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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У наш час, в умовах транзитивних процесів ук'

раїнського соціуму, постійних соціально'економіч'

них, політико'управлінських, культурно'ідеологіч'

них трансформацій в державі можна чітко прослідку'

вати постійний ріст активності та посилення ролі
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інститутів громадянського суспільства. Суспільства,

в якому директивний вплив держави відходить на

другий план і зароджуються передумови для існуван'

ня реальної, а не декларативної демократії, суспіль'

ства, де людина справді є найвищою соціальною

цінністю.

Події часів Помаранчевої Революції, а згодом і Ре'

волюції Гідності чітко засвідчили: в Україні існує (а го'

ловне — функціонує) зріле громадянське суспільство
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і відсутність взаємодії між цим суспільством і держав'

ною владою зумовлює втрату останньою своєї легітим'

ності.

Взаємодія між інститутами влади та громадян'

ського суспільства є запорукою розвитку нашої

держави, посилення її економічного потенціалу та

обороноздатності,  в зв'язку з чим конче необхі'

дно визначити чинники, що перешкоджають вка'

заній взаємодії,  та визначити шляхи їх усунен'

ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив,

що проблематика взаємодії між громадянським су'

спільством і владними структурами є досить цікавою у

наукових колах. Проте більшість авторів здебільшого

акцентують увагу на конкретних галузевих аспектах

такої взаємодії або обмежуються вивченням співпраці

окремих інститутів громадянського суспільства та вла'

ди.

Окремим аспектам взаємодії державної влади з

інститутами громадянського суспільства присвячені

наукові дослідження В. Ундіра, зокрема науковець

вивчає особливості взаємодії місцевих органів вико'

навчої влади і громадянського суспільства на при'

кладі окремого регіону [1]. В свою чергу, С. Самара

досліджує організаційно'правові аспекти взаємодії

центральної та місцевої виконавчої влади, розгля'

даючи громадянське суспільство як об'єкт такої

взаємодії [2]. Натомість, предметом наукових по'

шуків C. Возного є формування дієздатних територ'

іальних громад крізь призму механізмів взаємодії

органів місцевого самоврядування з органами дер'

жавної виконавчої влади [3]. Заслуговують на увагу

й дослідження Г. Шаульської, присвячені удоскона'

ленню наукової теорії механізмів державного управ'

ління взаємодією громадськості з органами держав'

ної влади та органами місцевого самоврядування, в

основі яких виступають партнерські взаємовідноси'

ни [4].

Разом з тим, поза увагою більшості науковців

залишається вивчення стану розвитку та дієздат'

ності інститутів українського громадянського сус'

пільства в транзитивних умовах, визначення дієвих

механізмів їх взаємодії з владою та усунення пе'

решкод для налагодження такої взаємодії в кон'

тексті орієнтації на європейський вектор розвит'

ку.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Зважаючи на бум громадянської активності в

Україні,  ріст ролі неурядових організацій в пол'

ітичному та соціальному житті держави, першочер'

говим завданням є вивчення стану та перспектив

розвитку громадянського суспільства в Україні в

у м ов а х  б ез п е р ер в н о г о в п л и ву  з о вн іш н іх т а

внутрішніх процесів, а також визначення напрямів

усунення деструктивних чинників налагодження

взаємодії інститутів громадянського суспільства та

влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Взаємодія політично активних, соціально свідо'

мих громадян та відповідальних, впевнених у влас'

них силах інститутів влади є вагомим чинником сус'

пільного розвитку, тобто змін у суспільстві, які відпо'

відають очікуванням більшості. Це сприяє підвищен'

ню якості життя людей і дає їм змогу впевненіше ди'

витися в майбутнє.

