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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У рамках даної статті будуть роз�

глянуті проблеми взаємовідносин гро�
мадянського суспільства та владних
інститутів держави, сформульовані
головні тенденції розвитку взаємові�
дносин цих підсистем суспільної сис�
теми, способи їх взаємодії у теорії та
на практиці.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Становлення демократії багато в
чому залежить від реально здійснюва�
ного громадянським суспільством
впливу на економічні, соціальні, куль�
турні й політичні процеси, від наяв�
ності стійкого і ефективного механіз�
му взаємодії інститутів громадянсько�
го суспільства й владних структур.
Проблема, відтак, полягає в пошуку
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найбільш ефективних форм поєднан�
ня "вертикалі" влади й "горизонталі"
громадянського суспільства. Замис�
люючись над цим, мало просто вивчи�
ти те, що є, а слід виробити пропозиції,
як це має бути, маючи на увазі конк�
ретну ситуацію в Україні з урахуван�
ням реформаційних тенденцій в уп�
равлінні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми функціонування грома�
дянського суспільства, взаємовідно�
син громадянина та держави були об'єк�
том досліджень багатьох представ�
ників європейської філософської та
політичної думки. Зокрема, мова йде
про Платона, Аристотеля, Цицерона,
Августина Аврелія, Н.Макіавеллі,
А.Фергюссона, Т.Гоббса, Д. Локка,

Ж.�Ж. Руссо, А. Токвіля, Ш. Мон�
теск'є, Дж.С. Мілля, Гердера, Г. Геге�
ля, К. Маркса, М. Вебера, А. Грамші. В
сучасній західній філософсько�істо�
ричній традиції даним проблемам
приділяли увагу К. Аллен, Г. Алмонд,
А. Арато, Р. Арон, Р. Дарендорф, К.
Поппер, А. Тойнбі, Ю. Габермас, Ф.
Бродель, Ж.Ле Гоф, Е. Геллнер та інші.

Після здобуття незалежності в
Україні посилився інтерес до пробле�
матики громадянського суспільства. У
зв'язку з цим слід виділити роботи А.
Карася, І. Паська, А. Колодій, В. Ряб�
чука, С. Грабовського, В. Андрущен�
ка, С. Телешуна. В останні роки з'яви�
лася низка досліджень переважно
правового та політичного характеру з
проблематики соціальної держави.
Заслуговують на увагу також роботи
О.Скрипника, П.Кравченка та Ю.Пав�
ленка, які піддають аналізу соціально�
філософські виміри держави.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Проте незважаючи на вагомі здо�
бутки у цій царині, процес усвідомлен�
ня громадянської та національної ідей,
процес формування специфічного
функціонування громадянського сус�
пільства у західноєвропейській тра�
диції не завершився.

Так, наприклад, Росія сформулю�
вала принципи, згідно яких відбуваєть�
ся становлення громадянського сусп�
ільства й формуються відносини вла�
ди до його інститутів. Мова йде про на�
ступні принципи: а) "громадянське
суспільство не може бути сформова�
не з ініціативи влади, за її бажанням
або вказівці"; б) "перед владою, в ціло�
му, може стояти тільки одне завдання
— формувати максимально сприятли�
ве середовище для розвитку грома�
дянського суспільства. Завдання це
головне, і по суті — єдине"; в) можли�
ве опонування владі з боку грома�
дянського суспільства з принципових
питань державної політики — явище в
умовах демократії "нормальне" і
"вкрай корисне"; г) без дійсно парт�
нерських відносин між державою й
суспільством не може бути ні сильної
держави, ні благополучного суспіль�
ства; д) влада "готова забезпечити
ефективний "зворотний зв'язок" сус�
пільства з держапаратом" [8, с. 271].

