
 

Міністертво освіти і науки України 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

 

На правах рукопису 

 

 

 

ШОТУРМА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

 

 

УДК 32: 316.776 (477)+(438) 

 

 

КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА  

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

(на прикладі України та Республіки Польща) 

 

Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси 

 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня  

кандидата політичних наук 

 

 

 

 

Науковий керівник:  

Дзвінчук Дмитро Іванович 

доктор філософських наук, професор 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2016 



2 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ........................................................................ 

ВСТУП..........................................................................................................................  

3 

4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ .……....................................................................................................... 

13 

1.1. Еволюція моделей комунікативного процесу та його похідних…… 13 

1.2. Стан наукової розробки теми та джерела дослідження …….……… 27 

1.3. Європейські вимоги відкритості та комунікації місцевого 

самоврядування ………………………………………………………………. 

  37 

Висновки до розділу................................................................................................... 48 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЛОКАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА………................................ 

 51 

2.1. Методологічна основа дослідження...……………………………….…  51 

2.2. Специфіка понятійно-категоріального 

апарату........................................ 

 60 

Висновки до розділу.................................................................................................  78 

 

РОЗДІЛ 3. ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА……………………………………………………….. … 

 80 

3.1. Політико-правові основи інституціоналізації комунікативної 

політики….…………………………………………………………………… 

 80 

3.2. Доступ до публічної інформації як засіб громадського контролю ...... 102 

3.3. Практики взаємодії органів місцевого самоврядування та 

громадськості.. .……………………………………………………………… 

118 

Висновки до розділу................................................................................................... 139 

 

РОЗДІЛ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВОЇ 

ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ВУКРАЇНІ НА ОСНОВІ ПОЛЬСЬКОГО 

ДОСВІДУ…................................................................................................................ 

141 

4.1. Цифрова комунікація як сучасний механізм взаємодії.……………… 141 

4.2. Оптимізація та реформування комунікативної політики органів 

місцевого самоврядування: рекомендації для України..………………….. 

159 

Висновки до розділу................................................................................................... 169 

  

ВИСНОВКИ................................................................................................................ 171 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................... 178 

ДОДАТКИ................................................................................................................  218 



3 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

БПІ      −  Бюлетень публічної інформації  

ЄС      −   Європейський Союз 

ІГС     −    Інститути громадянського суспільства 

ІКТ    −    Інформаційно-комунікативні технології 

НУО   −    Неурядові організації 

ОГС    −    Організації громадянського суспільства 

ОМС   −    Органи місцевого самоврядування 

ОСН   −     Органи самоорганізації населення 

РП     −      Республіка Польща 

РЄ     −      Рада Європи 

 



4 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Внутрішні і зовнішні чинники, 

зокрема прийняття Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, а також підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС, активізували необхідність комунікативної перебудови діалогу 

влади і громадськості, починаючи з місцевого рівня. Тобто успіх розпочатих 

реформ безпосередньо залежить від залучення до процесу змін активних членів 

громади. 

На відміну від розвинених держав постсоціалістичного табору, в Україні 

спостерігається досить низький рівень участі населення у вирішенні питань 

місцевого значення. Саме тому, враховуючи стан безпосередньої демократії, 

комунікаційне партнерство покликане замінити ситуативну і формально-

демонстративну взаємодію, яку ми зазвичай спостерігаємо. Основним 

спадкоємним здобутком Революції гідності має бути підвищення відповідальності 

та ініціативності громадян задля побудови симетрично орієнтованої системи 

комунікацій. 

Виходячи з позиції центральної влади, яка намагається більше 

орієнтуватися на польський досвід реформ, особливо що стосується 

децентралізації місцевого самоврядування, спробуємо екстраполювати 

модернізаційний контекст і на комунікативну політику органів самоврядування 

щодо громадськості. Варто також враховувати особливість партнерських 

відносин України з Польщею (на тлі відносин з іншими країнами Східної 

Європи), яка, по суті, здійснює адвокаційний меседж щодо вступу України до 

Європейського Союзу. Не менш вагомими є й належна якість обслуговування 

населення, прозорість і відкритість влади, а також антикорупційна складова 

програм взаємодії, які підтверджують значення вибраного об’єкта для 

порівняння й імплементації кращих практик. 

Тож дослідження обґрунтоване низкою об’єктивних причин: важливістю 

інтерпретації основних детермінантів «комунікативної політики»; необхідністю 
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продовження процесу щодо регулювання основ комунікаційного діалогу, що 

було загальмовано після схвалення Концепції проекту Закону України «Про 

основні засади державної комунікативної політики»; доцільністю в аналізі та 

імплементації польського досвіду; визначенням комплексу рекомендацій та 

напряму подальшого реформування. Чинником успішності дослідження має 

бути трансформація інструментів комунікативної політики на місцях задля 

встановлення і реалізації транспарентних взаємовідносин з громадськістю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснене в рамках держбюджетної теми Навчально-

методичного і наукового центру політичних та євроінтеграційних досліджень 

«Євроінтеграційний вибір України: історія, політика, перспективи» за номером 

державної реєстрації 0109U001413. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

особливостей комунікативної політики органів місцевого самоврядування 

України та Республіки Польща в контексті взаємовідносин із громадськістю. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- простежити еволюцію моделей комунікативного процесу та його 

похідних; 

- дослідити науково-теоретичну розробку проблеми і джерельну основу 

дослідження; 

- розкрити європейські нормативно-правові вимоги щодо відкритості та 

комунікації в місцевому самоврядуванні; 

- визначити оптимальні до предмета роботи методологічні основи 

дослідження; 

- з’ясувати термінологічну визначеність об’єкта дослідження; 

- здійснити порівняльний аналіз політико-правових основ 

інституціоналізації комунікативної політики України та Республіки Польща; 

- обґрунтувати інструмент доступу до публічної інформації як засобу 

громадського контролю; 
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- проаналізувати наявні практики взаємодії органів місцевого 

самоврядування та громадськості; 

- виявити можливості цифрової комунікації як інноваційного механізму 

взаємодії; 

- виокремити компоненти реформування комунікативної політики органів 

місцевого самоврядування в Україні на основі польського досвіду. 

Об’єктом дослідження є комунікативна політика органів місцевого 

самоврядування України та Республіки Польща. 

Предметом дослідження є механізми здійснення комунікативної 

політики на самоврядному рівні в Україні та способи підвищення її 

ефективності на основі польського досвіду. 

Методи дослідження. Міждисциплінарність об’єкта дослідження 

зумовлює використання інструментарію соціального конструктивізму та 

концепції комунікативної дії Ю. Габермаса в поєднанні з порівняльним 

аналізом двох країн. З позицій конструктивізму пояснюється формування 

комунікативної реальності нормативним порядком, який передбачає взаємодію 

і способи здійснення влади, а також уявлення суспільства про них. Звернення 

до теорії комунікативної дії визначає основні вимоги комунікативної взаємодії 

через втілення деліберативної демократії, в якій громадянське суспільство 

структурується завдяки дотриманню раціональних аргументів у поєднанні з 

практикою ухвалення політичних рішень. 

Застосування зазначених підходів дозволяє наголошувати на почерговості 

діалогічних та розбіжних принципів під час становлення і формування 

комунікативної політики. Тож зазначений інструментарій конструює 

взаємовідносини місцевої влади і громадськості, враховуючи інформаційно-

комунікативний простір та активність громадянського суспільства. 

Звернення до компаративістського аналізу дає змогу зіставити однотипні 

структури всередині двох країн, акцентуючи на виокремлених параметрах 

порівняння задля подальшої адаптації польського досвіду до українських 

реалій. 
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Традиційно в роботі використано загальнонаукові і специфічні методи 

пізнання: системний метод дозволив структурувати процес розробки і реалізації 

комунікативної політики, розглядаючи в цілісності основні її суб’єкти; 

структурно-функціональний аналіз застосовано під час вивчення 

функціональних компонентів реформаційного процесу і зворотної підтримки 

громадськості; за допомогою історико-генетичного методу простежено 

еволюцію формування комунікативної складової державної і місцевої політики, 

становлення механізмів й інструментів взаємодії влади і громадськості; завдяки 

інституційному методу визначено сукупність відповідних норм і правил, які 

детермінують вплив організаційних структур на комунікативний процес; метод 

категорійного аналізу дозволив виділити основні поняття і категорії наукового 

дослідження, а також запропонувати авторське визначення місцевої 

комунікативної політики. 

Емпіричне підтвердження одержаних теоретичних результатів стало 

можливим завдяки застосуванню аналізу результатів моніторингу та опитувань 

державних структур, наукових установ та громадських організацій України й 

Республіки Польща (огляди Євробарометра та Євростату, моніторинг ООН; 

звіти Міністерства адміністрації та оцифрування; дані щомісячника «Омнібус», 

опитування дослідницьких організацій TNS, Центру Разумкова, Українського 

незалежного центру політичних досліджень). Також у дослідженні використано 

методику SWOT-аналізу для діагностики взаємодії органів місцевого 

самоврядування із зовнішнім середовищем, особливо із суб’єктами 

громадянського суспільства з урахуванням їх особливостей. У подальшому на 

основі цього аналізу розроблено рекомендації щодо реформування і 

трансформації системи комунікативного діалогу та партнерства. 

Наукову новизну одержаних результатів роботи визначають актуальність 

пропонованої проблеми, мета і завдання, а також вибрані засоби їх вирішення. 