В Україні відсутність ефективної взаємодії між

органами державної влади та суспільними інститу'

тами є однією з ключових проблем державного уп'

равління. Від її успішного вирішення безпосередньо

залежить подолання негативних владних явищ, як'

от корупція, лобіювання інтересів фінансово'про'

мислових груп, закритість, безвідповідальність, не'

професіоналізм представників влади та ін., і, відпо'

відно, рівень довіри до влади та легітимності остан'

ньої. У свою чергу, використання можливостей гро'

мадянського суспільства дає змогу підвищити ефек'

тивність управлінських рішень та розв'язання сусп'

ільних проблем.

У зазначеному контексті важко не погодитися з

А.Подбєрьозкіним, що "розвиток інститутів грома'

дянського суспільства став провідною тенденцією в

розвитку країн'лідерів. Інститути поступово витісня'

ють і заміщають державні інститути. Це позначаєть'

ся як на підвищенні ефективності управління сусп'

ільством, так і на економічній ефективності… Сусп'

ільний і державний устрій майбутніх країн'лідерів,

ефективність їхньої політики будуть прямо залежа'

ти від розвитку інститутів громадянського суспіль'

ства. Можна навіть припустити, що життєстійкість

провідних держав буде забезпечена ступенем роз'

витку вказаних інститутів. Це — нова найважливіша

закономірність розвитку глобальних процесів: роль

інститутів громадянського суспільства стає не про'

сто важливим, але і вирішальним чинником політич'

ного, економічного і науково'технічного розвитку

країни" [5, с. 46].

Взаємодія громадянського суспільства та держави,

як відомо, складається із двох взаємно відповідальних

впливів: держави на громадянське суспільство й грома'

дянського суспільства на державу. Розвинена, демок'

ратична правова держава виконує лише ті функції, які

визначає для неї громадянське суспільство. З іншого

боку, взаємозв'язок демократичної держави і грома'

дянського суспільства неможливий без певної автономії

останнього. Демократична влада може лише координу'

вати, але не визначати діяльність громадянського су'

спільства. Тому різні елементи громадянського суспіль'

ства мають домагатися такого політико'правового ста'

тусу, який не допускав би їх підпорядкування держав'

ним органам і водночас не суперечив би праву останніх

на владу та на роль гаранта миру й арбітра основних

інтересів [6]. Очевидно, що рівень демократичних про'

цесів залежить від ефективності функціонування інсти'

тутів громадянського суспільства, а не від їх визнання/

невизнання чи підтримки/ігнорування органами влади.

Наявність громадянського суспільства, його

інституційну та функціональну спроможність у тій чи

іншій державі оцінювати досить важко. Історії відомі
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випадки, коли авторитарні політичні режими позиц'

іонували себе як демократичні, законодавчо закрі'

плюючи рівність, свободу слова, свободу зібрання,

право на самовизначення і т.д., натомість залишаю'

чи вказані норми суто декларативними. Навіть сьо'

годні країни з недемократичними режимами часто не

позбавлені суб'єктних атрибутів громадянського

суспільства (наявність квазігромадських об'єднань,

"кишенькових" партій, псевдонезалежних ЗМІ…),

натомість такі інститути не презентують гро'

мадськість, а виступають інструментом для досяг'

нення необхідних соціально'політичних цілей влад'

ними елітами чи представниками олігархії.

Чудовою демонстрацією такої декларативної де'

мократії може слугувати стан розвитку громадянсь'

кого суспільства в Російській Федерації, яка трива'

лий час була взірцем українських політиків для про'

ведення реформ.