Як бачимо, принципи досить уні�
версальні, але якщо ми простежимо
ситуацію в Україні й подивимося на те,
як ці принципи реалізуються в житті,
у діяльності конкретних інститутів
громадянського суспільства й владних
структур, то зіштовхнемося із ситуа�
цією, коли представники владних
структур не розділяють не тільки цих,
а і ніяких інших принципів взаємодії з
інститутами громадянського суспіль�
ства. На практиці вони прагнуть
"підкорити" собі громадянське сус�
пільство, "командувати" його структу�
рами, формувати їх і контролювати
їхню діяльність. Досить очевидним
буде висновок про те, що не грома�
дянське суспільство здійснює конт�
роль над діяльністю державних ор�
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ганів, а фінансово промислові групи та
й у цілому держапарат, бюрократія
"контролює" і "направляє" діяльність
інститутів громадянського суспіль�
ства. Наприклад, українські проф�
спілки не проявляють майже ніякої
активності на захист прав трудящих,
а на практиці захищають інтереси саме
роботодавця.

Проте, як показала наша аналітич�
на діяльність, громадянське суспіль�
ство має можливості ініціативно й на�
полегливо заявляти про себе, форму�
вати суспільні союзи й асоціації, ради,
народжувати цивільні ініціативи й
суспільні рухи, накопичувати позитив�
ний досвід взаємодії з тими структу�
рами влади, які дотримуються прин�
ципів відкритості й готові взаємодія�
ти з інститутами громадянського сус�
пільства.

МЕТА ТА ЦІЛІ СТАТТІ
Вивчення такого конкретного пози�

тивного досвіду взаємодії постає важ�
ливим завданням теорії й практики соц�
іального розвитку. Таке завдання й по�
ставлене в цій статті. Воно набуває особ�
ливо важливого значення в період, коли
в країні проводиться масштабна адміні�
стративно�політична реформа. І саме в
рамках цієї реформи може бути висуну�
те завдання формування на всіх рівнях
владної вертикалі інструментів реальної
взаємодії з інститутами громадянсько�
го суспільства структур, що координу�
ватимуть його діяльність, і всіляких
ініціатив громадян.

Саме влада повинна виступити з
ініціативою формування необхідного
поля взаємодії з партіями, жіночими
організаціями, конфесіями, регіональ�
ними об'єднаннями малого й середнь�
ого бізнесу, створюючи свого роду "пе�
реговірні майданчики", де представни�
ки владних структур і інститутів грома�
дянського суспільства можуть вести
обговорення нагальних проблем жит�
тя громадян і ухвалювати спільні
рішення з цих проблем, обов'язкові для
виконання органами влади.

Якщо говорити про основні про�
блеми, що стоять перед владою в пері�
од проведення реформ як управління,
так і політичної системи країни, то, на�
самперед, напрошується очевидний
висновок про те, що перехід від авто�
ритарного до демократичного суспіль�
ства неможливий, якщо в країні не
створені умови для діяльності інсти�
тутів громадянського суспільства й не
відпрацьовані їхні ефективні зв'язки із
владними організаціями.

У даному контексті влада може вве�
сти ряд ініціатив, запропонувавши кон�
цепцію поєднання "владної вертикалі" і
"громадянської горизонталі". Виходячи
з вивчення досвіду взаємодії громадянсь�
кого суспільства й структур влади в Ук�
раїні, ми прийшли до таких висновків:

1. Держава й відповідні виконавчі
органи повинні виступати координа�
тором взаємодії й діяльності органів
державної влади, інститутів грома�
дянського суспільства, створити май�
данчик для висування й обговорення
великих цивільних ініціатив, інститутів

взаємодії зі структурами влади й
здійснення контролю над діяльністю
державних структур.

2. Інститути громадянського сус�
пільства не повинні бути об'єднання�
ми при органах влади (при облдержад�
міністраціях, головах міст, обласних
радах тощо), як це відбувається зараз.
Вони повинні бути самостійними, не�
залежними від влади утвореннями
(що, втім, не виключає можливості
створення й громадських організацій
"при" владних структурах, але, щоп�
равда, слід усвідомлювати те, що
організації "при" — це інший тип
організацій, це скоріше елемент влад�
них структур, а не громадянського
суспільства у власному розумінні).

