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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування системи державного управління з

урахуванням впливу громадянської комунікації формує

власні механізми адаптації та модернізації з притаман*

ними їм специфічними способами та засобами транс*

формації вимог і підтримки, перетворює її на саморегу*

люючий механізм. Лише за цієї умови громадяни Украї*

ни можуть бути активними учасниками перетворюваль*

них процесів, які відбуваються в суспільстві й господа*

рями власної долі.

 Досить важливим у цих перетворювальних проце*

сах є аналіз стану комунікативної взаємодії інститутів

громадянського суспільства та органів державної вла*

ди в Україні

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ

У межах вітчизняної науки державного управління

концептуальні засади теорії комунікації, питань розвит*

ку масової, громадянської комунікації, зв'язків з гро*

мадськістю відобразили в своїх роботах такі учені,
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 Враховуючи результати досліджень питань комун*

ікацій в різних контекстах зазначених та інших авторів

виникла потреба розробити узагальнене розуміння гро*

мадянських комунікацій та їх взаємодії інститутів гро*

мадянського суспільства та органів державної влади в

Україні.

В цьому полягає актуальність та практичне значен*

ня запропонованої статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі стану комунікативної

взаємодії інститутів громадянського суспільства та

органів державної влади в Україні. Для досягнення цілей

статті автор поставив перед собою наукові завдання, а

саме: — проаналізувати комунікативну взаємодію інсти*
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тутів громадянського суспільства та органів державної

влади в Україні та виробити практичні рекомендації

щодо їх гармонізації і подальшої демократизації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні формування комунікативної взаємодії

основних інститутів суспільної організації, а саме:

органів державної влади та інститутів громадянського

суспільства, що є важливою передумовою демократи*

зації суспільного життя та системи державного управ*

ління через впровадження громадської і громадянської

комунікації, слід розглядати як довготривалий і багато*

етапний процес. Цей процес становлення розпочався в

останні роки існування СРСР. Зокрема, реальним зру*

шенням у правовому оформленні системи державного

управління стало ухвалення у червні 1985 року Консти*

туційної угоди між Верховною Радою України та Пре*

зидентом України, у якій було зазначено основні поло*

ження організації державної влади в Україні [1]. Вна*

слідок взаємних поступок та компромісів 28 червня 1996

році стало можливим ухвалення Конституції України,

яка створила умови певної модифікації радянської ав*

торитарної системи управління на шляху подальшого

розвитку засад європейської демократії. В 2004 році в

контексті проведення в країні політичної реформи прий*

нята оновлена Конституція України.

У той же час, наявні форми безпосередньої демок*

ратії, наприклад, вибори, референдуми, не призводять

до зростання дієвості процесу впливу та контролю наро*

ду за повсякденною діяльністю влади. Складною і дис*

кусійною залишається проблема реалізації громадяна*

ми України свого права на звернення до суду для захис*

ту своїх конституційних прав і свобод (гарантованого

частиною 3 ст. 8 Конституції України) про запроваджен*

ня так званого інституту конституційної скарги. Осново*

положною метою функціонування інституту конституц*

ійної скарги є надання можливості громадянам захища*

ти свої права від порушень з боку держави. У частині 3

ст. 152 Конституції України визначено, що "матеріальна

чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним

особам актами і діями, що визнані неконституційними,

відшкодовується державою у встановленому законом

порядку" [2]. Проте Основний Закон України, як і Закон

України "Про Конституційний Суд України", не передба*

чає права громадян на безпосереднє звернення до Кон*

ституційного Суду України із приводу конституційності

законів. Натомість в Україні задіяний опосередкований

механізм захисту громадянами своїх конституційних прав

через громадські організації.