Найвагоміші здобутки, які відображають новизну наукових результатів та 

розкривають особистий внесок автора в розробку цієї теми, полягають у тому, що 

в роботі: 
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вперше: 

- на основі узагальнення теоретичних і методичних розробок витлумачено 

поняття «комунікативна політика» – політика, основана на взаємодії між 

органами влади та громадськістю, спрямована на формування довіри до влади і 

підтримки реформаційних перетворень в державі; також визначено основний 

предмет дослідження – місцеву комунікативну політику як цілеспрямовану 

діяльність органів місцевого самоврядування стосовно територіальної громади, 

сформовану на засадах транспарентності та основану на діалоговій взаємодії з 

громадськістю щодо політичної участі в місцевому процесі; 

- діагностовано під час SWOT-аналізу можливості і загрози, сильні та 

слабкі сторони діалогу громадськості з муніципальною владою в Республіці 

Польща після вступу до ЄС. До позитивів віднесено відкритість місцевої влади 

для співпраці, особливо у сфері реалізації публічних завдань; транспарентність 

та ефективність системи співпраці, що гарантовано процедурою вибору 

організації для реалізації публічних завдань, процедурою делегування завдань 

неурядовим організаціям та критеріями реалізації публічних завдань; до 

негативів – обмеження партнерства з неурядовими організаціями (НУО) щодо 

реалізації публічних послуг; нездатність до глибокого аналізу проблем і потреб 

громадськості; обмеження фінансових коштів щодо можливості субсидіювання 

НУО; надмірна бюрократія і система контролю; випадки односторонньої 

сприятливості до НУО, відповідно до політичної орієнтації; 

- запропоновано такі структурні компоненти реформи комунікативної 

політики України на місцевому рівні (із врахуванням польського досвіду):  

розробка програм розвитку та взаємодії територіального самоврядування з 

третім сектором; обов’язкове прийняття статутів громад для чіткої 

регламентації процедур участі громадян в ухваленні політичних рішень; 

нормативне забезпечення зворотного зв’язку задля врахування громадської 

думки і здійснення громадського контролю; формування попиту на публічну 

інформацію шляхом створення інформаційних кіосків; налагодження 

інтегрованої інформаційної системи (за прикладом польського ePUAP); 
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втілення принципу нетерпимості до корупції через дієве впровадження і 

дотримання етичних кодексів; 

удосконалено: 

- поділ на етапи інституціоналізації комунікативної політики в Україні. 

Виокремлено такі періоди: становлення державного управління та місцевого 

самоврядування (1992–1996); створення умов для прозорого здійснення 

владними структурами їхніх повноважень (1997–2002); формування 

законодавчої бази для практичного втілення принципу відкритості влади (2003–

2009); перехід до «двосторонньої асиметричної комунікації», який передбачає 

інформаційний обмін, взаємодію та взаєморозуміння (2010–2013); сучасний 

період становлення комунікативних відносин, пов’язаний з реформаційними 

процесами в Україні та підписанням Угоди про асоціацію з ЄС; 

- перелік інноваційних інформаційно-комунікативних механізмів 

удосконалення зв’язків з громадськістю: трансформація електронного 

урядування у формат «Уряд 2.0», запровадження підходу «Smart city», практики 

краудсорсингу, зокрема партиципаційного і відкритого бюджетів, подання е-

петицій, поширення інтерактивної взаємодії через «координаційну хмару»; 

- перелік основних бар’єрів комунікативної взаємодії в Україні. 

Виокремлено неможливість належно представити місцеві інтереси через слабко 

розвинені правові та інституційні регулятори, зокрема через відсутність 

об’єднувальних засад комунікативної політики, чіткого унормування форм 

безпосередньої взаємодії місцевої влади та громадськості, рекомендаційний 

характер прийняття статутів і створення громадських рад, відсутність закону 

про місцевий референдум, нерозвиненість форм співпраці, загальну недовіру 

людей до органів влади і здійснених реформ через побоювання маніпуляції та 

низький рівень інтеграції місцевої спільноти, опір у поведінці громадськості 

відповідно до нав’язування рішень згори (практика об’єднання територіальних 

громад), приховані групові та особисті цілі представників влади, зумовлені 

представленням інтересів окремої політичної сили, а не електорату загалом, і 

також наявність корупційної складової у процесі управління; 
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отримали подальший розвиток: 

- зіставлення моделей комунікативного процесу з типом політичного 

режиму та формою політичної участі громадськості, зокрема лінійна модель 

характерна для тоталітарних режимів і солідарної до влади форми політичної 

участі; інтеракційна модель властива перехідним режимам і визначається 

формуванням громадянського суспільства; трансакційна модель характерна для 

демократичних режимів (моделі деліберативної або дорадчої демократії), 

політична участь основана на партнерстві та розгляді громадянина в ролі 

«стейкхолдера»; 

- узагальнення європейських стандартів та вимог до здійснення 

комунікативної політики і налагодження взаємовідносин по лінії «влада –

 громадськість», що передбачає імплементацію принципів субсидіарності, 

децентралізації, самостійності, свободи об’єднань, транспарентності і 

когеренції публічної політики, наближення громадян до ухвалення політичних 

рішень та забезпечення відповідальності органів влади перед громадськістю за 

ці рішення; 

- використання методології конструктивізму і теорії комунікативної дії 

для означення почерговості діалогічних та розбіжних принципів під час 

становлення і формування комунікативної політики. Так, для Республіки 

Польща «точкою розбіжності» (за Н. Луманом) став розпад 

постсоціалістичного табору на початку 90-х років ХХ ст., який сприяв якісній 

перебудові влади, для України визначено три спроби формування якісного 

нового стану влади (здобуття незалежності, Помаранчева революція та 

Революція гідності). 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що здійснений 

порівняльний аналіз розкриває нове концептуальне бачення становлення 

симетричної комунікативної політики на рівні територіального самоврядування 

та може бути використаним під час подальших крос-національних досліджень. 

Запропоновані результати доводять, що, крім інституційних та правових 

механізмів комунікаційної взаємодії, велике значення має рівень довіри до 
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влади, стан політичної і правової культури населення, професіоналізм 

управлінців, а також доступність до нових інформаційно-комунікативних 

технологій. 

Теоретичні узагальнення і висновки дисертації можуть доповнити зміст 

таких навчальних курсів, як «Політична комунікація», «Інформаційно-

політичний консалтинг», «Державне управління та місцеве самоврядування», 

«Політичний менеджмент», і бути використані під час розробки методичних та 

навчальних посібників, підготовки аналітичних доповідей. 

Апробація результатів дисертації. Зміст та основні тези дисертаційного 

дослідження доповідались й обговорювались на засіданнях кафедри політичних 

інститутів та процесів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» і кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка, а також висвітлювались у 

виступах на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: 

VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Модернізація політичної 

системи сучасної України: стан та перспективи розвитку» (м. Луганськ, 

23 жовтня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Національна консолідація та європейська інтеграція України» (м. Івано-

Франківськ, 31 жовтня – 1 листопада 2013 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Молодь в євроінтеграційних прагненнях України» 

(м. Івано-Франківськ, 20 лютого 2014 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Етнополітичні трансформації України в контексті інтеграційних 

процесів Центрально-Східної Європи» (м. Івано-Франківськ, 22–23 травня 

2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональна політика в 

контексті інтеграції України» (м. Івано-Франківськ, 12 вересня 2014 р.), 

V Міжнародній науково-практичній конференції молодих політологів 

«Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи» 

(м. Чернівці, 26 березня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, 

соціологічні, політологічні аспекти» (м. Херсон, 17–18 квітня 2015 р.), 

http://www.blok.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=346:2011-01-29-07-35-35&catid=12:anons&Itemid=20
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Міжнародній науково-практичній конференції «Історичні, соціологічні, 

політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» 

(м. Херсон, 25–26 вересня 2015 р.), V Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» 

(м. Дніпропетровськ, 28 серпня 2015 р.), II Міжнародній науковій конференції 

«Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози» (м. Вільнюс, 

29 вересня – 2 жовтня 2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

за міжнародною участю «Актуальні питання формування та розвитку 

громадянських компетентностей в Україні» (м. Київ, 17–18 березня 2016 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Європейська інтеграція: 

механізми асоціації України» (м. Івано-Франківськ, 26–27 травня 2016 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Асоціація з Європейським 

Союзом: зарубіжний досвід для України» (м. Київ, 9 червня 2016 р.).  

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 22 наукових 

публікаціях, з них 6 – у наукових фахових виданнях з політичних наук та 

державного управління в Україні, 1 – у періодичному виданні іноземної 

держави з політологічної тематики (Республіка Польща), 2 – в інших наукових 

виданнях та 13 опублікованих тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації. Поставлені мета і завдання дослідження 

обумовили структуру роботи, яка складається із вступу, чотирьох розділів, що 

охоплюють десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(364 позиції) та 8 додатків. Загальний обсяг дисертації – 225 сторінок, основний 

текст з яких становить 157 сторінок, список використаних джерел – 

40 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

1.1. Еволюція моделей комунікативного процесу та його похідних 

 

Концептуальне оформлення комунікативної складової відбувається на 

початку ХХ століття, що пов’язано з розвитком кібернетики, інформатики, 

семіотики, інженерних наук та перенесення їхніх основних принципів на 

модель функціонування соціальної системи. З метою наукового осмислення 

комунікативної політики розглянемо еволюцію теоретичних концептів 

комунікативного процесу й дискурсивного оформлення взаємодії влади та 

громадськості. 

Перше за все, слід виокремити декілька етапів становлення теорії 

комунікації. Після Другої світової війни й одночасно з розвитком 

інформаційної теорії та технологій сформувалися нові підходи до вивчення 

феномену комунікації, характерною ознакою яких стає розгляд комунікації як 

трансляції інформації, необхідними складовими якої визнавалися джерело 

інформації, повідомлення, адресат інформації, канал передачі та шум. На цьому 

етапі комунікативні дисципліни використали математичну модель, у межах якої 

комунікація розглядається як процес передавання й сприйняття інформації від 

одного джерела до іншого. Модель було модифіковано, і пізніше вона отримала 

широке розповсюдження як модель інформаційної трансмісії. І з того часу, як 

зазначає Роберт T. Крейг [300], ця модель, незважаючи на визнані обмеження, 

що акцентують лінійний, односпрямований характер комунікації, широко 

використовується в комунікативній теорії та практиці. 

З 50–60-х років ХХ ст. відбувається «психологізація» комунікації: вона 

все більше розглядається як людська комунікація. Формується нова галузь 

дисципліни, відома нині як міжособистісна комунікація. Помітний внесок у 

розвиток цього напряму зробили антропологи, психологи, психіатри та 
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психотерапевти, серед яких антрополог Ґреґорі Вейтсон і каліфорнійська група 

дослідників Palo Alto Group на чолі із психотерапевтом Полом Вацлавиком. 