3. Повинен бути створений дер�
жавний орган, який буде займатися
узагальненням досвіду діяльності гро�
мадських організацій і механізмів їх
взаємодії з органами влади. Він пови�
нен стати публічним дискусійним май�
данчиком, де громадяни і їх об'єднан�
ня могли б виражати свої інтереси й
транслювати їх в органи влади. Він по�
винен бути органом публічного сусп�
ільного контролю над рішеннями влад�
них структур, особливо з погляду їх
відповідності Конституції країни й ос�
новним правам людини; проводити ек�
спертизу політики влади в соціальній
сфері тощо.

У цілому, здійснити системні зміни
й успішні реформи досить складно без
спільних проектів, підтримуваних дер�
жавою й спрямованих на систематичне
вивчення проблем взаємозв'язків грома�
дянського суспільства й владних струк�
тур. Окремо слід сказати про те, що важ�
ливою частиною в рамках таких про�
ектів має бути вивчення діяльності гро�
мадських організацій і влади шляхом
створення умов і залучення державних
чиновників до роботи в громадських
організаціях, до консультування їх
представників тощо. Займаючись вив�
ченням їх діяльності, чиновники змо�
жуть надати їхній роботі більш систем�
ного, більш цілеспрямованого характе�
ру, сприяючи продуманій і ефективній
системі їх взаємин із владою.

Потрібно відзначити, що початий
нами аналіз діяльності структур грома�
дянського суспільства показав гостру
необхідність порівняльного вивчення їх
взаємодії з органами влади на території
різних регіонів України. Подібний
підхід, з одного боку, дозволить виді�
лити типологію взаємодії організацій
громадянського суспільства з органа�
ми влади, з іншого боку — урахувати
специфіку механізму взаємодії інсти�
тутів громадянського суспільства з
органами влади на регіональному рівні,
що важливо для вироблення в остаточ�
ному підсумку алгоритму цієї взаємодії
для всієї країни.

Так само в рамках даного проекту
слід передбачити створення центру
інформації, тренінгу й ресурсів, при�
значених для підтримки діяльності
організацій громадянського суспіль�
ства й тих людей, які займаються різни�
ми аспектами розвитку громадянсько�
го суспільства. До останніх відносять�

ся державні чиновники місцевого, рег�
іонального й національного рівнів, а
також учені, журналісти, профспілкові
лідери й представники неурядових
організацій. Створення центру дозво�
лить шляхом проведення симпозіумів,
семінарів і конференцій розгорнути
процес більш регулярної взаємодії й
консультацій між регіональною й на�
ціональною владою, з одного боку, і
групами громадянського суспільства й
науковим співтовариством — з іншого.

 Наші дослідження привели нас до
розуміння того, що прямий контакт є
найефективнішим і найдієвішим спо�
собом для того, щоб проблеми розвит�
ку громадянського суспільства й ідеї
реформування державно�політичного
устрою, враховувалися в роботі дер�
жавних органів якнайповніше. Цей
проект, можливо, й не викличе швид�
ких трансформаційних змін в укладі
життя українського суспільства , але
й без рішучих дій громадянське сусп�
ільство може залишитися скоріше
"імітацією", аніж реально діючим еле�
ментом нашої політичної системи.
Тому державні проекти, спрямовані на
створення умов ефективної взаємодії
інститутів громадянського суспільства
й влади, можуть стати реальним шан�
сом для модернізації системи держав�
но�управлінських відносин. Відповід�
но можемо сформувати додаткові цілі
для таких проектів, а саме: а) підви�
щення рівня визнання в різних ешело�
нах влади законної ролі груп грома�
дянського суспільства; б) підтримка
діючих, а також новостворених інсти�
тутів громадянського суспільства й
окремих активістів шляхом створення
постійних структур і джерел достові�
рної інформації; в) створення нових
прийнятних механізмів взаємодії між
групами громадянського суспільства й
органами державної влади місцевого,
регіонального і національного рівнів.