Отже, можна стверджувати, що, на жаль, ні Консти*

туція 1996 року, ні Конституція 2004 року не вирішила

питання щодо формування дієздатної та збалансованої

системи державної влади, не створила ефективні механ*

ізми політичної відповідальності та взаємодії її суб'єктів,

що призводить до конфліктних загострень. Сьогодні дер*

жавне управління в Україні можна охарактеризувати як

складне, суперечливе явище з багатьма бюрократични*

ми деформаціями, слабкими сторонами, недоліками та

уразливими місцями, що успадковані від тоталітарного

минулого. Негативно на організації та функціонуванні

державного апарату позначається невизначеність кон*

цепції нового державного устрою, відсутність належно*

го прогнозування та проектування структурних перетво*

рень, нестабільність державно*управлінських структур та

їхнього правового статусу, відсутність єдиної державної

політики у сфері державного управління. Слабо викори*

стовуються демократичні управлінські інститути в діяль*

ності держави. Не знайдені ще механізми прихильності

громадян Української держави, службовців державного

апарату до реформ і мотивації їхніх активних дій з прак*

тичного здійснення останніх.

До перепон щодо налагодження ефективної та ре*

зультативної комунікативної взаємодії між органами

державної влади та інститутів громадянського суспіль*

ства (ІГС) слід віднести слабкий рівень мотивації органів

державної влади до взаємодії та ІГС до продуктивної

співпраці є недостатнім. За даними експертного опиту*

вання, проведеного всеукраїнською громадською ор*

ганізацією "Комітет виборців України" [3] у 2012 р., се*

ред причин неефективності консультацій із громадськ*

істю виокремимо такі:

— небажання органів виконавчої влади враховува*

ти пропозиції ІГС при проведенні консультацій;

— низька якість пропозицій ІГС;

— відсутність належного інформування про прове*

дення консультацій;

— корупція, яка заважає прозорості ухвалення

рішень;

— проблеми внутрішньої взаємодії між структурни*

ми підрозділами органу влади;

— відсутність належної кваліфікації посадових осіб,

які відповідають за проведення консультацій і врахуван*

ня результатів тощо [4, с. 27—28].

Наприклад, практика імплементації нових процедур

формування громадських рад також свідчить, що й ІГС

виявилися не готовими до належної самоорганізації та

кооперації. Тому підвищення ефективності діяльності

громадських рад має відбуватися у спосіб підвищення

професійного рівня їхніх членів, запровадження чітких

і прозорих процедур взаємодії громадських рад та

органів виконавчої влади. Тобто формування системи

державного управління з потужним комунікаційним за*

безпеченням, яка б передбачала ефективну участь гро*

мадян у процесі вироблення управлінських рішень за*

лежить безпосередньо також і від рівня інституціоналі*

зованості суспільно*політичної діяльності громадян, що,

у свою чергу, можуть забезпечити саме організації гро*

мадянського суспільства, або так званого "третього сек*

тора". Мова йде не про кількісний та секторальний склад

громадських об'єднань, а скоріше про якісну практику

та довіру до них з боку самих громадян. Як свідчать

оприлюднені дані Центру інновацій та розвитку, на по*

чаток 2000 року в Україні зареєстровано майже 28 тис.

громадських об'єднань [5]. Водночас протягом 2012 р.

динаміка розвитку організацій громадянського суспіль*

ства суттєво не змінилася. За офіційними статистични*

ми даними, кількість зареєстрованих об'єднань грома*

дян постійно збільшується, але міжнародні рейтингові

агенції, оцінюючи сучасні вітчизняні практики громадсь*

кої самоорганізації, в той же час вказують на її повільні

темпи [6].

"Третій сектор" має власну структуру і зовнішню

форму існування у вигляді різних об'єднань громадян.

Серед них — сім'я, церква, приватні та колективні
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підприємства, комерційні організації, об'єднання за

інтересами, профспілки, органи громадського самовря*

дування, громадські організації, політичні партії, недер*

жавні засоби масової інформації. Головною ознакою

цих інститутів є те, що вони утворюються не державою,

а самими громадянами, тому їх стан є реальним показ*

ником зрілості суспільства та рівня його самосвідомості.

Правовою основою функціонування цих інститутів

є норми Конституції України, насамперед ст. 36, в якій

зазначено, що громадяни мають право на свободу

об'єднання у політичні партії та громадські організації

для здійснення та захисту своїх прав і свобод та задо*

волення політичних, економічних, соціальних, культур*

них та інших інтересів [2].