Як влучно підкреслює Ю. Цейтлін, значна части'

на російського громадянського суспільства деполі'

тизується. Зокрема згідно з соціологічними опиту'

ваннями, побоювання, що та чи інша громадська

організація переслідує політичні цілі, є основною

причиною небажання людей вступати в них. Внаслі'

док цього багато НУО прагнуть підкреслити свою

"політичну індиферентність". Насправді саме в Росії

можливість існування автономного громадянського

суспільства, у всякому разі нині уявляється вельми

проблематичним. Особливо гострі суперечки роз'

горнулися у зв'язку з питанням, чи слід державі шля'

хом надання фінансової допомоги сприяти його роз'

витку і чи повинні громадські організації брати цю

допомогу. Багато НУО, бажаючи зберегти свою не'

залежність, воліють відмовитися від підтримки тако'

го роду. Поки що ні громадянське суспільство, ні

держава ще не готові до повноцінної співпраці. Си'

туація тут складається по'різному: якщо деякі поса'

дові особи в багатьох випадках, розуміючи важ'

ливість проблем, спонукають НУО звертатися до них

за допомогою та охоче сприяють їх вирішенню, то

інші — в першу чергу це відноситься до державних

органів, пов'язаних з президентом Російської Феде'

рації, — як і раніше явно не бажають працювати

спільно з громадськими організаціями [7, с.140], в

зв'язку з чим говорити про ефективну взаємодію вла'

ди і громадськості не доводиться.

У свою чергу Н. Філатов зазначає, що вже до се'

редини 1990'х рр. практика показала, що процес

формування громадянського суспільства в Росії не

вписується в рамки і постулати розроблених і апро'

бованих у західних країнах теорій. Зокрема в якості

основних причин перешкод у формуванні грома'

дянського суспільства в пострадянській Росії науко'

вець виділяє "ментальні та соціокультурні особли'

вості населення країни (відсутність традицій і досві'

ду усвідомленої громадянської поведінки по захис'

ту своїх прав і свобод; патерналістські уявлення про

роль держави в житті суспільства; пріоритет колек'

тивістських цінностей; урівняльні уявлення про соці'

альну справедливість; схильність до "сильної руки"

тощо)". Крім того, найважливішою причиною краху

ліберальної моделі взаємовідносин між державою і

суспільством розглядається "політика радикальних

реформ у соціально'економічній сфері, яка призве'

ла до зубожіння значної частини російського насе'

лення" [8, с.182—183]. Адже в результаті переходу

до ринку і приватизації держвласності, російським

громадянам було не до створення інститутів грома'

дянського суспільства та не до участі в них.

За переконанням А. Сафонова та А. Туманової,

Росія традиційно належить до країн, які більше орі'

єнтовані на державу, ніж на суспільство. Тут укорі'

нене переконання про необхідність сильної держа'

ви, тоді як суспільство недостатньо автономне і не'

залежне. Введення структур та інститутів грома'

дянського суспільства в російське соціальний

простір, як правило, призводило до негативних

наслідків: обумовлювало перехід конфліктних тен'

денцій у суспільстві у відкриту форму їх прояву,

ініціювало викид негативної соціальної енергії і галь'

мувало в підсумку розвиток російського соціуму. Це

пов'язано з тим, що в Росії, на відміну від країн За'

ходу, історично склався інший тип суспільної систе'

ми, в основі якої лежить ефективність влади, а не

ефективність власності та громадянського суспіль'

ства [9, с. 5].

З впевненістю можна сказати, що на сьогод'

нішній день влада в Росії вибудовує свої відносини

з громадянським суспільством у односторонньому

порядку, за принципом ієрархії — держава вибирає

собі партнерів в особі громадських організацій і з

ними взаємодіє. Більшість експертів характеризують

відносини влади і НУО як абсолютно нерівноправні.

Не викликає сумніву і той факт, що потенціал треть'

ого сектору в Росії серйозно недовикористаний. Не'

комерційний сектор відсторонений від тристорон'

ньої взаємодії, перебуваючи в нерівному становищі

по відношенню до двох інших учасників процесу —

влади й бізнесу. Подекуди існують окремі приклади

конструктивної взаємодії, коли партнерство треть'

ого сектору і влади дійсно вирішує серйозні пробле'

ми [10, с. 12—13].

