадянського суспільства, а розглядають якусь 

«загальну модель участі» громадянського суспільства в житті Європи. При 

цьому в цих роботах визнається наявність цілого ряду переважаючих та 

схожих елементів, які дають змогу загалом визначити модель участі 

громадянського суспільства в житті Європи, незважаючи на «існуючі деякі 

відмінності залежно від місця та часу діяльності організацій громадянського 

суспільства». Так, К. Рузза вважає, що «ця модель характеризується 

всеосяжним акцентом на участь, що реалізується, в основному, у 

консультативній ролі та ролі постачальника інформації» [51, р. 15]. 

Наголошується також на декларуванні певного бажання включати організації 

громадянського суспільства як учасника діалогу в обговорення законодавчих 

ініціатив відповідно до моделі "Дорадчої демократії". Проте автори цих 

досліджень змушені визнати, що «є мало доказів бажання включати або 
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спробувати включити організації громадянського суспільства в процес 

прийняття рішень як автономних суб'єктів» [49]. На думку низки авторів, 

модель громадянського суспільства на ЄС визначається участю «у поєднанні 

різних рівнів управління, і навіть зв'язку різних недержавних суб'єктів у 

горизонтальних структурах управління» [49]. Ці висновки ще раз вказують на 

правильність суджень про те, що зростання інтересу до громадянського 

суспільства багато в чому пов'язане з питаннями управління в суспільстві.  

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що у країнах Європи існує 

велика різноманітність моделей громадянського суспільства (іноді вони 

різняться навіть у межах однієї країни), які за аналогією з ЄСМ умовно 

можна поєднати у три основних види – континентальний 

(корпоративістський), північноєвропейський і англосаксонський, що 

вибудовує свої відносини з наднаціональними органами у форматі різних 

«моделей участі».  

До особливої групи слід віднести громадянське суспільство у країнах 

Центральної та Східної Європи, яке порівняно недавно підключилося до 

участі в інтеграційних процесах ЄС. При всій своїй різноманітності всі вони 

формують модель європейського громадянського суспільства як якусь 

умоглядну конструкцію, що синтезує загальні характерні риси оригінальних 

національних моделей. 

 

3.2. Розвиток громадянського суспільства в Україні 

Україна набула незалежності в результаті розпаду Радянського Союзу в 

1991 р. При цьому перед Україною на самому початку стало двоєдине 

завдання - побудова громадянського суспільства та побудова своєї 

державності, якої Україна не мала. Потрібно було формувати державні 

управління. Головну увагу було зосереджено на проблемах державного 

будівництва, тоді як формування громадянського суспільства не 

розглядалося як першочергове завдання. Це була одна з численних причин 

того, чому громадянське суспільство не набуло розвитку в нашій країні, хоча 



 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 
 

39 

в Конституції України наголошується, що громадяни України мають право 

на свободу об'єднань у політичні партії та громадські організації здійснення 

та захисту своїх прав та свобод, задоволення політичних , економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів. Держава не втручається у 

діяльність політичних партій та громадських організацій, якщо вона 

здійснюється у рамках закону. Таким чином, законодавчо в Україні 

закріплено правові основи формування громадянського суспільства [47, c. 

14]. Однак є багато інших причин, що сприяють становленню 

громадянського суспільства в Україні. Серед них домінуюча роль належить 

соціально-економічному фактору. Як відомо, Україну визнано країною з 

ринковою економікою. Проте ринкові перетворення в Україні протікають 

складно та суперечливо. На самому початку економічних перетворень була 

допущена помилка, яка полягала в тому, що недостатньо уваги приділялося 

розвитку дрібної та середньої власності. Істотним негативним моментом 

цього явища стало те, що у соціальній структурі українського суспільства 

надто незначне місце займає середній клас, економічною основою якого є 

дрібна та середня власність. Якщо у соціальній структурі західних країн 

середній клас займає домінуюче становище та виступає основою 

громадянського суспільства західних демократій, то у соціальній структурі 

українського суспільства він займає лише кілька відсотків [47, c. 23]. 

На жаль, українські політики та економісти не розуміли значення 

середнього класу. І як результат, - глибока поляризація українського 

суспільства, де, з одного боку, - багатії, мільйонери та мільярдери, а з іншого 

- переважна частина населення країни, яка перебуває на межі бідності та 

злиднів.  