Зростання кількості неурядових організацій, різних

за організаційними формами вимагало правового врегу*

лювання багатьох питань їхньої діяльності. На основі

консенсусу та співпраці між фахівцями державних уста*

нов і громадськими експертами неурядових організацій

розроблено низку юридичних документів, що мають за*

садниче значення для розвитку в Україні громадянсько*

го суспільства. Важливо відзначити, що їхнє ухвалення

Верховною Радою України відбулося завдяки підтримці

провладної більшості і парламентської опозиції. Отже,

ідея консолідуючої ролі громадянського суспільства в

Україні починає наповнюватися реальним змістом.

Найбільш впливовою громадською організацією в

Україні є профспілки. Важливою функцією ефектив*

ності профспілкового руху є забезпечення паритетності

прав організацій роботодавців і профспілок як сторін

соціального діалогу. Масштаби та значення соціально*

го діалогу в Україні цілком європейські. За безпосеред*

ньою участю профспілок розробляються десятки за*

конів, державних і регіональних програм, реалізується

соціальна політика на місцях.

У контексті нашого предмету дослідження позитивним

підсумком можна назвати впровадження норм Закону Ук*

раїни "Про соціальний діалог в Україні" (2010 р.) [7] та зас*

тосування соціального діалогу на національному й терито*

ріальному рівнях для вирішення важливих соціально*еко*

номічних питань. Подальший розвиток соціального партнер*

ства, безумовно, залежить від перегляду передбачених заз*

наченим Законом критеріїв репрезентативності сторін соц*

іального діалогу, які фактично залишають об'єднання

підприємців середнього і малого бізнесу, новостворені

профспілкові організації та організації роботодавців без

реальних важелів впливу на вироблення й реалізацію со*

ціальної та економічної політики держави. Сприятиме за*

безпеченню сталого розвитку територіальних громад і ут*

ворення також тристоронніх рад на рівні міст і районів.

Показовою щодо розвитку комунікативної взає*

модії органів державного управління та громадських

організацій щодо захисту інтересів громадян стала

діяльність жіночих організацій в Україні. Нині в Україні

налічується понад 2 тис. жіночих організацій, що скла*

дає близько 5% від загальної кількості громадських

організацій України. Вони впливають на вдосконален*

ня законодавства щодо державних механізмів поліп*

шення становища жінок, перетворюють організований

жіночий рух на важливий державотворчий чинник.

Для його реалізації за ініціативою Жіночої громади

було створено Блок жіночих організацій України, куди

увійшли представниці 15 жіночих організацій. Можна

виокремити кілька, поки ще розрізнених, напрямів цьо*

го руху. Проблемами культурологічного характеру зай*

мається Всеукраїнське жіноче товариство ім. О.Теліги,

утворене у 1993 році, змістом діяльності якого є вихо*

вання свідомості українського народу, відродження на*

ціональних традицій, вивчення забутих сторінок історії

України, вшанування пам'яті тих, хто боровся за са*

мостійність та соборність України. Діяльність товариства

висвітлюється на шпальтах газети "Українське слово".

У молодіжному русі провідну роль відіграють цент*

ральні та регіональні молодіжні об'єднання, особливо

ті, які мають свої ЗМІ. Вони разом із відповідними дер*

жавними молодіжними інститутами та структурами роз*

робляють і здійснюють державну молодіжну політику.

Важливою складовою громадянських інститутів та

захисту інтересів окремих груп населення є недержавні

фонди, благодійні організації та об'єднання батьків

дітей з функціональними обмеженнями та інвалідів. Без

участі цих організацій самостійно реалізувати різно*

манітні заходи з соціальної реабілітації таких дітей не*

здатні ні сім'ї, ні інтернатні заклади. Важливість

співпраці батьків, які виховують дітей з функціональни*

ми обмеженнями, та вихователів інтернатних закладів

з різними організаціями соціальної підтримки беззапе*

речна з точки зору розширення кола спілкування таких

дітей, ознайомлення батьків і вихователів з інновацій*

ними формами та методами соціалізації, допомоги у

вирішенні психолого*педагогічних проблем.