Окремої уваги заслуговує функціонування росій'

ських ЗМІ, яке на думку Є.Суслова, має дестабілізу'

ючий, дезінтегруючий характер, їх ангажованість

владою і великим бізнесом привела до втрати дові'

ри аудиторії, в зв'язку з чим вони не забезпечують

громадській думці стану зрілості, агрегування і ар'

тикуляції інтересів соціальних груп і суспільства в

цілому у становленні громадських основ суспільства.

Сучасна журналістики як соціального інститут істот'

но розійшлася з траєкторією руху російського сусп'

ільства і перетворилася на фактор дестабілізації з

вираженими атрактивними властивостями, що нада'

ють деструктивний вплив на суспільну свідомість і

масову психіку [11, с. 64—65]. Як наслідок, ЗМІ Росії

не сприяють формуванню громадянського суспіль'

ства та не є його повноцінною складовою, власне як

і ряд ЗМІ України, що належать чи фінансуються

представниками влади та фінансово'промислових

груп.

Враховуючи зазначене, кількість інститутів гро'

мадянського суспільства в жодному разі не може ви'

ступати показником ефективності впливу громадсь'
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кості на суспільні процеси. І основними причинами

цьому є такі фактори:

— один і той самий соціально активний грома'

дянин (група громадян) може бути одночасно чле'

ном (учасником, засновником) кількох інститутів

громадянського суспільства;

— наявність "декларативних" — тобто створених

у встановленому порядку, однак таких, що фактич'

но не функціонують (не виконують свої статутні цілі)

інститутів громадянського суспільства (наприклад:

штучно створені роботодавцем профспілки, що ніби'

то захищають інтереси працівників; об'єднання гро'

мадян з "гучними" назвами чи символікою для справ'

ляння відповідного враження, психологічного тиску

чи залякування за допомогою посвідчень, бланків

листів; створення політичних партій/рухів з подібни'

ми до "конкурентів" назвами чи політичними погля'

дами, з метою позбавлення останніх частини елек'

торату, тощо);

— різна суспільна значимість результатів діяль'

ності інститутів громадянського суспільство (наприк'

лад: умовна політична партія, громадське об'єднан'

ня рибалок чи об'єднання співвласників багатоквар'

тирного будинку діють у різних сферах суспільних

відносин, об'єднують різну кількість членів/учас'

ників, відрізняються територією функціонування, —

а відповідно й по'різному впливають на суспільний

розвиток).

Кардинально протилежна ситуація в контексті

взаємодії інститутів громадянського суспільства і

влади спостерігається в країнах Європи, де парт'

нерські відносини закріплюються на конституційно'

му рівні і реально (а не декларативно) реалізовують'

ся в суспільному житті.

Так, наприклад, стаття 20, пункт 2 Основного За'

кону Федеративної Республіки Німеччина вказує, що

"Вся влада виходить від народу". Народ — це гро'

мадяни з їхніми закріпленими в Конституції права'

ми, що мають, однак, і обов'язок з підтримання в

порядку суспільства та участі у вирішенні проблем.

Ключовим поняттям тут є співпричетність, а вона не

може обмежуватися волевиявленням біля виборчих

урн раз у чотири роки. Кожен третій житель Німеч'

чини у вільний час трудиться на благо суспільства. В

середньому від 14 до 21 години в місяць громадяни

займаються громадською роботою насамперед у

таких сферах, як спорт і організація дозвілля, ро'

бота з дітьми та молоддю, церква, охорона здоро'

в'я та соціальна сфера, культура та освіта. За остан'

ні роки громадська активність зросла, але при цьо'

му вона все більше зміщується від великих спілок в

бік невеликих, самоорганізованих груп і різних про'

ектів [12].

Німеччина надає великого значення діючим осо'

бам громадянського суспільства і в міжнародному

плані, адже голод і злидні, порушення прав людини

і забруднення навколишнього середовища не знають

кордонів. Федеративна Республіка Німеччина висту'

пає за те, щоб там, де це доцільно, допускати неуря'

дові організації як рівноправних партнерів до участі

в роботі міжнародних конференцій і організацій.