Через це процес формування громадянського суспільства в Україні йде 

дуже повільно, супроводжується багатьма протиріччями та конфронтацією, 

неефективним використанням організаційного потенціалу українського 

суспільства. Багато в чому динаміка розвитку громадянського суспільства 



 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 
 

40 

залежить від співвідношення різних соціальних сил, від умов, необхідності 

більш повної реалізації потенціалу кожної людини.  

Незважаючи на різні перешкоди, в сучасній Україні існує реальна 

перспектива поступової трансформації жорстко організованої ієрархічної 

системи в соціум, який дозволяє людям самим будувати своє життя, де існує 

реальна можливість вибирати з різних форм життєдіяльності ті, що 

відповідають їхнім нахилам та інтересам. Безумовно, така трансформація 

пов'язана з усвідомленням особистістю своєї самоцінності, своєї 

відповідальності за конкретні дії, а також реального розвитку свободи. 

Спонтанні, неконтрольовані з боку влади зусилля індивідів до 

самоорганізації можуть бути фундаментом складної системи економічної та 

політичної діяльності. Орієнтовані на конкретну людину, особистість та її 

свободу, вони оберігають суспільство від руху до тоталітаризму [42].  

У перспективі створення емансипованих форм життя, незалежних від 

формальних структур та державної влади, громадянське суспільство 

передбачає розвиток мережі вільних асоціацій, товариств, спонтанних 

порядків, засобів комунікації. Вони, звичайно, нижчі за організаційним 

рівнем, ніж державні інститути та формалізовані структури і мають більш 

слабку структурованість, проте є більш ефективними з точки зору 

удосконалення людини, того життєвого та культурного простору, в якому 

вона існує. Очевидним є також те, що без зрілого громадянського суспільства 

неможливо побудувати правову демократичну державу. Оскільки лише 

внутрішньо вільні, свідомі, небайдужі та активні громадяни здатні спільно 

контролювати державу, утримувати її від прагнення до розширення власних 

повноважень за рахунок наступу на громадянські права і, тим самим, сприяти 

реалізації принципу „держава для людини, а не людина для держави”. Сила 

громадянського суспільства виростає у певні періоди історичного розвитку, у 

ситуаціях політичної та психологічної нестабільності, у час, коли слід робити 

вибір перспективи подальшого розвитку. 
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Громадянські акції в Україні 2004 р., 2013-2014 років свідчать про те, 

що суспільством політика починає сприйматися не в координатах – влада-

опозиція, а в інших координатах – людина та держава, народ та влада, право 

та безправ'я [28]. Люди захищають базові цінності, які мають бути основою 

життя. Вони фактично виступають проти політичного класу, пов'язаного 

корпоративними зв'язками привілеїв, необмеженого жодними моральними 

принципами споживання та відчуження потреб суспільства. Громадськість 

покладається вже не на офіційні інституції, навіть не на політичні. Наявність 

будь-якої альтернативи свідчить про можливість вільного існування соціуму, 

урахування інтересів окремого індивіда, про прагнення формувати такі 

основи діяльності, які не мають нічого спільного з авторитаризмом та 

тотальною регламентацією людських взаємин із боку бюрократичних 

структур, політичних сил та офіційних інститутів. Процес формування 

громадянського суспільства в Україні супроводжується численними 

протиріччями та конфронтацією, неефективним використанням 

організаційного потенціалу українського суспільства[28].  

Багато в чому динаміка розвитку громадянського суспільства залежить 

від співвідношення різних соціальних сил, від наявності умов, необхідних 

найбільш повної реалізації потенціалу кожної людини. Як негативний прояв 

суспільного життя в Україні можна сприймати те, що тут партії та політичні 

сили, як правило, повною мірою не спираються на громадянські рухи [27].  

На жаль, формування громадянського суспільства в Україні 

здійснюється важко. Причиною цього значною мірою є те, що частина 

українського суспільства просто не усвідомлює потреби демократичних 

реформ, а інша частина тяжіє до повернення до тоталітарного управління 

радянського зразка. Тому ситуація зі становленням громадянського 

суспільства в Україні суттєво відрізняється від того, що відбувається у 

країнах Західної Європи. Істотні проблеми виникають у зв'язку з 

домінуванням авторитарного принципу формування владних інституцій, що 

відображається і на створенні громадських організацій. Як відомо, країни 
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Західної Європи, громадянське суспільство яких вже перебуває на суттєво 

вищому етапі розвитку та має досить тривалу історію свого формування, 

законодавчо врегулювали європейські стандарти громадянського суспільства. 