У їхніх підходах комунікація розглядається насамперед як взаємодія, при 

чому не як просте передавання-приймання інформації, а як створення 

певної спільності, певного ступеня взаєморозуміння між учасниками. Ці 

науковці акцентували увагу на необхідності зворотного зв’язку й 

урахування сфер особистого досвіду у створенні цього 

взаєморозуміння [143, с. 38]. 

Третій етап у становленні теорії комунікації, що триває й зараз, 

характеризується розширенням системного підходу до аналізу комунікації. 

Комунікацію активно досліджують як соціальний процес. Наукова увага 

спрямована на інтерактивний і трансактний характер комунікації: суб’єкт 

комунікації є відправником, одержувачем повідомлення не послідовно, а 

одночасно, будь-який комунікативний процес включає в себе, крім реальної 

конкретної ситуації спілкування, неодмінно й минуле (пережитий досвід), а 

також проектується в майбутнє [165, с. 157]. 

Якщо розглянути детальніше, то початком наукових досліджень щодо 

визначення феномену політичних комунікацій варто вважати розробки з 

аналізу діяльності військово-пропагандистських служб, які з’явилися в 

провідних країнах світу в період Першої світової війни. Але фундаментальні 

праці почали поширюватися значно пізніше – уже під час Другої світової війни 

в середині 40-х років XX ст. Наприкінці 40–50-х рр. XX ст. у працях учених 

починають переважати два підходи до вивчення комунікації. Перший, 

раціоналістичний, підхід базується на концепції технологічного детермінізму 

(зокрема теорії інформаційного суспільства). Такий підхід надає засобам 

масової інформації роль єдиного стимулу й джерела соціального розвитку. 

Інформація розглядається як основа культури й усіх культурних цінностей. 

Другий – ірраціоналістичний підхід – представлений соціологічним напрямом, 

в основі якого концепція взаєморозуміння, тобто розуміння людиною іншої 

людини [238, с. 21]. 
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Сучасний науковий дискурс щодо теоретичного оформлення комунікацій 

актуалізувався наприкінці XX ст. і продовжується дотепер через осмислення 

природи політико-комунікаційних процесів в умовах інформаційно-

технологічної революції і третьої хвилі глобалізації. Ці процеси поєднались із 

прискоренням розвитку світових мережевих систем. 

Загальнотеоретичні аспекти політичної комунікації представлені в 

дослідженнях з комунікативістики, присвячених основам теорії соціальної 

комунікації. Вони містять методологічну та понятійну бази для пошуку, 

предметом яких є ті чи інші різновиди інформаційних зв’язків, що формують 

простір суспільної комунікації, зокрема й політичну. Відтак розглянемо основні 

концептуальні моделі комунікативного процесу з урахуванням еволюції його 

структурних елементів. У подальшому така трансформація дозволить 

виокремити й сформувати ефективні та дієві механізми комунікації відповідно 

до демократичних перетворень. Однак слід ураховувати, що специфіка кожної 

конкретної моделі обумовлена належністю її автора до тієї чи іншої наукової 

школи, його поглядами й інтересами. 

У найзагальнішому вигляді можна виділити три базових теоретичних 

конструкції комунікації в контексті процесно-інформаційного підходу – 

лінійну, інтеракційну та трансакційну. 

У лінійній комунікації має місце одностороння взаємодія без зворотного 

зв’язку. У цьому випадку джерело повідомляє щось одержувачу, переміщаючи 

до нього деякі обсяги інформації з метою отримати певний ефект, але при 

цьому його не цікавить результативність взаємодії. На практиці лінійна 

комунікація реалізується у форматах простого інформування та пропаганди 

[285, с. 199]. 

Інтеракційна конструкція комунікації передбачає наявність зворотного 

зв’язку між джерелом та одержувачем, коли останній отримує можливість 

відсилати зустрічні повідомлення вихідному комунікатору, коректуючи його 

комунікативні практики. 
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Трансакційна комунікація розуміється як постійний, як правило, 

рівноправний діалог, у якому два взаємодіючих суб’єкта, будучи взаємно 

зацікавленими в максимальній ефективності взаємодії, поперемінно 

виступають як джерело й одержувач повідомлень [286, с. 16]. 

Розглянемо детальніше теоретичне наповнення названих моделей. 

Засновником класичної лінійної моделі комунікацій вважається Г. Лассуел, 

який конкретизував суб’єкти, зміст, канали та ефекти комунікативного процесу. 

У результаті утворено формулу: 

SOURCE – MESSAGE – CHANNEL – RECEIVER – EFFECT. 

Також дослідник розробив концепцію «магічної кулі», яка «заряджає» 

людину немов «електричну лампочку». Результатом такої взаємодії стає 

трансформація відчуттів, знань людини, змінення їх мотивації. Однак 

концепція Г. Лассуелла відтворює однолінійну та монологічну модель 

комунікації, не враховуючи зворотного зв’язку й не дозволяючи встановленій 

комунікації набути ознак ефективної [17, с. 23]. 

Продовженням розвитку лінійної моделі стали напрацювання К. Шеннона 

та У. Вівера, які описують п’ять функціональних й один дисфункціональний 

(шум) чинники комунікативного процесу. К. Шеннон увів поняття шуму 

(ентропії) як спотворення будь-якого роду під час проходження повідомлення 

по каналу. Головним завданням було його зниження й максимальне 

полегшення обміну інформацією. Хоча, звичайно, є межа допустимого шуму, за 

порогом якого можливість розуміння різко знижується. 

До основних функціональних елементів віднесено: джерело інформації, 

яке продукує повідомлення; відправник (або передавач), який кодує 

повідомлення в сигнали; канал, який проводить це повідомлення; одержувач 

(або приймач); мета, або місце призначення. Перевага цієї схеми полягає в 

очевидності того, що повідомлення, відправлене джерелом, і повідомлення, які 

досягли реципієнта, мають неоднакове значення [247, c. 86]. 

Таким чином, до позитивних аспектів лінійної моделі віднесемо появу 

чинників швидкості й кількості переданої інформації, що впливають на 
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ефективність комунікативного процесу. Обмеження моделі полягають у тому, 

що вона абстрагується від змісту (сенсу) переданої інформації, зосереджуючись 

в основному на її кількісних вимірах. Через її механістичність відображає 

переважно технічні способи комунікації. Людина включена в модель лише як 

джерело / приймач інформації. Крім того, комунікативний процес розглядається 

без аналізу зворотного зв’язку. Відтак така модель може бути характерна для 

тоталітарних суспільств, які передбачають панування єдиної ідеології й 

обмеження суспільної активності. 

Теоретичне вдосконалення передбачала концепція двоетапної комунікації 

П. Лазарсфельда, Б. Берельсона та Г. Годе. Наприкінці 40-х років XX століття 

вчені запропонували багатосходинкову модель комунікації, необхідним 

елементом якої були «лідери думки» як головні суб’єкти діалогу для 

спеціалістів зі зв’язків із громадськістю. У результаті досліджень було 

встановлено, що вплив на аудиторію опосередковується міжособистісною 

комунікацією, тобто від засобів масової комунікації ідеї поширюються до 

«лідерів думок», а вже через них – до всієї аудиторії. Інформація, що 

надходить, перетворюється в результаті міжособистісного спілкування, його 

зміст інтерпретується «ситуаційними лідерами думок» для своєї соціальної 

групи. Реальний вплив інформації на аудиторію відбувається лише в результаті 

двоетапної комунікації [54, с. 35]. 

Подальшим розвитком концептуального оформлення комунікативного 

процесу стала модель «зворотного зв’язку», детально розроблена Н. Віннером – 

одним із засновників кібернетики. Вона передбачає активну роль суб’єкта-

адресата в процесі комунікації: інформація модифікується під впливом того, на 

кого спрямовується, на відміну від одностороннього, прямого інформаційного 

потоку, який може не враховувати потреби об’єкта – адресата, на який 

спрямовано цей потік. Дослідник Н. Віннер уперше потрактував комунікацію 

як основну цінність інформаційного суспільства, що зароджувалося, де «жити 

насправді означає жити, володіючи правильною інформацією». У цьому 

суспільстві «людина комунікаційна» орієнтується не тільки й не так на свої 
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внутрішні відчуття, як на зовнішні події – вона живе за рахунок інформації, яка 

надходить ззовні, збір та аналіз якої їй життєво необхідні. Принципово 

важливим положенням є те, що повідомлення здійснює суттєвий політичний 

ефект, впливаючи на свідомість, переконання й поведінку індивідів, груп, 

інститутів і цілих спільнот, а також середовища, у якому вони існують [54, 

с. 14]. 

Урахування активності учасників комунікації, тобто необхідність 

наявності зворотного зв’язку, обґрунтував М. Бахтін, зазначаючи, що 

необхідною ознакою будь-якого висловлення є його зверненість, адресованість; 

по-друге, будь-яке висловлення набуває змісту тільки в контексті, у певний час 

та в конкретному місці (ідея хронотопу). Науковець наполягав на тому, що 

будь-яка комунікація є реакцією на попередню дію і, свєю чергою, передбачає 

комунікативну реакцію на себе [247, с. 87]. Також під час комунікації слід 

ураховувати особливості співрозмовника (комунікатора): соціальну групу, ранг, 

особисті характеристики. Перевагою стала ідея обов’язкової наявності 

діалогічної комунікації. 

Інтеракціоністська модель розроблена також Т. Ньюкомбом, який 

запропонував ураховувати як відносини, які складаються між суб’єктами 

комунікації, так і самі звернені в ході комунікативного процесу. Учений 

виходив з того, що загальною тенденцією в комунікації є прагнення до 

симетрії. Якщо два суб’єкти, які контактують, зорієнтовані один до одного 

позитивно, то обидва будуть прагнути до збігу своїх поглядів на розглянуту 

ситуацію. У разі негативного ставлення один до одного не буде збігатися й 

ставлення до ситуації, що розглядається [44, с. 122]. 

