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Обґрунтовано необхідність та доцільність подальшого розвитку взаємодії органів 
публічної влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. Визначено та охара-
ктеризовано основні заходи у цьому напрямі. Акцентовано увагу на суттєвій значимості 
взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства для забезпе-
чення стабільності основоположних засад державного ладу та суспільного ладу.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі пріоритетним вектором роз-
витку Української держави є модернізація демократичних процедур та вирі-
шення складних суспільних проблем. Це передбачає, зокрема, удосконалення 
шляхів взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського сус-
пільства. 

Важливою умовою забезпечення збалансованого соціально-
економічного, політичного, духовно-культурного функціонування Українсь-
кої держави є розвиток й ефективна робота інститутів громадянського суспі-
льства. Розвинуте громадянське суспільство є реальною передумовою для 
найбільш повної реалізації прав і свобод людини. Питання організації та фу-
нкціонування суспільства, засоби і шляхи упорядкування суспільних відно-
син, найбільш прийнятні варіанти взаємодії органів публічної влади та інсти-
тутів громадянського суспільства залишаються актуальними протягом усієї 
історії людства. Створення ефективно діючого механізму взаємодії органів 
публічної влади з інститутами громадянського суспільства, їх участі у вироб-
ленні державних рішень з найважливіших суспільно значущих питань в 
Україні мають особливо актуальний характер.  

Визначення діапазону необхідних реформаторських та модернізаційних 
заходів, що мають здійснюватися на принципах відкритості, прозорості, пар-
тнерства, підзвітності, забезпечить налагодження діалогу між органами пуб-
лічної влади та інститутами громадянського суспільства й відображатиме ма-
сштабний характер завдань, що стоять перед Українською державою та 
громадянським суспільством. Тому вагомого значення набуває пошук й вста-
новлення характерних форм взаємодії органів публічної влади та інститутів 
громадянського суспільства в Україні. 

У контексті зазначеного тематика взаємодії органів публічної влади з ін-
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ститутами громадянського суспільства має як науково-дослідницьке, так і 
практичне підґрунтя. 

Стан дослідження. Окремі теоретичні аспекти зазначеної проблематики 
вивчали такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: С. Алексєєв, С. Бобровник, 
А. Венгеров, С. Вітвіцький, В. Гриб, О. Зайчук, М. Козюбра, А. Колодій, 
В. Копєйчиков, В. Котюк, Л. Кравченко, В. Кремень, І. Кресіна, 
Л. Наливайко, В. Нерсесянц, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, О. Петришин, 
В. Погорілко, П. Рабінович, А. Селіванов, О. Скакун, О. Скрипнюк, 
О. Тихомиров, В. Ткаченко, Ю. Тодика, М. Цвік, М. Цимбалюк, В. Шаповал, 
Ю. Шемшученко та ін. Проте, незважаючи на суттєві наукові напрацювання, 
залишаються нерозкритими та вимагають подальшої науково-теоретичної ро-
зробки і систематизації питання підвищення ролі громадянського суспільства 
у процесі євроінтеграційної політики, вдосконалення механізму взаємодії ор-
ганів публічної влади та інститутів громадянського суспільства тощо. 

Метою статті є визначення основних ефективних та дієвих шляхів взає-
модії органів публічної влади й інститутів громадянського суспільства в 
Україні на сучасному етапі її розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія як філософська категорія відо-
бражає процеси впливу об’єктів один на одного, їх взаємообумовленість; вза-
ємодія розглядається як універсальна форма руху, розвитку, визначає існуван-
ня і структурну організацію будь-якої матеріальної системи [1]. Громадянське 
суспільство зміцнює соціально-економічні передумови правової держави, у 
той час як правова держава створює широкі можливості для розвитку грома-
дянського суспільства [2, с. 8]. Отже, громадянське суспільство та правова 
держава – взаємообумовлені та взаємозалежні соціальні системи. 