Для того щоб зменшити негативні тенденції у процесі становлення 

українського громадянського суспільства доцільно, на нашу думку, здійснити 

такі заходи: провести моніторинг діяльності об'єднань громадян з точки зору 

їх ефективності в структурі українського суспільства та ліквідувати ті з них, 

які не працюють; спростити процедури реєстрування об'єднань громадян; – 

удосконалити систему виборів народних депутатів України та депутатів 

місцевих рад. У демократичній державі розуміння громадянського 

суспільства має виходити за межі самого громадянського суспільства та його 

інституцій. Воно має характеризувати такий стан суспільства, у якому вільно 

реалізуються основні правничий та свободи людини через різноманітні 

форми громадської громадянської активності та процеси самоорганізації.  

Об'єктивним механізмом, який стимулює розвиток громадянського 

суспільства в Україні, має бути діалог, дискурс та партнерство між різними 

соціальними та політичними силами. Без розвиненого громадянського 

суспільства, зокрема, без створення належних умов для забезпечення свободи 

думки та слова, вільного вираження поглядів та переконань, свободи 

об'єднань, свободи зборів, участі громадян в управлінні державними 

справами та місцевому самоврядуванні, держава не створить умов для 

забезпечення функціонування різних моделей демократії, що у єдності з 

безпосередньою чи представницькою демократією є умовою успішної 

модернізації, європейської інтеграції та розвитку. Для покращення розвитку 

громадянського суспільства в Україні нині, на нашу думку, необхідно:  

– запровадження максимальної відкритості, прозорості та підзвітності 

суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;  

– зростання соціального капіталу для підвищення рівня довіри та 

взаємодії у суспільстві; 
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– створення сприятливих умов для створення та функціонування 

інститутів громадянського суспільства;  

– забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у 

формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом 

створення умов для широкого ефективного представництва інтересів 

громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, 

проведення регулярних консультацій (діалогу) з громадськістю з приводу 

важливих питань життя суспільства та держави;  

- впровадження цивільного контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів 

громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх 

реалізацію;  

- сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам 

громадянської активності та громадянської культури.  

Таким чином, розвиток громадянського суспільства в Україні має 

орієнтуватися на європейські стандарти забезпечення та захисту прав і 

свобод людини, на практику самоврядування, справедливості, відкритості, 

прозорості та підзвітності інститутів влади, створення умов для реалізації 

різних суспільних інтересів, у тому числі економічних, екологічних, 

соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо. та форм їх 

вираження (громадянські ініціативи, громадські рухи, асоціації, об'єднання). 

У перспективі створення емансипованих форм життя, незалежних від 

формальних структур та влади, громадянське суспільство передбачає 

розвиток мережі вільних асоціацій, об'єднань, спонтанних порядків, засобів 

комунікації, незалежних від влади. Вони, природно, нижче за організаційним 

рівнем, ніж державні інституції та формалізовані структури і мають більш 

слабку структурованість, але є більш ефективними з погляду вдосконалення 

людини, того життєвого та культурного простору, в якому вона існує [22, c. 

80]. 
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3.3. Проблема реалізації місії громадянського суспільства як 

суб'єкта публічного управління 

Місією громадянського суспільства як суб'єкта публічного управління 

є, на нашу думку, громадський прогрес, тобто рух у напрямку до 

індивідуального та громадського добробуту. Громадський прогрес не може 

відбуватися лише завдяки можливостям та потенціалу держави, свою значну 

роль має відігравати і громадянське суспільство, яке лише формується в 

Україні. Допомогти сучасній моделі розвитку стати справжньою рушійною 

силою держави, за участю якої Україна швидкими темпами та з найменшими 

втратами трансформувалася б у демократичну, високорозвинену країну – 

важливе завдання, яке покладається на кілька наук одночасно, зокрема й 

науку державного управління. Непросте завдання ускладнене тим, що 

існують деякі особливості, а також ключові моменти, які знаходяться в 

суперечності один із одним, але для гармонійного співвідношення цих 

суперечностей потрібно враховувати:  

- по-перше, що громадянське суспільство може повноцінно 

розвиватися тоді, коли державна влада якомога менше втручається в 

громадські процеси суспільства та у справи окремого індивіда;  

– по-друге, що якщо західні моделі громадянських суспільств 

розвивалися століттями еволюційним шляхом, то в Україні модель 

формується за лічені десятки років, чи навіть роки.  