Варто врахувати, що ідеальна модель політичної комунікації передбачає 

наявність діалогу між «правлячою елітою» і «керованими масами», під час 

цього відбувається рівноправний обмін інформацією про політичний процес, а 

інформація є точною, повною, достовірною, завершеною й такою, яку можна 

перевірити. 
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За такої моделі політичні комунікації є не лінійним, односкерованим 

вертикальним процесом (від еліт до мас, які сприймають їх пасивно), а 

сукупністю порізно скерованих повідомлень, обмін якими відбувається між 

різними членами громадянського суспільства на горизонтальному рівні й між 

членами громадянського суспільства та правлячою елітою за допомогою 

зворотного зв’язку. 

Наявність зворотного зв’язку у названих моделях свідчить про розвиток 

не тільки інформаційно-комунікативних технологій, а також і про поступ у 

реалізації основних прав громадян щодо політичної участі та задіяння 

демократичних інструментів управління. 

Трансакційний характер політичного процесу найкраще відображає 

циклічна модель комунікації, запропонована в роботах В. Шрамма. На його 

думку, було б великою помилкою розглядати комунікацію як лінійний процес, 

у якого є початок і кінець. Насправді, цей процес безкінечний, має циклічний 

характер, коли учасники комунікації (джерело й одержувач) періодично 

міняються ролями. Таким чином, комунікаційний процес визначається як 

двосторонній процес зв’язку, коли і відправник, і одержувач інформації нарівні 

взаємодіють один з одним, обмінюючись повідомленнями. Фінальний елемент 

в оновленій моделі визначено як «суспільна ситуація і відносини». Учений 

стверджує, що вся комунікація функціонує всередині більш широкого простору 

суспільних відносин, який він визначає чотирма елементами: 

фізичні/просторові взаємини між відправником й отримувачем; ситуаційний 

контекст; рольові очікування та суспільні норми [84, с. 30]. 

Комунікацію на рівні особи відтворює трансакційна модель К. Барнлунда 

(1970). Її складовими є особа (комунікант), повідомлення, процеси кодування-

декодування й чотири типи сигналів: сигнали суспільного рівня (вплив на особу 

різних чинників навколишнього середовища й техногенної цивілізації), 

особистого рівня (міжособистісна взаємодія між людьми, які входять у 

комунікативний простір) і два типи поведінкових сигналів (вербальні та 

невербальні). Сигнали поведінкового рівня – це реакція особи, зумовлена 
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впливом на неї сигналів суспільного та особистого рівнів. Усі групи сигналів 

перебувають у постійній взаємодії [247, с. 86]. 

Своєрідне відображення політичної комунікації в соціальних системах 

притаманне кібернетичному трактуванню К. Дойча та структурно-

функціональній моделі (Г. Алдмонда, Дж. Коулмена). Саме із досліджень 

К. Дойча починає формуватися теорія політичних комунікацій, згідно з якою 

політична система є особливою формою інформаційно-комунікаційних обмінів. 

У його трактуванні комунікація розглядається як система зв’язування відносин 

між індивідами, індивідами й суспільством, індивідами й інституціями, 

суспільством і державою, індивідами й державами тощо [100, с. 324]. 

Перевагою моделі К. Дойча став розгляд політичної системи як складової 

із чотирьох блоків, кожен з яких пов’язаний з різними фазами проходження 

інформації – комунікативними потоками: одержання та відбір інформації; 

переробка інформації та її оцінка; прийняття рішень; здійснення рішень зі 

зворотним зв’язком. Тобто формулювання цілей та їх корекція здійснюються 

політичною системою на основі інформації про становище суспільства і його 

відношення до вказаних цілей: про відстань, яка залишилася до мети; про 

результати попередніх дій. Функціонування політичної системи залежить від 

якості постійного потоку інформації, що надходить із зовнішнього середовища, 

та інформації про її власний рух. Учений дійшов висновку, що задля 

збереження держави й стабільності необхідно не тільки приймати сигнали 

протестів, які надходять від суспільства, а й своєчасно перебудовувати політику 

та інститути держави [71, с. 236]. 

Значний внесок у розвиток комунікативної парадигми суспільних 

відносин здійснив Ю. Габермас, який обстоює необхідність зміни парадигми 

філософії на комунікативну теорію, пропонуючи нову інтерпретацію поняття 

інтерсуб’єктивності. Досліджуючи проблему інтеракції (комунікації), він 

зосереджується на питанні про відмінність «правдивої» комунікації від 

«неправдивої» й умовах, що забезпечують правдиву комунікацію між людьми. 

Крім інструментальної дії, у діяльності людей надзвичайно важливі 
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комунікативні інтеракції – взаємодії, що не стільки ведуть до пошуку потрібних 

засобів для досягнення визначеної мети, скільки спрямовані на порозуміння 

між діючими суб’єктами. У цій ситуації партнера з комунікації розглядають не 

як засіб досягнення мети іншого партнера, а як рівноправного суб’єкта [62, 

с. 65]. Учений формує концепцію, що базується на дуалістичному поділі двох 

сфер людського існування – сфери взаємодії людей із природою та сфери 

міжлюдської взаємодії. Тому замість поняття народний суверенітет 

розглядається комунікативна влада, яка виходить з автономної громадськості, 

зберігаючи спонтанний характер. Цим уможливлюються комунікативні 

передумови формування волі й громадської думки в процесі політичного 

дискурсу. 

Відтак Ю. Габермас намагається переосмислити питання ставлення 

особистості й суспільства до держави, змістивши акценти на принципи 

політичної участі громадян у процесі прийняття рішень, на форми такої участі. 

Для цього вводить поняття «комунікативна громадськість», під якою він 

розуміє спільноти людей, що володіють комунікативною компетентністю, 

здатних до реалізації дискурсу. 

У цій логіці політика, включно із законодавством, осмислюється як 

наслідок «комунікативних дій» активної частини громадян, причому особливої 

значущості набуває «спільний горизонт інтерпретацій, усередині якого з 

актуальних приводів ведуться публічні суперечки про політичне саморозуміння 

громадян республіки» [148, с. 61]. 

Таким чином, Ю. Габермас ставить політичну сферу в пряму залежність 

від комунікативного чинника, від реалізації його в дискурсивних суспільних 

практиках. На цих теоретичних положеннях базується дискурсивний концепт 

громадянського суспільства. 

Саме тому, аналізуючи вищезгадані теорії, виокремлюємо значення й 

важливість якості інформаційного потоку, феномену «інтерсуб’єктності», 

урахування просторового й ситуаційного компонента, закономірність 

політичного хронотопу для порівняння сучасної комунікативної взаємодії. 
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Вищеподані тези можна розглядати в практичному сенсі як орієнтацію на 

певні соціальні дії, здатні сприяти зміні існуючої соціальної практики й 

розв’язанню головного завдання, що постає перед суспільством: гуманізації 

суспільного життя в усіх його напрямах і проявах. 

Вартісне значення для зазначеної проблематики відіграє аксіологічна 

теорія комунікативного співтовариства К.-О. Апеля. Для пояснення змісту 

комунікації науковець використав поняття ідеального комунікативного 

співтовариства та дискурсивної комунікативної етики, які забезпечують 

формування певних життєвих світів людей. У такий спосіб саме комунікація 

задає процедурні й етичні межі дискурсу, є своєрідною рефлексивною формою, 

з якою зрівнюють свої вчинки люди в процесі взаємодії. Учений зводить 

сутність комунікації до суб’єкт-суб’єктних відносин (інтерсуб’єктивна 

комунікація), які не можуть бути охарактеризовані лише через мовну передачу 

інформації, а є одночасно процесом досягнення згоди між людьми. Згідно з 

його трактуванням, сфера відкритості (публічності) постає місцем розв’язання 

соціальних конфліктів і проблем, джерелом легітимації усіх соціальних 

інституцій, а отже, соціально-політичним репрезентантом вищої інстанції 

істини – ідеальної комунікативної спільноти [32, с. 27]. 

Канадський учений М. Мак-Люєн запропонував нову концептуальну 

модель історичної динаміки суспільства, де зміна типу комунікації зумовлює 

зміни у формуванні моделі суспільства, а ті, своєю чергою, спричинюють зміни 

базових стереотипів поведінки людини й усього суспільства, які впливають на 

ЗМК і водночас залежать від них, тобто моделі обміну інформацією, що існує в 

такому суспільстві на певному історичному етапі. Таким чином, якщо тип 

комунікації є вирішальним фактором, це означає, що значною є потреба в 

упровадженні інноваційних форм державних управлінських технологій 

комунікації, які забезпечували б ефективну взаємодію, перспективне бачення й 

планування заходів із налагодження ефективного діалогу з громадськістю [136, 

с. 126]. 
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Дослідженню комунікативного процесу відповідає комунікативно-

онтологічна теорія Х. Арендт, яка розглядає інститут влади як такий, що 

відповідає здатності людини діяти спільно в інтересах держави. У контексті 

процедуралістського розуміння (один із напрямів в аксіології) передбачається 

диференціація поняття влади на владу, що народжується в процесі комунікації, 

– комунікативну, і владу, яка застосовується адміністративно. Причому, якщо 

перший з них конотується з потенціалом комунікації, спрямованої на 

порозуміння, що утворює консенсус акторів, то другий – зі здатністю підкоряти 

та інструменталізувати чужу волю. Із цього термінологічного протиставлення 

випливає принаймні два важливих методологічних положення. По-перше, 

фундаментальною ознакою влади Х. Арендт розглядає, спроможність чинити в 

сполученні й злагоді з іншими. Проте цей потенціал спільної волі, що становить 

підґрунтя комунікативної влади, здатний утворюватися тільки зі структур 

цілісної інтерсуб’єктивності та недеформованої відкритості неспотвореної 

комунікації. Відтак основна теза – влада формується за умов готовності та 

здатності індивідів діяти узгоджено [212, с. 147]. 