Вимоги демократичної трансформації суспільного та державного ладу 
України з перших днів її незалежності передбачали, зокрема, посилення вза-
ємодії держави й суспільства задля служіння публічним інтересам українсь-
кого народу [3, c. 196], оскільки рівновага між інститутами громадянського 
суспільства та органами публічної влади є важливим чинником стабільного 
демократичного розвитку. 

Становлення ефективної вітчизняної моделі демократичної консолідації 
влади, політичної еліти та громадськості можливе лише за умови функціону-
вання дієвого громадянського суспільства [4, с. 361]. Останнє функціонує 
ефективніше у сприятливих умовах, які значною мірою створює саме суспі-
льство, через державу і всупереч їй. Через державу – підготовкою та форму-
ванням необхідних законів, демократичних структур, суворим дотриманням 
державою загальноприйнятих норм і процедур; всупереч державі – створен-
ням у межах Конституції противаги державі у формі незалежних громадсь-
ких організацій, масових демократичних суспільних рухів, засобів масової 
інформації тощо. Це сприяє встановленню юридичної рівності всіх членів су-
спільства, законодавчому регулюванню відносин суспільства і держави [5, с. 
153]. Розвинене громадянське суспільство не може існувати без демократич-
ної держави, яка створює та підтримує, передусім, юридичні, економічні, ду-
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ховно-ідеологічні й інші засади його функціонування. У цих умовах грома-
дянське суспільство є основою стабільності держави, а держава – чинником 
ефективного функціонування і розвитку громадянського суспільства. 

Органи публічної влади декларують важливість демократичних ціннос-
тей та ролі практичного застосування новітніх демократичних механізмів 
урядування, за яких комунікативна політика держави має забезпечити ство-
рення розвинутих інституціоналізованих комунікацій, у тому числі між вла-
дою та громадянами, на принципово нових засадах – рівній партнерській вза-
ємодії [6, с. 149]. Інститути громадянського суспільства формують 
альтернативну органам влади силу, яка за своїм потенціалом спроможна сти-
мулювати європейські інтеграційні процеси. Для утвердження України як не-
залежної самостійної держави у ролі повноправного суб’єкта міжнародних 
відносин потрібно забезпечити ефективне використання внутрішніх економі-
чних і політичних ресурсів, спрямувати зусилля нації на розбудову Українсь-
кої державності на засадах розвитку громадянського суспільства [7, с. 5]. У 
контексті цього важливо зважати на досвід розвинених країн світу, який сві-
дчить, що суспільний прогрес, демократичний розвиток та економічне зрос-
тання будь-якої держави неможливо реалізувати без активної участі грома-
дянського суспільства. 

Сьогодні Україна перебуває у процесі напрацювання ефективного меха-
нізму взаємодії у цій сфері з урахуванням позитивної практики та законодав-
ства європейських країн. У процесі оптимізації взаємодії з інститутами гро-
мадянського суспільства істотне значення мають такі форми діяльності 
органів публічної влади:  

1) формування нормативно-правової бази, реалізація якої дозволяє за-
безпечити правову захищеність громадян, їх соціальних та громадських 
об’єднань. Важливими нормативно-правовими актами у цьому напрямі ста-
ли: закони України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. 
[8], «Про громадські об’єднання» 22 березня 2012 р. [9], укази Президента 
України «Про Стратегію державної підтримки розвитку громадянського сус-
пільства та першочергові заходи з її реалізації» від 2012 р. [10] та «Питання 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 2012 р. [11], 
постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадсько-
сті у формуванні та реалізації державної політики» від 2010 р. [12] тощо. На 
сьогоднішньому етапі державно-правового розвитку ухвалення низки зако-
нодавчих актів дозволяє говорити про розширення правового поля для взає-
модії вказаних інститутів. Разом з тим сучасні законодавчі умови не забезпе-
чують розвиток ефективного процесу взаємодії на достатньому рівні; 