Отже, у світі не існує моделі громадянського суспільства, яку можна 

було б просто запозичити, скопіювати, тому необхідно сформувати свою, 

відповідно до наших історичних особливостей та національних традицій. 

Разом із тим, досвід зарубіжних країн необхідно використовувати як 

орієнтири, які повинні допомогти досягти поставленої мети і, по можливості, 

зменшити кількість проблемних явищ у перехідному періоді.  

Враховуючи досвід зарубіжних країн як певний орієнтир, метою має 

бути отримати модель громадянського суспільства, яку характеризуватимуть 

такі ознаки: наявність у суспільстві вільних власників засобів виробництва; 
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багатоукладна економіка; питома та визначальна вага у суспільстві 

середнього класу; домінанта соціальної політики у діяльності держави, 

розвинена система інститутів демократії; права громадян, їхня захищеність 

тощо.  

Головні функції громадянського суспільства, модель якого бажано 

отримати, такі:  

1) громадянське суспільство має бути засобом самовираження 

індивідів;  

2) воно повинно створювати сприятливі умови для функціонування 

демократичної влади;  

3) інститути громадянського суспільства, використовуючи надані їм 

механізми, мають виконувати функцію захисту інтересів різних груп 

суспільства [14].  

Їхня діяльність повинна допомагати кожній групі мати шанс бути 

почутою на кожному рівні владної піраміди, особливо на рівні центральних 

інститутів влади. Перелічені ознаки та функції є напрацюванням світової 

наукової думки, тому ми цілком погоджуємося, що їх потрібно 

використовувати як основні, розробляючи власну модель. Такі 

характеристики допомагають зорієнтуватися й у спектрі проблем, які 

потребують вирішення отримання бажаного результату.  

Таким чином, на першому етапі створення української моделі 

громадянського суспільства необхідно, на нашу думку, зосередити зусилля 

на виявленні проблемних явищ (і всіх супутніх наслідків), детермінованих 

радянським минулим. Деякі з цих проблем вже перебувають у стадії 

вирішення, але все ще потребують уваги. До наслідків пострадянського 

минулого, які уповільнюють, стримують розвиток громадянського 

суспільства в Україні можна, на нашу думку,  віднести:  

- наявність залишків патерналізму у значної частини українського 

суспільства, надії на «сильного лідера», який має державну владу, на органи 

місцевого самоврядування;  
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- розрізненість інститутів громадянського суспільства, копіювання 

функцій, формальність існування переважної кількості їх;  

- штучне гальмування розвитку різних форм громадського 

самоврядування; домінування кланових інтересів на верхівці сучасної 

політичної піраміди;  

- високий рівень корупції в Україні; недостатній рівень законодавчого 

забезпечення розвитку громадянського суспільства, гармонізації 

законодавства України із законодавством Європейського Союзу та інші.  

Ми розглядаємо визначення громадянського суспільства 

демократичного, відкритого суспільства як правового, плюралістичного 

суспільства рівноправних громадян, незалежного від держави, але 

взаємодіючого з ним заради загального добробуту. Основним суб'єктом 

громадянського суспільства є вільний індивід, який реалізує свої інтереси в 

рамках єдиного для всіх закону та громадського правопорядку.  

Людина (вільний індивід) як повноправний та відповідальний член 

громадянського суспільства є учасником різних суспільних відносин – 

економічних, моральних, релігійних, політичних, юридичних, інформаційних 

тощо [15]. Але людина має стати повноцінним учасником у системі 

громадського управління. Якщо б ця система ефективно запрацювала, 

запрацював би і весь комплекс механізмів громадського управління та 

громадського адміністрування.  