Слід урахувати, що комунікація за своєю природою є асиметричною 

(влада і підвладні знаходяться в нерівних позиціях), а отже, по-справжньому 

вільний обмін інформацією між верхами й низами суспільства ускладнений або 

неможливий. Це і є передумовою моделювання комунікативного політичного 

простору, або так званої «символічної політики». Коли влада (чи підвладні) 

символічно інсценує те, чого реально немає або що просто важко 

продемонструвати інакше, ніж за допомогою символів, чого вона не може або 

не хоче робити, але що очікує від неї публіка [99]. 

Відтак до дослідження комунікативних аспектів можна віднести теорію 

символічного простору французького філософа П. Бурдьє. Відповідно до його 

поглядів в основі будь-яких соціальних диференціацій знаходиться символічна 

діяльність: усі інформаційні обміни та інтеракції, опосередковані мовою, 

ідеологією, уявленнями, думками, смисловими іграми, традиціями. При цьому 

символічні форми втрачають у тлумаченні П. Бурдьє статичність 
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інтелектуальних данностей і перетворюються на комунікативні потоки, що 

визначаються генерацією соціальних контактів [44, с. 157]. 

У контексті моделювання комунікацій варто згадати теорію символічного 

інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. Блумер), яка характеризує комунікацію як 

інтеракцію, взаємодію, з допомогою мови і символів, у процесі якої між 

людьми встановлюються загальні значення й правила взаємодії. Проте значення 

змінюються залежно від типу соціальних ситуацій. Символічна або соціальна 

взаємодія – це процес, у ході якого виробляються й підтримуються символічні 

значення. Звідси комунікативний процес складається із трьох частин: 

1) ініціативна інформація від одного комунікатора; 2) зворотна інформація від 

другого комунікатора; 3) формування нового значення як результат дії. Саме 

суспільство розглядається як процес й множинність систем взаємодій [276, 

с. 87]. 

Окрема роль належить соціальному теоретику Н. Луману, який визначає 

комунікацію як ту єдину суто суспільну операцію, яка дозволяє виокремлювати 

структури суспільства поряд з іншими структурами – фізичними, 

індивідуальними тощо. Найважливішим для дослідника є поняття 

«комунікація», при тому, що комунікація і соціальність ним ототожнюються 

(дослідження соціальності є дослідженням комунікації) [101, с. 37]. 

На відміну від традиційної теорії соціальної дії, що інтерпретує 

комунікацію як перенесення повідомлень та інформації і при цьому виходить з 

основної вимоги пошуків згоди в комунікативному процесі, теоретично-

системний підхід наголошує на емерджентності (виникненні якісно нових 

властивостей) у самій комунікації. Саме комунікація створює й утримує межі 

суспільства. У системній теорії розрізняються три компоненти комунікації: 

1) інформація, яка повідомляє людині про стан справ; 2) повідомлення як 

форма комунікації (мовлення, письмо, міміка) і 3) розуміння смислу [133, 134]. 

Важливим є те, що Н. Луман заперечує теорію раціональності 

комунікативної дії, розроблену Ю. Габермасом, згідно з якою, комунікація є 
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неодмінно спрямованою на так званий консенсус, пошук згоди, оскільки можна 

вступити в комунікацію, щоб позначити розбіжності. 

У рамках теоретичного вивчення комунікації можлива побудова різного 

роду моделей, які відповідають визначеним завданням, зокрема побудови 

діалогічної комунікативної взаємодії між місцевою владою та громадськістю. 

Зазначимо й те, що можна відстежити залежність моделей зв’язків влади 

із громадськістю та теорій конструювання комунікативного процесу, які 

класифікуються відповідно до факторів лінійності, інтеракції та 

трансакційності. Відтак перша модель характерна для держав з тоталітарним 

режимом, у яких інтеракції держави із суспільством будуються за принципом 

владарювання й підпорядкування. При цьому громадськість повинна 

виражати солідарність із правлячим режимом, створювані особами 

суспільні об’єднання розглядаються як потенційне посягання на державні 

інтереси. Перехідна модель прагне знайти такий спосіб управління, за якого 

об’єкт і суб’єкт управління не були б антагоністично розділені, а виступали 

б як взаємозалежні суб’єкти суспільних стосунків. Громадянське 

суспільство, яке формується, прагне збільшити за рахунок різних інститутів 

регулювання свої прерогативи й потребу в ефективних технологіях 

взаємодії з державою та з різними групами громадськості – вітчизняною, 

міжнародною і так далі. Управлінська модель розглядає громадськість, яка 

контактує з державою як клієнт, що одержує послуги, або сукупність 

клієнтів (поширений термін стейкхолдер). Орієнтація клієнта та його  

запити, прихильність до активного стилю дій у вирішенні конкретних 

проблем, простота структури і професіоналізм, відвертість та доступність – 

ось основні принципи практичної діяльності державних структур. Суть цієї 

моделі полягає у веденні партнерського діалогу між державою і 

громадянським суспільством за домінування інтересів останнього [169, 

с. 44]. 

Результати дослідження дають чимало аргументів на користь 

застосування принципів «комунікативної влади» (за Ю. Габермасом) для 
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побудови діалогічної взаємодії із громадськістю, що втілюється на засадах 

деліберативної демократії. 

Деліберативну модель можна розглядати і як місток до учасницької 

демократії, адже вона передбачає широку участь громадян у політичному 

процесі, сприяє підвищенню рівня їхньої політичної освіченості й 

компетентності, і як варіант (розвиток та продовження) концепції процедурної 

демократії, яка також припускає масову участь народу в політиці, але не в усіх, 

а лиш у деяких її видах. Збільшуючи сферу народної участі, поширюючи її на 

процес опрацювання – шляхом дебатів та інших обговорень – курсів публічної 

політики, деліберативна демократія не передбачає участі громадян в ухваленні 

рішень [232]. 

Однак існує емпіричний напрям у розробці моделі деліберативної 

демократії, представлений, зокрема, американськими соціологами 

Д. Янкеловичем та Дж. С. Фішкіним, які пропонують провести реформи, що 

посилять сприйнятливість еліт до ширшої громадської участі й створять 

передумови для формування компетентного громадського судження, а не 

просто масової громадської думки [102, с. 62]. 

Тобто деліберативна модель, покликана інтегрувати в єдину 

концептуальну структуру механізми прийняття рішень і політичну 

комунікацію. Відмежувавшись від субстанції конкретних життєвих форм, вона 

виходить із нормативних передумов комунікації взагалі. Це дає можливість для 

переосмислення взаємозв’язку між суспільством та державою. 

Отже, визначений концепт «дискурсивного громадянського суспільства» 

відповідає суспільству, яке дебатує й дискутує, де розгортаються й 

підтримуються узгоджувальні та дорадчі процеси (тобто відповідає засадам 

деліберативної політики). 

Підсумовуючи, відзначимо, що жодна із названих моделей не дає повного 

і всебічного аналізу комунікативного процесу з урахування внутрішніх і 

зовнішніх чинників. Проте комунікативні теорії, які почали розвиватись у 
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середині ХХ ст. дозволили осмислити владу в координатах дорадчої демократії 

як засіб інституціонального спілкування та діалогу багатьох сторін. 

 

1.2. Стан наукової розробки теми та джерела дослідження 

 

На вироблення авторського підходу до визначеної проблематики 

справили вплив наукові праці та результати практичних досліджень українських 

і зарубіжних авторів. Ураховуючи міждисиплінарність об’єкта, теоретичне 

підґрунтя дослідження складають напрацювання у сфері політології, державного 

управління, психології, соціальних технологій (зв’язки із громадськістю, 

реклама, маніпуляція). Тобто дослідження визначається проникненням 

інформаційно-комунікативних технологій у всі сфери суспільного життя, що 

призвело до створення нових комунікативних структур і процесів, які 

спричинили зміну в розвитку суспільства. 

Теоретичне підґрунтя дослідження складають роботи представників 

сучасної комунікативної філософії – К.-О. Апеля [8], Ю. Габермаса [265, 266], 

Г. Лассуела [124], Х. Арендт [9], М. Мак-Люєна [136]; дослідників використання 

інформації в управлінні – Н. Вінера [40], К. Шеннона та ін. У процесі 

дослідження політичного життя суспільства використовували кібернетичну 

модель К. Дойча [71], де комунікаційну взаємодію розглядали згідно з 

класичною матрицею міжсуб’єктної взаємодії. Основні засади консенсусного 

порозуміння влади й громадськості розглядаються на основі праць Ю. Габермаса 

[265] про деліберативну демократію. 

Філософський аналіз концептуальних моделей комунікативного процесу 

представлено в дослідженнях В. Денисенка [62] (інтерсуб’єктність у концепції 

Ю. Габермаса), О. Широких [285], К. Задворної [85] (аналіз поглядів 

Б. Макнейра), Є. Романенка [215], В. Соболь [231], С. Тарасенко [247], І. Чайки 

[276]. 

Теорія комунікації як наука розглядається в зарубіжних посібниках за 

редакції Л. Вікулова, Д. Гавра [44], А. Соколова [139], Г. Бакулева [17], А. Гесс 
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[350], Б. Добек-Островської [305, 306], Р. Клущинського та наукових статтях 

В. Різуна [86],О. Поліщука, Є. Твердохлєбова [248]. 

Методологічний аспект наукових досліджень став результатом 

напрацювань К. Ващенка [144], А. Колодій [102], О. Кустовської [121], 

Дж. Мангейма, Р. Річа [139], Л. Угрин [262], Р. Крега [300], А. Романюка [216, 

217]. 

У вітчизняній науці комунікації розглядаються головним чином на 

загальнометодологічному рівні (С. Квіта, Г. Почепцова [183], А. Митко [147]), у 

розрізі медіаполітичної системи України (С. Демченко, В. Ковалевський, 

Ю. Фінклер, Г. Хлистун), у політичних інтернет-комунікаціях (І. Балинський, 

А. Чугунов). У країні опубліковано декілька підручників і посібників з 

політичних комунікацій (Е. Огаренко та інші). Як результат зацікавлення 

відповідною проблематикою стало публікування з п’ятого номера 2009 р. 