Право і екологозахисні групи, прикладом тут можуть

служити Greenpeace і Amnesty International, давно

стали "гравцями глобального масштабу", голос яких

чують і робота яких залучається до вирішення гло'

бальних проблем. Крім того, багато завдань взагалі

не могли б бути вирішені без неурядових організацій,

так наприклад забезпечення продовольством, допо'

мога біженцям або медичне забезпечення у кризо'

вих регіонах [13].

Система державної фінансової підтримки треть'

ого сектору в Німеччині базується на принципі суб'

сидіарності, за яким більш пріоритетним є надання

послуг приватними організаціями, ніж державою, а

також місцевими постачальниками, ніж немісцевими.

У статті 93 Федерального Закону "Про соціальну до'

помогу" визначено, що державним органам заборо'

няється створювати своїх власних постачальників

послуг, коли існують або можуть надалі існувати чи

створюватися відповідні асоціації [14].

Німеччина фінансує з бюджету діяльність різних

за статусом громадських організацій на всіх рівнях,

зокрема на загальнодержавному та місцевому. Фе'

деральна підтримка також надається за декількома

стратегічними напрямами: виховання молоді, охоро'

на довкілля чи міжнародний розвиток. У цих випад'

ках, як правило, або надаються гранти на реаліза'

цію проектів, або між компетентним міністерством

(або федеральним органом) і громадською органі'

зацією укладається угода про довгострокове стра'

тегічне партнерство. На місцевому рівні типовими

способами підтримки громадських організацій є

гранти та пряма підтримка з бюджету [15].

У свою чергу, в Хорватії функціонує Національ'

ний фонд розвитку громадянського суспільства,

який надає підтримку відносно малій кількості орган'

ізацій, проте протягом досить тривалого періоду —

3 років. Як правило, державна фінансова підтримка

надається на річній термін. Національний фонд зна'

ходиться у процесі децентралізації й уклав з чотир'

ма регіональними організаціями договори на реалі'

зацію програм із надання грантів з боку громади.

Крім того, громадські організації отримують гранти

на підтримку діяльності у відповідних сферах від

профільних міністерств. Серед нетрадиційних форм

фінансування громадських організацій з боку дер'

жави можна відзначити практику використання для

цих цілей коштів від виграшів у лотерею та перера'

хування 1 %'го податку від доходів фізичних осіб.

Так, у Хорватії, за прикладом Великобританії, ство'

рено Національний фонд розвитку громадянського

суспільства, який серед іншого, фінансується за ра'

хунок виграшів у лотереї, що з року в рік забезпе'

чує відносно надійне та передбачуване фінансуван'

ня. Частиною державного фінансування третього

сектору Великобританії є також дохід від виграшу у

лотерею: 28 % виграшу спрямовуються на доброчин'

ство у таких категоріях, як благодійництво, охоро'

на здоров'я, освіта й охорона довкілля (50 %), спорт

(16,67 %), мистецтво (16,67 %) та збереження істо'

рично'культурної спадщини (16,67%) [16].

У свою чергу, розвиток громадянського суспіль'

ства Естонії після відновлення державної незалеж'

ності йшов в постсоціалістичному контексті, для яко'
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го характерні обмеженість як індивідуальних, так і

державних ресурсів, відкритість поля діяльності з

ненадійними і / або суперечливими нормами, а та'

кож невідповідність новим ідеалам колишнього дос'

віду, переконань і схем поведінки. З часом вплив всіх

цих чинників, що перешкоджають самоорганізації і

незалежності громадянської ініціативи, зменшував'

ся, але велика частина імпульсів до змін прийшла в

суспільство Естонії з'за кордону: фінансова допо'

мога зовнішніх донорів, ноу'хау і приклади для на'

слідування. Таким чином, громадянське суспільство

початку 21'го століття в Естонії можна в цілому вва'

жати силою відновлюючою, що сприяє зміцненню

демократії, хоча з обмовкою, що вона виходить не

стільки з внутрішньої логіки розвитку і зрілості сус'

пільства, скільки з свідомо спланованої діяльності

по його розвитку. Більшості діючих сьогодні гро'

мадських об'єднань все ще потрібні час і зусилля,

щоб, так би мовити, дорости до існуючих можливо'

стей та викликів [17, с. 189].