У рамках таких проектів можна
підтримувати групи громадянського
суспільства й взаємодіяти з ними, а та�
кож установлювати стійкі зв'язки між
громадськими активістами, молодими
ученими та державними службовцями.
Цілком ймовірно, що в такий спосіб
вдасться розбудити ріст суспільного й
наукового інтересу до розвитку гро�
мадянського суспільства, а також
сприяти посиленню цього росту. При�
рода й розвиток громадянського сус�
пільства, чи підтримуються вони пол�
ітикою центральної влади, чи, можли�
во, навпаки, стикаються із твердими
обмеженнями децентралізованих
джерел влади й соціально�політичних
ініціатив, постають на сьогодні пред�
метом живої дискусії на сторінках
спеціальної літератури з питань пуб�
лічної політики в Україні [11].

Цілком очевидно, що інтереси гро�
мадянського суспільства і проблеми
становлення громадянського суспіль�
ства в широкому плані — повинні ще
більше враховуватися владою на всіх
рівнях. Ми спостерігаємо поки що
змішану картину реагування на це,
іноді навіть байдужості й опору, однак
створення механізмів для виконання
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цього завдання цілком можливе.
Найбільш важливим для виконання
цього завдання сьогодні постає науко�
вий внесок таких проектів у розвиток
концепції публічної політики й грома�
дянського суспільства конкретно в
Україні. Мова йде про систематичне
вивчення й аналіз суспільної думки на
основі емпіричних досліджень і опиту�
вань, а також порівняльний аналіз
взаємодії влади й громадянського сус�
пільства в різних сферах, на різних
рівнях і в різних регіонах, що, на жаль,
ще не проводилися в нашій країні.

Останній напрям залишається та�
кож і однією з основних тем для подаль�
ших досліджень — формування комп�
лексної бази для порівняльного аналізу
цих взаємин. Це дозволило б побачити
зсередини, як працюють ці процеси й
інститути в країні, а також запропону�
вати одну або більше моделей для по�
рівняння України з іншими країнами.

ВИСНОВКИ
Реформування державно�управл�

інських відносин вимагає консолідова�
них зусиль та взаємодії як з боку вла�
ди, так і з боку інститутів громадянсь�
кого суспільства за умови, що влада не
спробує підкорити собі ці інститути.
Протидіяти цьому можна за допомо�
гою державних проектів, які допомо�
жуть виявити проблеми й конфлікти
на "горизонтальному рівні" взаємодії
влади і суспільства. Відповідно мета
кожного такого проекту полягатиме в
тому, щоб сприяти розвитку грома�
дянського суспільства в країні й сти�
мулювати громадські організації в
їхньому спільному завданні форму�
вання більш сильного й життєдіяльно�
го громадянського суспільства. Для
цього необхідно встановити часові
рамки проекту та критерії його оцін�
ки, відповісти на деякі питання, на�
приклад: 1. Які конкретні результати
проекту? 2. Які його результати в нау�
ковому плані? 3. Що сприяло й що пе�
решкоджало розвитку більш тісної
взаємодії й розвитку партнерства між
владою й інститутами громадянсько�
го суспільства?

Говорячи про ефективність конк�
ретного проекту, важливо розмежува�
ти короткострокові, середньострокові
й довгострокові результати.

До короткострокових можна від�
нести створення виконавчих структур
проектів. До середньострокових ре�
зультатів можна віднести теоретичну
розробку механізмів і концепції взає�
модії громадянського суспільства й
влади, знаходження й використання
інноваційного потенціалу нашого сус�
пільства. Крім того, на цьому етапі
можна виступити із пропозицією про
організацію загальноукраїнських фо�
румів на базі провідних університетів
країни. Подібні форуми могли б дина�
мізувати рух України до громадянсь�
кого суспільства, залучаючи до участі
в цьому процесі поряд із представни�
ками громадських організацій, різних
суспільних та політичних рухів, діячів
університетської освіти і науки, роз�
ширюючи тим самим простір публічної

політики. Саме це і стане довгостро�
ковим результатом проекту в його
впливі на публічну політику, на весь
хід реального формування грома�
дянського суспільства та реформуван�
ня державного управління в Україні.