журналу «Політичний менеджмент» окремої рубрики «Політична комунікація». 

Управлінський аспект висвітлюється в роботах О. Бабінової [13], 

Д. Дзвінчука [66], О. Григорян [55], В. Малімона [138], В. Халецького [269], 

у яких охарактеризовано комунікативні зв’язки в системі державного 

управління; І. Грицяка [59], В. Куйбіди [119] щодо процесів взаємодії 

політичного керівництва з державним управлінням, правового регулювання 

відносин. 

Комунікативну діяльність як специфічну галузь активності органів 

державної влади аналізують Н. Дніпренко [68], Н. Драгомирецька [75], 

Г. Почепцов [183], А. Серант [222]. Для прикладу, Н. Дніпренко зазначає, що 

під комунікативним аспектом державного управління розуміється його 

комунікативна складова, що втілюється через технології , пов’язані з 

організацією комунікацій органів державної влади і суспільства. 

Зокрема, теоретико-методологічні засади комунікативної діяльності 

розглядаються в монографічному досліджені Н. Драгомирецької [75] 

«Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-

методологічний аспект» аналізується саме поняття комунікативної діяльності 
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в управлінні. Автор зосереджується на динамічній стороні соціально-

комунікативного процесу, так званій «впливовій дії», звертаючись до 

комунікативних зв’язків у системі управління. 

Інституційні аспекти співвідношення понять зв’язків із громадськістю і 

комунікативної взаємодії в органах державної влади розкрито у роботі 

О. Бабінової [12]. Зокрема, автор зазначає, що PR передбачає надання саме тієї 

інформації, яку орган влади чи установа хочуть донести до громадськості про 

себе та свою діяльність для більш сприятливих умов співпраці, але це ще не 

взаємодія як результат. 

Також в Україні вийшла низка методичних матеріалів для працівників 

державних органів, органів місцевого самоврядування та інших розпорядників 

публічної інформації, а також суддів та інших осіб, що застосовують Закон 

України «Про доступ до публічної інформації» або здійснюють нагляд за його 

додержанням [5]. Український незалежний центр політичних досліджень 

(УНЦПД) підготував книжку «Доступ до публічної інформації: найчастіші 

запитання та відповіді», у якій запропоновано фахові роз’яснення для вирішення 

типових проблемних питань у сфері доступу до публічної інформації, з якими 

стикаються службовці розпорядників публічної інформації [74]. Проблему 

прозорості та відкритості влади продовжено в дослідженнях Н. Тимошенко 

[251]. 

Різні аспекти процесу зворотного зв’язку в комунікативній взаємодії 

вивчали О. Трухачов (зворотний зв’язок у політичній комунікації) [259], 

О. Совгиря (принципи відкритості, прозорості та гласності в діяльності влади) 

[233], А. Баровська (державна комунікативна політика) [19], В. Юрченко 

(комунікавтині технології взаємодії) [288], О. Корнійчук (інструментальне 

значення зв’язків із громадськістю) [112], М. Тур [260]. 

Політичний аспект комунікації та механізмів співпраці держави й 

громадянського суспільства досліджують О. Бабкіна, А. Боднаренко, 

С. Дерев’янко (правові засади референдуму) [64], Г. Зеленько [88, 89], С. Була, 

О. Корнійчук (регіональний аспект) [112], В. Климончук (аксіологічні виміри 
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політичної участі), А. Кохан [114], О. Кучабський [14], О. Радченко [206], 

В. Пісоцький [177], О. Сичивиця [225], С. Штурхецький (уводить поняття 

комунікативний потенціал ОМС) [286], С. Чукут [87] та ін. 

Особливу роль у розвитку наукових уявлень про взаємодію між органами 

влади та суспільством в Україні відіграли роботи О. Крутій, яка розробила 

діалогову модель взаємодії [118]. Таким чином, вона наблизила вітчизняне 

наукове співтовариство до світових тенденції, також популярних концепцій 

розвитку державно-громадського й державно-приватного партнерства, які 

відповідають інтересам широкого кола суб’єктів соціально-політичного та 

економічного розвитку в Україні. 

Цікавим є посібник «Місцеві ініціативи та залучення громадськості до 

здійснення місцевого самоврядування», у якому розглядаються переваги й 

недоліки залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування в 

Україні з позицій органу місцевого самоврядування. Запропоновано методичні 

вказівки до застосування методів залучення громадян [152]. 

Варто також відзначити тезу професора О. Сичивиці, що одним із 

найнеобхідніших кроків повинно стати втілення концепції нового розподілу влад 

між державою та громадянами. Сутність її полягає в тому, що владу державно-

управлінської еліти повинна обмежувати рівновелика за потужністю й 

можливостями противага у вигляді всебічно розвинутої системи контролю 

народу, а її структурні компоненти (різноманітні державні організації й 

установи) мають бути наділені в законодавчому порядку правом доступу до 

відомостей, які стосуються діяльності всіх державних органів. Це стане вагомим 

здобутком громадянського суспільства, його владним реваншем [225, с. 5–6]. 

Актуальністю в науковій спільноті характеризується проблематика 

правового регулювання громадської участі на місцевому рівні. Особливу увагу 

до зазначеного питання приділено в статтях і виступах М. Лациби [93], 

керівника програм Українського незалежного центру політичних досліджень. У 

багатьох роботах, які висвітлюють реалізацію проектів і програм громадськими 

організаціями, автори прагнули не лише подати теоретичний матеріал, а й 
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зробити ці видання практичними посібниками з метою активізації громадської 

участі населення й громадських організацій, підвищення рівня їх залучення в 

процеси прийняття рішень на місцевому рівні. 

Цілісно проблематика самоврядування в Україні розглядається в науковій 

доповіді «Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями 

модернізації» за редакцією Ю. В. Ковбасюка, де здійснюється системний огляд 

стану, проблем і напрямів модернізації місцевого самоврядування в Україні в 

контексті державно-управлінських реформ та досвіду країн Європейського 

Союзу [151]. 

Проблему впровадження в систему управління технологій електронного 

врядування досліджували Ж. Белец [22], А. Любич, О. Чабан [275], О. Кравцов 

(застосування технологій краудсорсингу) [115], О. Соколовська, Н. Хома 

(актуальність новітньої цифрової комунікації) [272], Н. Грицяк, Р. Піддубчак 

[175], М. Ляхович (перспективи застосування е-петицій), С. Чукут (зарубіжний 

досвід упровадження е-урядування) [87] та ін. 

Окремо слід згадати дисертаційні дослідження в комунікативному розрізі. 

Це наукові доробки О. Анісімович-Шевчук [7], Д. Терещенко [250],Т. Васютіної 

[37], О. Боднарчука [27], Ю. Тиркуса (комунікація в контексті євроінтеграційних 

процесів) [252], Н. Карпчук (засади комунікативної політики ЄС) [97], 

М. Лашкіної [127], О. Бойко [28], Є. Романенка (комунікативна взаємодія влади і 

громадськості) [103]. 

Характеризуючи останні дослідження цієї проблематики, варто передусім 

вказати на ґрунтовний політологічний критико-конструктивний аналіз 

інформаційного суспільства і суспільства знань загалом та їх засобів політичної 

комунікації в роботі О. Старіша [242], В. Недбая [161], О. Маруховського [142]. 

На окрему увагу, як теоретико-методологічна основа аналізу феномену 

політичної комунікації у вітчизняній політології в його різних вимірах, 

заслуговують роботи О. Дубаса [76] та С. Денисюк [63]. Вагомий внесок у 

розробку політико-комунікативних механізмів транскордонного співробітництва 

зробили волинські науковці на чолі з Є. Тихомировою [253]. Вартою уваги також 



32 

 

є робота С. Штурхецького, присвячена комунікативному потенціалу 

безпосередньої участі громадян [286]. Серед останніх публікацій політико-

прикладного характеру з окресленої проблематики можемо назвати дисертаційне 

дослідження І. Харечко [270]. 

Аналіз польського досвіду демократизації влади відображений у низці 

публікацій українських авторів, зокрема в працях Т. Слободян [229] 

(виборчий аспект), О. Шерман (роль суспільних інститутів гендерний аспект) 

[284], І. Каспрук [284] (надання публічної інформації політичним партіям), 

О. Чернеженко (аналізує досвід територіальної організації), Г.  Зеленько 

(простежує зміни двох країн у модернізаційному контексті) [89], С. Реви 

[207], В. Гулай (порівняння політико-комункаційних стратегій) [59], 

співавторства В. Бортнікова та С. Байрака [30], А. Серенок (з питань 

електронного урядування) [223] і Н. Шаповалової [281] та інших. Окремо 

варто відзначити дисертаційні дослідження, присвячені можливостям 

імплементування польського досвіду реформ на український ґрунт, – 

С. Байрак (аналіз місцевого самоврядування) [16], В. Гладій (обґрунтування 

доцільності принципів децентралізації та субсидіарності в контексті 

Вишеградського досвіду) [47], М. Лазарук (співставлення політики в 

інформаційній сфері двох країн) [123], Н. Голуб’як (порівняльний аналіз 

регіональної політики) [51]. 

Польська історіографія представлена такими напрацюваннями. Перш за 

все, питання термінології та організації публічної влади досліджують відомі 

польські вчені, які були провідними розробниками реформ польської публічної 

адміністрації. Це, Г. Іздєбський [322] та М. Кулеша [210], а також Я. Боць, 

Б. Козюх, Т. Гроссе [319] та багато інших авторів. 

Слід відзначити співпрацю польських (М. Кулеша, З. Долецький, 

Я. Гонцяж, Л. Колярсько-Бобинська та інші) та українських учених (Н. Гнидюк, 

О. Куленкова, В. Гуменюк) і випуск спільних робіт українською мовою. Так, у 

монографії «Механізми координації європейської політики: практика країн-

членів та країн-кандидатів» [221] система організації влади в Республіці 
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Польща розглядається польським дослідником Я. Гонцяжем з точки зору 

розвитку механізмів координації європейської політики, А. Новак-Фар та 

Н. Гнидюк розглядають поняття публічної адміністрації в acguis communaitaire 

тощо. 