2) здійснення заходів зміцнення довіри між органами публічної влади та 
інститутами громадянського суспільства: інформаційна відкритість публічної 
влади; вчасне інформування громадськості про політичні рішення; доступ-
ність й підзвітність органів влади тощо. Всеосяжні соціальні зміни в епоху 
переходу від індустріального до інформаційного суспільства характеризу-
ються, зокрема, інтенсифікацією і глобалізацією інформаційних зв’язків, зро-
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станням соціальної значущості інформації в усіх сферах життя [13, c. 57]. До-
ступ до публічної інформації може сприяти відкритому та прозорому обгово-
ренню всіх існуючих проблем через діалог між владою і громадянським сус-
пільством [14, c. 28]. У контексті цього надзвичайно важливим є питання 
забезпечення належного рівня комунікації між державою та її громадянами 
[15, с. 97]. Так, необхідною умовою удосконалення діяльності органів публі-
чної влади є забезпечення їх діяльності на засадах принципів відкритості, 
прозорості та гласності, оскільки інформаційна закритість органів публічної 
влади порушує або перешкоджає реалізації права громадян, зокрема на до-
ступ до публічної інформації, яке регламентоване Конституцією України та 
іншими нормативно-правовими актами й міжнародними актами, ратифікова-
ними Верховною Радою України; 

3) забезпечення активної участі громадян у державному управлінні. 
Громадська участь поінформованих громадян у публічному управлінні має 
бути визнана одним з показників ефективності діяльності органів публічної 
влади при її оцінці. Громадяни України у процесі реалізації права на участь в 
управлінні державними справами фактично беруть участь у здійсненні різних 
форм політичної влади [16, с. 16]. Право кожної особи, будь-якої спільноти, 
асоціації, у тому числі державної, брати участь в управлінні загальними 
справами – невід’ємна демократична засада в її організації [17, с. 157]. Право 
на участь в управлінні державними справами та його реалізація має виріша-
льне значення для розвитку громадянського суспільства. Сьогодні існує не-
обхідність у створенні інституційних і правових механізмів залучення інсти-
тутів громадянського суспільства до вироблення та реалізації публічної 
політики в Україні. Становлення ефективної вітчизняної моделі участі гро-
мадськості в управлінні державними справами сприяє формуванню дієвого 
громадянського суспільства на основі відповідних європейських стандартів. 
Застосування найкращих світових практик у поєднанні з національною спе-
цифікою має стати одним із основних напрямів державної політики; 

4) сприяння процесу підвищення політичної культури населення, 
об’єднання населення навколо єдиних національних цінностей. Нині політи-
ка все активніше входить у практичне життя громадян, тож особливо важли-
вим є враховування місця політичної культури у суспільному житті, її впливу 
на громадянську позицію населення тощо. Політична культура розуміється 
як якісний склад політичного життя суспільства, що визначається історични-
ми, соціально-економічними та політичними умовами і відображає усвдом-
лення суб’єктом – суспільством, групою осіб, особою відповідних політич-
них відносин, способів діяльності, норм і цінностей, ступінь 
соціокультурного розвитку людини та ступінь її активності у перетворенні 
політичної, соціальної дійсності [18, c. 7]. Політичну культуру громадянсько-
го суспільства необхідно розвивати як одну з головних умов соціально-
політичної стабільності. Залучення громадян до процесу прийняття рішень 
сприятиме формуванню демократичної політичної культури в Україні. У 
свою чергу, громадяни також мають зрозуміти, що позиція відсторонення від 
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політики, яка сьогодні часто прослідковується під час формування органів 
публічної влади, далеко не краща за умови, коли влада намагається забезпе-
чити собі простір безконтрольності та вседозволеності. 

Таким чином, було визначено і розкрито лише первинні заходи у процесі 
оптимізації ефективності взаємодії органів публічної влади та інститутів 
громадянського суспільства. Необхідно зазначити, що існує й низка інших 
важливих заходів у цьому напрямі, зокрема: надання державних гарантій за-
безпечення прав і свобод людини і громадянина відповідно до основополож-
них міжнародних документів у сфері захисту прав людини; сприяння держа-
вою реалізації принципів політичного та ідеологічного плюралізму, 
забезпечення свободи діяльності громадських об’єднань, рівноправне надан-
ня їм можливостей використовувати державні мас-медіа; розвиток та незале-
жне функціонування приватних засобів масової інформації тощо; інституалі-
зація громадянського суспільства та ін.  