Основні форми взаємодії між громадянським су'

спільством і органами влади закріплений і в законо'

давстві Польщі, серед яких варто виділити [18,

с.17—19]:

1. Передача на виконання неурядовими організа'

ціями публічних завдань.

2. Взаємне надання інформації щодо запланова'

них напрямків діяльності та співпраці з метою гар'

монізації цих напрямів. Метою цієї форми співпраці

є гармонізація заходів державного управління (на

місцевому рівні) і третього сектору.

3. Консультації з НУО щодо проектів норматив'

но'правових актів у сферах, що стосуються статут'

ної діяльності таких організацій.

Д. Горєлов констатує, що у європейських краї'

нах існує два основні механізми фінансування гро'

мадських організацій з боку держави, зокрема, воно

може здійснюватися шляхом надання прямої

підтримки з бюджету, тобто за рахунок субсидій чи

грантів, державних конкурсних закупівель (контрак'

тування), нормативної підтримки (оплати послуг тре'

тьою стороною), або непрямої фінансової підтрим'

ки, наприклад, податкових пільг [19].

Фінансування у формі субсидій виділяються пе'

реважно представницьким групам та сервісним

організаціям. Субсидії, що розподіляються міністер'

ствами або іншими держустановами, як правило,

отримують ГО, що працюють за профілем лінійного

міністерства (наприклад, Міністерство у справах

молоді та спорту в Румунії має право виділяти кош'

ти організаціям, що працюють по молодіжному та

спортивному напрямах). Орган, що розподіляє суб'

сидії, як правило, виконує і наглядові функції. Суб'

сидії є формою бюджетної підтримки і можуть виді'

лятися з центрального та місцевого бюджетів на

підставі закону, але іноді й адміністративної поста'

нови. Наприклад, парламентом Словаччини був прий'

нятий спеціальний закон, що встановлює правила ви'

ділення субсидій ГО; розподіл коштів здійснюють

міністерства. Субсидії може виділяти і безпосеред'

ньо парламент, передбачивши їх у річному законі про

бюджет (Болгарія, Угорщина). Кошти, що виділяють'

ся у формі субсидій, можуть надходити і з інших

джерел, крім бюджету — наприклад, з фондів при'

ватизації (Чеська Республіка, — але це джерело

існує лише обмежений час), або зборів від проведен'

ня лотерей [16].

Крім того, заслуговує окремої уваги нормативне

закріплення термінології громадянського суспіль'

ства в законодавчих актах європейських країн, яке

доцільно було б застосувати в Україні, зокрема:

— у преамбулі Конституції Литовської Республі'

ки, сказано, що "литовський народ, який утворив Ли'

товську державу багато століть тому назад, який

будує її правовий фундамент на Литовських Стату'

тах і Конституціях Литовської Республіки, який сто'

літтями рішуче захищав свою свободу та неза'

лежність, який зберігав свій дух, писемність та зви'

чаї, який втілює природне право людини і Народу

вільно жити і творити на землі своїх батьків і предків

— в незалежній Литовській державі, дбаючи про

національну згоду на землі Литви, прагнучи до

відкритого, справедливого, гармонійного грома'

дянського суспільства і правової держави, за волею

громадян відродженої Литовської держави приймає

і проголошує цю Конституцію" [20];

— у ст. 4 Конституції Болгарії зазначається, що

"Республіка Болгарія гарантує життя, гідність і пра'

ва особистості і створює умови для вільного розвит'

ку людини і громадянського суспільства" [21];

— у преамбулі Конституції Чехія проголошуєть'

ся "демократичною державою, заснованою на повазі

до прав людини і принципах громадянського сусп'

ільства" [22].