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Загальноукраїнські форуми уні�
верситетів змогли б дати імпульси те�
оретичній розробці й реалізації "ме�
ханізмів" взаємодії університетської
освіти й процесу формування грома�
дянського суспільства в Україні. На
нашу думку, роль університетської ос�
віти в становленні й розвитку грома�
дянського суспільства в Україні над�
звичайно важлива і цілком може бути
порівнянна з історичною місією таких
основних соціальних сил суспільства,
як праця, капітал і держава. Особли�
во ця роль важлива з огляду на націо�
нальну специфіку суспільної модерн�
ізації на духовні витоки української
ментальності. Іншим стратегічним на�
прямом використання освітнього і на�
укового потенціалу університетів мог�
ла б стати розробка концепції нової
науково�технічної революції, здатної
запобігти виникненню катастрофічної
ситуації у взаєминах людини й приро�
ди. Це сприяло б зміцненню матеріаль�
ної основи громадянського суспіль�
ства в Україні й в усьому світі.

Ціль реформування державного
управління і політичної системи в
цілому полягає в створенні передумов
для сталого розвитку громадянського
суспільства в країні. Ці передумови
повинні мати у своїй основі теорію,
розроблену сучасними вченими та
провідними експертами країни в цій
сфері. Теоретичні розвідки, здійснені
в цій царині західними вченими, пока�
зали, що розробка концепції сталого
розвитку суспільства потребує дослі�
дження суспільних процесів у багать�
ох сучасних промислових і постіндус�
тріальних країнах. Вчені дійшли вис�
новку, що без громадян, які мають хо�
роше уявлення про громадянські
цінності, без існування їх організацій,
здатних підтримувати процес форму�
вання таких цінностей, як цивільна ак�
тивність і демократичні принципи
участі в політичнім житті, створення
передумов сталого розвитку грома�
дянського суспільства просто немож�
ливе. Результати їх роботи говорять
про те, що в Україні інституціональні
зміни в суспільному й політичному
житті не можуть самостійно, самі по
собі змінити негативне ставлення на�
селення до політики й політиків на
відносини партнерства і ефективної
взаємодії. Для того щоб такі зміни
відбулися, необхідно, щоб громадяни
отримували освіту в атмосфері, що
прищеплює цінності цивільної актив�
ності й терпимості, а також принципи
етнічної, конфесіональної й гендерної
рівності [8, с. 278].

Вищезазначені висновки в більш
широкому форматі узагальнені в книзі
"Модернізація державного управління
в контексті розвитку громадянського

суспільства в Україні" [9], яка достат�
ньо глибоко досліджує означені у
статті проблеми. Монографія може
служити навчальним посібником для
студентів і активістів руху за грома�
дянське суспільство. Ця книга є резуль�
татом не тільки наукових розвідок, а і
узагальненого досвіду державної
служби і суспільної діяльності автора.
Концептуальні положення книги грун�
туються на багатому емпіричному ма�
теріалі, що дозволить студентам , слу�
хачам і всім тим, хто цікавиться пробле�
мами взаємовідносин держави і сус�
пільства, глибше познайомитися з тео�
ретичним аналізом сутності й розвит�
ку громадянського суспільства, його
впливу на модернізацію державного
управління. Крім того, у книзі пробле�
ми громадянського суспільства розгля�
даються в порівнянні з конкретним дос�
відом демократичного самоврядування
на Заході (у Канаді, Великобританії,Н�
імеччині тощо) [9, с. 11—86].Сподіває�
мося, що книга надасть новий імпульс
в обговоренні перспектив громадянсь�
кого суспільства в Україні.
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