Проте таких громадських організацій відчутно мен*

ше, ніж бажаючих ними користуватися. Аналіз досвіду

їхньої діяльності свідчить, що безкоштовно надавати

комплексні соціальні послуги дітям з функціональними

обмеженнями і членам їхніх сімей поки що спроможні

далеко не всі громадські організації. Як правило,

найбільш активно працюють об'єднання батьків дітей з

функціональними обмеженнями, які фінансуються з

джерел недержавних фондів, благодійних організацій,

спонсорів тощо. Деякі з цих організацій, які довели свою

ефективність і надають послуги безкоштовно, набули

чималого авторитету в місцевих громадах і залучають

до фінансування держбюджетні джерела: кошти соці*

альних служб для молоді, управлінь соціального захис*

ту населення, інших організацій.

Зокрема в плані ефективного використання мережі

Інтернет щодо співробітництва між громадськими

об'єднаннями та органами влади, посиленню відкритості

і прозорості державної політики, діяльності органів дер*

жавної влади демонструє програма залучення України

до міжнародної Ініціативи "Партнерство "Відкритий

Уряд". Конкретним кроком на шляху її реалізації в

Україні стало ухвалення розпорядження Кабінету

Міністрів України від 5 квітня 2012 р. "Про схвалення

плану дій з впровадження в Україні міжнародної Ініціа*

тиви "Партнерство "Відкритий Уряд" [8]. Спеціальну

комісію з координації впровадження цієї міжнародної

Ініціативи в Україні створено у складі Координаційної

ради з питань розвитку громадянського суспільства.

Заслуговує на увагу той факт, що на всесвітньому фо*

румі в Ріо*де*Жанейро Національний план дій України

з її впровадження було визнано одним із найкращих.

Здійснення передбачених ним заходів має сприяти оп*
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тимізації взаємодії органів влади та громадськості під

час підготовки та реалізації державних рішень, забез*

печенню доступу до публічної інформації, застосуван*

ню дієвих інструментів протидії корупції, оптимізації

демократичної спрямованості та підвищенню ефектив*

ності державного управління, у т.ч. завдяки широкому

застосуванню сучасних електронних технологій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналізуючи стан реалізації процесу

впровадження громадянської комунікації як важливого

ресурсу демократизації державного управління в Україні,

можна констатувати, що законодавчо визначені умови та

техніко*технологічні ресурси взаємодії інститутів грома*

дянського суспільства та органів державної влади часом

випереджають можливості скористатися ними повною

мірою. Нині виразними є і позитивні, і негативні тенденції.

Тому актуальною залишається вирішення низки пов'яза*

них із цими тенденціями проблем, які повинні стати в пер*

спективі окремими завданнями досліджень:

— сформовані консультативно*дорадчі та експертні

органи, ради в цілому не справляють відчутного впливу

на процес прийняття та ухвалення політико*управлінсь*

ких рішень;

— низька активність й ініціативність інститутів гро*

мадянського суспільства в організації консультацій з

органами державної влади, що свідчить про низьку ефек*

тивність такої форми особливо на регіональному рівні;

— вплив громадськості зазвичай обмежується ета*

пом проведення консультацій, які кардинально не впли*

вають на остаточні управлінські рішення та дії. У такий

спосіб виконання дорадчо*консультативної функції

інститутів громадянського суспільства зводиться до

формальної процедурної ланки;

— громадські ради часто використовуються для

обстоювання вузькогрупових інтересів, а не суспільно

значущих питань;

— недостатньою є ресурсна (організаційна, фінан*

сова, кадрова, інформаційна) основа інститутів грома*

дянського суспільства й органів державної влади та

пов'язана з цим здатність повною мірою використову*

вати законодавчо визначені інструменти взаємодії;

— органи державної влади не демонструють належ*

ного рівня готовності та здатності до виконання усіх

завдань державної політики в даній сфері, зокрема й

використання можливостей електронного уряду (е*Go*

verment);

— надмірний вплив суб'єктивного чинника, пряма

залежність створення та роботи у спільних форматах

взаємодії представників обох сторін від політичної волі

посадових осіб органів державної влади.
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