Отже, основним суб'єктом громадянського суспільства є людина 

(вільний індивід), і на базі громадянина (людини) ми пропонуємо 

вибудовувати всю систему громадського управління. Такі умови створюють 

оптимальні можливості для переходу від «наздоганяючої» моделі до 

української моделі громадянського суспільства, яке не залежатиме від 

держави, але взаємодіятиме з нею заради загального добробуту. Існуючу 

«наздоганяючу» модель, на наш погляд, можна трансформувати в українську 

модель громадянського суспільства, пройшовши три етапи: на I етапі 

виявити наслідки пострадянського минулого; на II етапі зусилля інститутів 
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влади та суспільства спрямувати на подолання проблемних явищ відповідно 

до запропонованих напрямів; на ІІІ етапі контролювати процес 

трансформацій. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Вивчення зарубіжного досвіду організації та функціонування систем 

публічного управління має значення для вдосконалення та реформування 

управління державою. Це зумовлено тим, що дослідження та порівняльний 

аналіз досвіду країн у реформуванні та апробації сучасних методів 

управління є найважливішим завданням для становлення та покращення не 

тільки міжнародної взаємодії на різних рівнях, а й насамперед для 

визначення шляхів розвитку внутрішньодержавних реформ та перетворень у 

нашій країні. Сьогодні триває фундаментальне реформування інституту 

державності. 

Всюди порушуються питання, пов'язані із системою відносин, у якій 

державний службовець взаємодіє, з одного боку, із державою, з другого – з 

інститутами громадянського суспільства. Змінюються технології 

адміністрування, вимоги до людини у владі. Саме тому потрібно вивчати 

досвід інших країн. 

Вивчення досвіду розвинених країн необхідне і умовах реформування 

місцевого самоврядування. Як зазначають дослідники, вітчизняний 

історичний досвід взаємодії державної влади та місцевого самоврядування 

досить бідний на позитивні досвіди в цій галузі. Найбільш підходящим та 

показовим для наших умов, на нашу думку, є досвід Франції. Розглядаючи її 

управління, можна назвати певний економічний, політичний і соціальний 

ефект проведеної країні реформи управління. Адміністративний устрій 

Франції представлено великою кількістю рівнів територіальних утворень та 

своїм централізованим характером. У той самий час на початку 80-х гг. XX 

століття реалізується процес децентралізації, що веде до підвищення ролі 

територіальних утворень. Оскільки у Франції реформи проводяться 

поетапно, окремі їх напрями здійснюються до нашого часу. Тому можна 
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підвести підсумок реформам, що вже здійснилися, і розглянути напрями 

проведених. 

Формування української моделі громадянського суспільства має 

втілювати місію громадянського суспільства як суб'єкта публічного 

управління. 

Такою місією, на нашу думку, є громадський прогрес, тобто рух у 

напрямку до індивідуального та громадського добробуту. 

 Цей рух має відбуватися з урахуванням культурно-історичних, 

національно-етнічних та соціально-економічних особливостей розвитку 

України. У центрі уваги цієї моделі – громадянин, від якого вишиковується і 

вся система громадського управління.  

У моделі має бути передбачено розвинуту систему інститутів 

демократії; правова захищеність громадян; конкуренція інститутів, структур, 

громадських груп населення тощо; визнання та забезпечення широкого 

спектру права і свободи людини; вільне формування громадської думки, 

плюралізм; високий рівень громадянської культури та освіти населення; 

багатоукладна економіка; питома та визначальна вага у суспільстві 

середнього класу (40–70%); розвинена система самоврядування (завдяки 

впровадженню багаторівневого управління); переважання соціальної 

політики в діяльності держави (напрямок зусиль на підвищення економічної 

ефективності та загального добробуту).  

Коротко таку модель можна резюмувати, як громадське системне 

управління, під яким маємо на увазі управлінську діяльність як громадську 

координацію, яка спрощує та уможливлює колективні дії (органів влади, 

інститутів громадянського суспільства та громадян) через колективно 

прийняті рішення цими суб'єктами, як у вертикальному, так і у 

горизонтальному вимірі. Крім цього, українське громадянське суспільство 

має стати засобом самовираження індивідів, їх самоорганізації та 

самореалізації власних інтересів; гарантом непорушності особистих прав 

громадян; воно впорядковує, регулює будь-які суспільні напруження, 
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негативні настрої та дії громадян; допомагає представникам кожної групи 

інтересів бути представленими кожному рівні управлінської піраміди. А 

відносини громадянського суспільства та влади побудовані на засадах 

індивідуалізму, а не колективізму. Така модель громадянського суспільства 

буде рушійною силою у державі та допоможе Україні трансформуватися у 

демократичну, високорозвинену державу, внаслідок чого має відбутися 

здійснення місії громадянського суспільства як суб'єкта публічного 

управління. 
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