Публічна влада та громадянське суспільство виступають як два взаємодо-
повнюючих один одного соціальні формоутворення. Обидві сторони мають ак-
тивно сприяти взаємному розвитку власних структур на договірних засадах вза-
ємоповаги та злагоди. Протиріччя, що виникають при їх взаємодії, мають 
здебільшого конструктивно-продуктивний характер. Ефект взаємодоповнюва-
ності виникає у результаті того, що громадянське суспільство забезпечує, на-
самперед, ціннісні аспекти соціального буття громадян, а держава – нормативні. 
Взаємодія органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства 
надає максимальні можливості для реалізації людиною її прав і свобод. 

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зауважити таке: 
1) проблема взаємодії органів публічної влади з інститутами громадян-

ського суспільства має багатоаспектний характер. Взаємодія вказаних 
суб’єктів на основі партнерства необхідна для розвитку України як правової, 
демократичної, соціальної держави. Досвід демократичних держав світу сві-
дчить, що саме взаємодія дозволяє досягти більшої ефективності у багатьох 
сферах суспільного життя. Цей процес має суттєве значення для забезпечен-
ня стабільності основоположних засад державного ладу та суспільного ладу 
України. Сьогодні у нашій країні назріла потреба у виробленні системи захо-
дів і механізмів ефективного й рівноправного партнерства органів публічної 
влади та інститутів громадянського суспільства, оскільки органи публічної 
влади, що співпрацюють з інститутами громадянського суспільства, істотно 
підвищують результативність своєї діяльності;  

2) подальше утвердження громадянського суспільства як гарантії демок-
ратичного розвитку держави потребує удосконалення державної політики 
щодо взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспі-
льства з урахуванням найкращих світових практик у поєднанні з національ-
ною специфікою. Одним з основних завдань влади є налагодження публічно-
го партнерства між органами публічної влади та інститутами громадянського 
суспільства як рівноправних суб’єктів – перспективного шляху упроваджен-
ня євроінтеграційної політики та її підтримки громадськістю; 
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3) у результаті проведеного дослідження визначено та розкрито первин-
ні заходи оптимізації ефективності взаємодії органів публічної влади та ін-
ститутів громадянського суспільства: подальше створення нормативно-
правової бази, реалізація якої дозволяє забезпечити правову захищеність 
громадян, їх соціальних та громадських об’єднань; здійснення заходів щодо 
зміцнення довіри між органами публічної влади та інститутами громадянсь-
кого суспільства: інформаційна відкритість публічної влади; вчасне інформу-
вання громадськості про політичні рішення; доступність й підзвітність орга-
нів влади тощо; забезпечення активної участі громадян у державному 
управлінні; сприяння процесу підвищення політичної культури населення, 
об’єднання населення навколо єдиних національних цінностей; надання дер-
жавних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина відповід-
но до основоположних міжнародних документів у сфері захисту прав люди-
ни; сприяння державою реалізації принципів політичного та ідеологічного 
плюралізму, забезпечення свободи діяльності громадських об’єднань, рівно-
правне надання їм можливостей використовувати державні мас-медіа; розви-
ток та незалежне функціонування приватних засобів масової інформації то-
що; інституалізація громадянського суспільства та ін. Необхідно зазначити, 
що існує й низка інших важливих заходів у цьому напрямі, які потребують 
подальшого вивчення. 

За нинішніх умов означена проблематика має істотне значення, адже ре-
зультати відповідних наукових досліджень сприятимуть послідовному, ком-
плексному і системному реформуванню сучасних державного ладу та суспі-
льного ладу України. Орієнтиром у досліджуваному напрямі, передусім, 
мають бути висновки вітчизняної юридичної науки з урахуванням націона-
льних особливостей. У свою чергу, вітчизняна практика повинна сприймати 
конструктивні ідеї та позитивний досвід зарубіжних країн. 
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