Важко не погодитися, що "від ефективності кон'

ституційно'правового механізму регулювання діяль'

ності суб'єктів громадянського суспільства, різноб'

ічної взаємодії вказаних суб'єктів з органами дер'

жавної влади залежить дієвість інститутів грома'

дянського суспільства, а також їх стабільність і

стійкість у цілому" [23, с. 95], а тому запровадження

відповідних нормативно'правових основ європейсь'

кого зразка є першочерговим завданням українсь'

кої влади.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Той факт, що в умовах військової агресії одними

з перших,  хто став  на захист територіальної

цілісності держави та конституційного ладу, стали

національно свідомі громадяни, волонтери, численні

громадські організації та рухи, засвідчив не лише

силу і зрілість громадянського суспільства в Україні

але й слабкість владних інституцій, їх непристосо'

ваність до кризових ситуацій, популізм, корумпо'

ваність, відсутність політичної відповідальності та

жалюгідний рівень комунікації зі своїми громадяна'

ми. За відсутності взаємодії між владою та грома'

дянським суспільством перша може втратити свою

легітимність. Суспільно'політичні протистояння в

Україні 2003—2004 та 2013—2014 років чітко це

засвідчили. В зв'язку з вказаним, першочерговим

завданням державного управління в контексті покра'
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щення взаємодії між владою та громадянським сус'

пільством має стати:

1. Чітка орієнтація на "європейський" тип взає'

модії інститутів влади і громадянського суспільства,

де обидва суб'єкта є рівноправними партнерами в

процесі вирішення суспільних проблем, на відміну від

"російського" типу взаємодії, при якому інститути гро'

мадянського суспільства є недієві та використовують'

ся здебільшого для досягнення владною верхівкою

конкретних електоральних чи іміджевих цілей.

2. Посилення довіри громадськості до євроінтег'

раційних реформ, адже в реаліях, коли ціни вже

"європейські", а соціальні стандарти та якість життя

все ще "пострадянські", — у населення формується

скептичне ставлення до обіцянок чиновників та не'

довіра до політичного керівництва. Визначальними

напрямами в цьому аспекті повинно стати:

— демонстрація реальних здобутків від зміни

зовнішньополітичного вектора (навіть локального чи

регіонального рівня);

— боротьба з корупцією на всіх владних рівнях

(при чому демонстрацією ефективності такої бороть'

би повинна стати не кількість виявлених корупціонерів,

а кількість обвинувальних судових вироків щодо них);

— протидія зовнішній пропаганді, завдяки якій

міжнародні актори, спекулюючи політичними, істо'

ричними, мовними, релігійними та іншими фактами,

здійснюють деструктивний вплив на суспільний роз'

виток в нашій державі.

3. Вдосконалення правових засад функціонуван'

ня вітчизняних інститутів громадянського суспільства

як суб'єктів взаємодії з владними інститутами, що пе'

редбачає закріплення за прикладом низки європейсь'

ких держав поняття громадянського суспільства на

конституційному рівні, зокрема в контексті посилення

ролі третього сектору ст. 1. Конституції України доц'

ільно було б викласти в наступній редакції: "Україна є

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, пра'

вова держава, що базується на повазі до прав людини

і принципах громадянського суспільства".

4. При оцінці ефективності, результативності та

функціональної спроможності інститутів громадянсь'

кого суспільства виходити не з кількісного аналізу за'

реєстрованих неурядових організацій, а з обсягу їх

реального впливу (конструктивного чи деструктивно'

го) на ту чи іншу сферу суспільних відносин.
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