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Актуальність пояснюється важливістю розвитку 

громадянського суспільства в Україні, налагодження 

ефективної співпраці між органами державної влади 

та неурядовими організаціями як складової 

становлення правової держави, забезпечення участі 

громадян в обговоренні та виробленні політики на 

сучасному періоді розвитку українського суспільства.

Метою роботи є аналіз важливості участі 

громадськості у прийнятті владних рішень



У демократичній державі громадське суспільство,

через свої інститути, активно впливає на вироблення

владними інституціями політики, контролює їх

публічну діяльність спрямовану на реалізацію

виробленої політики, фактично спонукаючи

чиновників служити інтересам людей.

В Україні в цілому сформовано нормативно-правове

підґрунтя взаємодії органів публічної влади з

інститутами громадського суспільства у виробленні й

реалізації публічної політики.



● інформування (прес-релізи, прес-конференції, веб-сайти 

тощо), ● участь у виборах, ● референдумах, ● мітингах,

● опитуваннях з метою з’ясування громадської думки,

● індивідуальні чи колективні звернення громадян, 

● круглі столи, ● громадські слухання, ● консультації з 

громадськістю, ● громадські ініціативи, ● громадські 

ради, ● громадський контроль, ● громадські експертизи, 

● соціальний діалог, ● моніторинг, ● інноваційні веб-

простори, ● електронні петиції, ● інтернет-платформи, 

● партнерські програми, ● теле і радіодебати, ● “гарячі 

лінії” тощо
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Форми роботи з громадянами

опосередковані (вивчення 
громадської думки)

безпосередні (публічне 
громадське обговорення)



громадських слухань

телефонних «гарячих ліній», інтерактивного спілкування в інших 
сучасних формах

інтернет-конференцій, електронних консультацій

конференцій, семінарів, форумів, «круглих столів», зборів, 
громадських приймалень

зустрічей із громадськістю

теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач 
теле- і радіомовлення



проведення соціологічних досліджень і спостережень (опитування, 
анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи)

запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах 
масової інформації

проведення аналізу інформації, що надходить до спеціальних скриньок

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян 
зауважень і пропозицій

проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших 
матеріалів у пресі, на радіо й телебаченні для визначення позицій різних 
соціальних груп



Основою ефективного впливу громадських рад на

участь у формуванні державної політики є

залучення членів рад на професійній добровільній

основі. Це можливо при постійному розвитку

громадянськості.



Вперше з проблемою 

того, що «не всі форми 

громадянської участі 

однаково корисні» 

зіштовхнулася Шеррі

Арнштайн —

американська

дослідниця і 

громадська активістка, 

яка розробила 

типологію рівнів участі 

і представила її у 

вигляді влучної 

метафори. 



Арнштайн запропонувала розбити ефемерне поняття 

«громадянської участі» на три рівні: І. Неучасть; ІІ. 

Символічні заходи; ІІІ. Громадянська влада, які в свою 

чергу розбиваються ще на 8 «сходинок».

Піднімаючись цими сходинками суспільство піднімається 

від найнижчих — маніпулятивних — щаблів 

псевдодемократії до справжньої громадянської участі, яка 

для Арнштайн є синонімом громадянського управління. 



❖ невід’ємною складовою будь-якого демократичного

суспільства є різноманітні об’єднання громадян;

❖ позитивна динаміка збільшення кількості громадських

організацій, розширення сфер та видів їх діяльності,

спроможності до організаційного розвитку є

важливими показниками в розвитку громадянського

суспільства в Україні;

❖ проблема інституціоналізації громадсько-політичних

об’єднань у процесі формування державної політики

залишається важливим напрямом досліджень;

❖ важливою проблемою залишається налагодження

дієвого контролю громадськості за здійсненням

державної політики.