Аналізу налагодження комунікації самоврядування та громадськості 

присвячено наукові доробки В. Свєрчинської-Гловні [350], М. Ганчара [315], 

К. Ястжембської [324], М. Магери [33], К. Серафін [345], Е. Фрончківич [310], 

Т. Гобан-Кляс [316], Р. Скшипєц [347] та ін. 

Цікавий досвід узагальнення проблеми реформування органів влади 

здійснений групою польських дослідників [137]. Так, В. Малиновський 

здійснив спробу узагальнити польський досвід проведення адміністративно-

територіальної реформи, а в статті Н. Нижник та В. Олуйка розкрито деякі 

положення польської конституції 1997 року. Питання організації влади в 

Республіці Польща висвітлені також у кількох наших монографіях і статтях. 

Трансформація ринкових перетворень у Польщі достатньо широко 

представлена у вітчизняній науковій спільноті. Це й узагальнюючі 

дослідження, якто «На шляху до Європейського Союзу: досвід Польщі» 

(спільний Україно-польський проект фундації «Відкрите суспільство» 

2006 р.) [158] або «Четверта хвиля польських реформ». Це публікації відомих 

науковців і практиків польських реформ: Л. Бальцеровича, А. Вілдавського, 

Р. Гортат, Л. Колярської-Бобинської, А. Левітаса, М. Федеровича тощо. 

Цей досвід і проблеми його застосування в Україні обговорювалися на 

чисельних конференціях та семінарах минулих років за участі польських й 

українських експертів, науковців-практиків, представників громадських 

організацій. Це, зокрема «Прозоре та ефективне управління. Самоврядний 

вимір» (2006 р., Черкаси); «Добрі практики впровадження засад прозорості в 

діяльність органів місцевого самоврядування в Східній Україні» (2008  р., 

Донецьк); «Прозора Польща – Прозора Україна» (2008 р., Варшава); 

«Прозора Україна. Побудова етичного та ефективного самоврядування в 

Україні» (2008 р., Київ). 
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Питанням проектів електронного урядування та сучасної цифрової 

комунікації в Польщі присвячені роботи А. Майєра [334] та А. Конопелько 

[327] (перспективи партиципаторного бюджетування), К. Ковалік [330], 

А. Мінковського [336], Р. Ковальського [331], Л. Порембського [341]. 

Таким чином, проблеми комунікативної взаємодії та формування 

комунікативної політики знайшли відображення в численних наукових 

дослідженнях, які стосуються теоретико-методологічної бази, інституційних 

і правових прогалин, важливості активізації діалогу із громадськістю. Проте 

розроблення деяких напрямів перебуває на початковій стадії, зокрема, 

формування місцевої комунікативної політики органами самоврядуванням із 

використанням сучасної цифрової комунікації в компаративному розрізі 

України і Республіки Польща. 

Джерельну базу дослідження варто систематизувати в декілька груп: 

по-перше, європейські стандарти й вимоги до здійснення комунікативної 

політики та налагодження взаємовідносин по лінії влада  – громадськість, 

зокрема муніципальний аспект (детальніше ця група розкривається в 

наступному підрозділі); по-друге, законодавство України та Республіки 

Польща щодо комунікативного процесу, основних суб’єктів та каналів 

зв’язку; по-третє, консультаційні документи у формі «білих» і «зелених 

книг»; по-четверте, сайти офіційних установ та спільні веб-платформи 

України і Польщі; по-п’яте, дані опитування громадської думки, аналітичні 

матеріали та звіти; по-шосте, інформаційно-довідкова література. 

Нормативна складова дослідження визначається Конституціями країн, 

законами про інформацію, про доступ до публічної інформації, структуру та 

механізми місцевого самоврядування, гласність та відкритість органів 

влади, інформатизацію суспільства, указами про налагодження взаємодії із 

громадянським суспільством, концепціями електронного урядування, 

підтвердженими відповідними законами, Угодою про асоціацію із ЄС, 

стратегічні документи, статути територіального самоврядування. 

Узагальнюючий аналіз правового забезпечення дозволив розкрити правову 
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основу комунікативної політики України та Республіки Польща, зокрема 

недопрацювання в цій сфері й відсутність чіткого законодавчого базису 

взаємодії самоврядування та громади в українських реаліях. 

Окрему групу складають консультаційні документи, які вводяться в 

практику згідно з вимогами європейського законодавства і передбачають 

ознайомлення громадськості із позицією влади (приклади – Біла книга з 

питань електронної демократії, Біла книга з громадської участі у процесі 

прийняття рішень на місцевому рівні). Оскільки структура подібних 

документів передбачає формулювання проблемних зон і наявність 

експертних оцінок щодо їх врегулювання, все це дозволяє синтезувати та 

інтерпретувати інформацію відповідно до дослідницької мети. 

Джерелом дослідження є інформація, розміщена також на сайтах 

окремих міністерств, регіональних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Важливі критичні матеріали з питань розвитку 

органів публічної влади Польщі містяться на сайтах низки неурядових 

організацій, насамперед Фундації ім. Стефана Баторія, Фонду розвитку 

місцевої демократії тощо. 

Значний обсяг фактичного матеріалу можна знайти на веб-сайті 

консалтингової організації Умбрелла, сайті «Кращі практики», офіційних 

сайтах польських органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Варто виділити також практичний порадник для органів влади. Ці матеріали 

можуть бути корисними для українських практиків, оскільки показують 

шляхи розв’язання проблем, що виникають на етапі трансформації 

суспільства та влади. 

Також варто відзначити матеріали розміщені на спеціальних сайтах. 

Приміром, різноманітні аспекти комунікативного досвіду розглядаються в 

матеріалах спеціальної двомовної (україно-польської) інтернет-сторінки 

«Прозора Україна». Її автори сподіваються, що сайт стане не лише 

майданчиком для дискусії між фахівцями, а й інструментом формування 

ефективної політики. 
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Аналітичні матеріали для дослідження можна знайти на сайті 

Національного інституту стратегічних досліджень, який забезпечує потреби 

Президента України в інформації про соціально-політичні та соціально-

економічні процеси. Інститут публікує щорічні звіти про комплексні 

соціологічні дослідження. Разом із тим те, як саме можуть громадяни 

України ознайомитися з результатами проведеного аналізу, соціологічних 

досліджень або своїх звернень, нормативні акти досліджуваного періоду не 

роз’яснюють. 

Національною академією державного управління при Президентові 

України як головним навчальним закладом у системі державної служби 

розробляються навчальні та методичні розробки для використання в системі 

професійного навчання й практичної діяльності органів державної влади 

механізмів, форм і технологій, що застосовуються сьогодні у взаємодії з 

громадянами, неурядовими громадськими організаціями, засобами масової 

інформації та іншими інститутами громадянського суспільства, а також 

нових технологій ефективної взаємодії органів виконавчої влади з 

неурядовими громадськими організаціями, громадськістю та ЗМІ.  

Важливим джерелом стали огляди Євробарометра та Євростату, 

запровадженого Європейською комісією для аналізу громадської думки. 

Зокрема, Євробарометр є основною базою даних, він на регулярній основі 

досліджує громадську думку в державах-членах та державах-кандидатах 

ЄС, опитуючи кожного разу тисячі людей. Усі огляди доступні для 

загальної публіки та дослідників. У нашому досліджені ми послуговувалися 

моніторингом ООН стосовно стану інформатизації та електронної 

демократії; даними щомісячника «Омнібус», опитуваннями дослідницьких 

організацій TNS, Центру Разумкова, Українського незалежного центру 

політичних досліджень.  

З метою операціоналізації основних понять використовувалися 

визначення з енциклопедії державного управління, мовного посібника 

боротьби з корупцією неурядової громадської організації Transparency 
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International, тлумачних словників української мови, словника-довідника із 

соціальних комунікацій, енциклопедичного-словника довідника «Новітня 

політична лексика» тощо. 

Підсумовуючи, відзначаємо, що розглянута використана джерельна 

база розширила концептуальну та фактографічну основу, дозволила 

статистично обґрунтувати необхідність реформування комунікативної 

політики, простежити актуальність польських реформ і необхідність 

подальшої модернізації структурних компонентів місцевого 

самоврядування. 

 

1.3. Європейські вимоги відкритості та комунікації місцевого 

самоврядування 

 

Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 

стало реальним кроком наближення до європейської спільноти. Відтак 

перед нашою державою постали вимоги відповідності принципів 

державного будівництва та процесу трансформації системи до європейських 

критеріїв відкритості й ефективності самоврядного рівня. Ураховуючи, що 

Республіка Польща уже пройшла цей шлях та імплементувала основні 

принципи «acquis communautaire», уважаємо доцільним розглядати основні 

європейські стратегічно-правові документи як окрему джерельну основу, 

відповідно до якого слід здійснювати реформування комунікативної 

політики. У цьому контексті важливим є аналіз ключових документів ЄС, 

Ради Європи й інших міжурядових організацій, що є базовими для 

формування політики комунікативного діалогу та відкритості органів влади, 

оскільки європейські стандарти – це стандарти, в основу яких покладено 

демократичні цінності. 

Передусім варто врахувати, що право участі громадян у державних та 

місцевих справах унормовані Міжнародним пактом ООН про громадянські і 
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політичні права (Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19 

жовтня 1973 року N2148-VIII). Стаття 25 Пакту проголошує: 

«Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, згаданої 

в статті 2, і без необгрунтованих обмежень право і можливість: 

а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за 

посередництвом вільно обраних представників; 

б) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які 

проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному 

голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; 

в) допускатися у своїй країні на загальних умовах рівності до державної 

служби» [149]. 

Крім того, базовим актом, який визначає засади місцевого 

самоврядування, є Європейська Хартія місцевого самоврядування, яку 

Верховна Рада України ратифікувала 15 липня 1997 року, створивши тим 

самим правові передумови для запровадження в Україні європейських 

принципів організації публічної влади. Відповідно до статті 3 Європейської 

Хартії: 

1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих 

властей у межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою 

часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах 

місцевого населення. 

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно 

обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального 

виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення 

ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або 

будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом. 

Друга частина цієї статті наголошує на можливості використання для 

розв’язання місцевих проблем різних форм безпосередньої демократії  [80]. 

Устрої країн Західної Європи ґрунтуються на ефективній 

комунікаційній взаємодії та дієвому місцевому самоврядуванні, де кожен із 
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мешканців має змогу взяти участь у прийнятті рішень, від яких залежить 

його функціонування у суспільстві. Участь громадськості є продуктивною, 

коли всі зацікавлені сторони співпрацюють задля здійснення змін на благо 

громади та місцевого розвитку. 

Існує п’ять основних принципів функціонування самоврядування в 

сучасних демократичних державах. Перший – це принцип субсидіарності, 

який означає, що певні завдання повинні бути дієво реалізовані 

визначеними органами державного управління за забезпечення 

відповідними фінансовими засобами. Другий – принцип децентралізації 

державної влади. Третій принцип – самостійності, який уможливлює 

самоврядуванню самостійне здійснення власних і доручених публічних 

завдань під власну відповідальність. Принцип представницької демократії 

означає, що суспільство здійснює владу за допомогою обраних собою і зі 

свого числа представників. П’ятий принцип – свободи об’єднань гарантує 

об’єднання громадян як у загальнодержавних, так і міжнародних 

організаціях, профспілках, політичних партіях, громадянських рухах та ін. 

на принципах добровільності і рівності [49, с. 104]. 

Прикладне дослідження комунікації й комунікаційної політики 

розпочалося навколо дискусій, які ініціювалися ЮНЕСКО, наприклад: 

організація зосередила свою увагу на ролі комунікації в розвитку, що 

відображено у ст. 1.2 її Конституції; в подальшому у своїй резолюції від 

1958 р. Генеральна Асамблея ООН закликала організацію створити 

програму чітких дій для розбудови преси, телетрансляцій, кіно- та 

телеіндустрії у країнах в процесі їх економічного та соціального розвитку; у 

1962 р. ЮНЕСКО замовила публікацію дослідження В. Шрамма «Засоби 

масової інформації та національний розвиток: роль інформації у країнах, що 

розвиваються», тощо [97, с. 56]. 

Фахівці вважають, що комунікаційна політика Європейського Союзу 

не регулюється окремими положеннями договорів, але природно випливає 

із зобов’язань ЄС пояснити його функціонування і політику. Правові засади 
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сучасної комунікаційної політики ЄС регулюються міжнародними 

нормативно-правовими документами, що визначають права громадян на 

отримання інформації, а також Міжінституціональною декларацією 1993 

року з демократії, транспарентності й субсидіарності. Основні напрями 

сучасної комунікаційної політики Європейського Союзу реалізуються 

Європейською комісією. Вони передбачені оновленою Лісабонською 

стратегією і викладені в серії програм «Інформаційне суспільство для всіх» 

та деяких інших. Специфіка нових програм обумовлена значенням для 

розвитку суспільства інформаційно-комунікаційних технологій зворотного 

зв’язку із громадськістю.  

Уперше завдання щодо вдосконалення системи консультацій та діалогу в 

ЄС ставилося 2001 році у книзі «Європейський кодекс належної управлінської 

поведінки» (European Code of Good Administrative Behaviour). У зв’язку з 

розширенням ЄС та прогресом сучасності, у серпні 2004 р. Європейською 

комісією було схвалено Інформаційно-комунікаційну стратегію (Information and 

Communication Strategy (COM (2004) 552 final). Головна мета цієї Стратегії 

полягає в децентралізації та делегуванні ініціативи, забезпеченні політики 

послідовності й гнучкості механізмів реагування, партнерської взаємодії [168]. 

Одночасно було видано Білу книгу «Європейського урядування» 

«European Governance», яка містила критерії доброго управління, а саме: 

відкритість, співучасть, звітність, ефективність та когеренція. Відтак названі 

критерії вказують на той факт, що Європейська комісія підкреслює важливість 

участі неурядових і громадських організацій та представників працедавців і 

профспілок у роботі адміністрації, з чого виникає потреба побудови й розвитку 

комунікативного діалогу [241, с. 57]. 

Більшість дослідників зазначає, що з прийняттям згаданих документів 

механізми комунікативної взаємодії стали більш ефективними, водночас 

залишалося кілька «слабких місць», а саме: висока фрагментація комунікацій і 

недостатній рівень їх координації та планування; занадто велика увага 

політичним пріоритетам, які не завжди відповідають інтересам, потребам і 
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турботам громадян; зосередженість на фінансуванні кампаній, а не на процесах 

діалогу та проактивних комунікацій. 

Проміжним етапом стало здійснення Плану Дій Комісії з покращення 

комунікації в Європі (The Action Plan to Improve Communicating Europe 

(SEC(2005) 985)), де детально перераховувалися всі спеціальні заходи 

покращення комунікації із громадянами, зокрема посилення представницьких 

офісів Комісії, краща внутрішня координація та планування, більше пунктів 

доступу для громадян. В основі сформованої комунікаційної стратегії були три 

принципи: слухання (громадяни ЄС мають бути не лише проінформовані, але й 

почуті), повідомлення інформації про те, як європейські політики впливають на 

повсякденне життя громадян та встановлення контактів на місцевому рівні (як 

канали комунікації використовуються місцеві форуми та деякі ЗМІ) [97, с. 55]. 

Значення комунікації та особливо зворотного зв’язку розглядається в 

Плані D щодо демократії, діалогу та дебатів, який закладає підвалини для 

глибокого діалогу стосовно майбутнього Європи, що відбуватиметься протягом 

найближчих місяців. Основна теза полягає в тому, щоб додати більше 

демократії Європейському Союзу та стимулювати ширший публічний діалог і 

досягнути нової згоди щодо майбутнього напрямку ЄС. 

Слід відмітити, що основу Плану D склали процедури участі в процесі 

обговорення громадськості та неурядових громадських організацій (далі за 

текстом – НУО). Проведена робота послугувала поштовхом до підготовки та 

прийняття Кодексу кращих практик участі громадськості в процесі прийняття 

рішення, ухваленого на Конференції міжнародних неурядових організацій Ради 

Європи 1 жовтня 2009 р. Кодекс (складається з п’яти розділів: I. Вступ; 

II. Завдання та цілі; III. Загальна схема участі громадськості; IV. Способи 

залучення; V. Матриця участі громадськості) містить обґрунтування, схему й 

засоби розширення участі громадськості в процесі прийняття політичного 

рішення. Він був підготовлений досвідченими представниками громадянського 

суспільства, детально розроблений під час всеєвропейських зустрічей, 
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прокоментований членами національних та НУО і використовується в практиці 

активістами та представниками органів влади у Європі [97]. 

У жовтні 2007 р. Європейська комісія реформувала Комунікаційну 

стратегію, яка отримала назву «Комунікація з Європою в партнерстві» 

(Communicating Europe in Partnership (COM (2007)568)). 

Досвід країн «сталої» демократії свідчить, що документи стосовно 

комунікації уряду з інститутами громадянського суспільства діють у формі 

урядових стратегічних програм (Великобританія, Канада) або окремих 

інструкцій і документів (країни Центральної Європи і Балтії). «Біла книга» 

Європейської комісії з питань комунікацій пропонує новий напрям у роботі 

органів влади − комунікаційну політику (communication policy). До недавнього 

часу ЄС послуговувався інформаційною та комунікаційною стратегіями 

(наприклад, стратегія комунікації м. Стокгольм) [3, с. 143]. 

Консультаційна форма «Біла книга» визначається як детальна заява про 

політику, яка представляє позицію владної інституції. Основні завдання «Білої 

книги» – допомогти керівництву поінформувати громадськість про політику, 

що запроваджується як відгук на нові потреби та можливості, і дізнатися про 

реакцію суспільства. Фактично, такі консультаційні документи, якот «зелені», 

«сині» та «білі книги» (залежно від кольору обкладинки), після їх обговорення з 

громадськістю набирають форми проекту нормативних актів або програмних і 

стратегічних документів з конкретними заходами [96]. 

У вищезгаданій Білій книзі Комісія пропонує два досить нові терміни – 

«комунікаційна політика» та «Європейський громадський сектор», проте не дає 

їх однозначного точного тлумачення. Комісія заявляє, що вводить новий термін 

«комунікаційна політика» як нову сферу політики, так і нову мету для галузі 

комунікації. Раніше не існувало комунікаційної політики, лише стратегія 

інформації та комунікації, не існувало комісара з комунікації, а Генеральний 

Директорат з комунікації (DG Communication) називався Генеральний 

Директорат преси (DG Press). Комісія прагнула перейти від інформації до 

комунікації й хоче заснувати комунікацію як політику з власними правами з 
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кінцевою метою розвитку європейської публічної сфери. Така заміна терміна 

«інформаційна політика» на «комунікаційна політика» є свідченням відходу від 

односторонньої інформації до справжньої взаємодії з громадянами [3, с. 111]. 

Одним із останніх документів, що відображає профіль комунікаційної 

політики, є «Європейські дебати» («Debate Europe» (COM(2008)158/4)), 

опубліковані у квітні 2008 року. У цьому документі Комісія чітко вказує, що 

прагне здійснити План Д, акцентуючи увагу на тому, що «Д» – це «демократія», 

мета – надати пересічним громадянам можливість узагальнити свої ідеї та 

обговорити їх з тими, хто приймає політичні рішення, включаючи ЗМІ [97]. 

Запровадження європейських стандартів прозорості й відкритості влади 

як закономірності демократичного управління відображено в галузі 

європейського врядування. Наприклад, 2004 року на засіданні Генеральної 

Асамблеї ООН представлено доповідь Групи визначних діячів з питання 

відносин між Організацією Об’єднаних Націй щодо залучення громадськості в 

найширшому сенсі до вирішення проблеми побудови глобального управління. 

У доповіді визначено, що одним із ключових принципів представницької 

демократії є наближення громадян до рішень, які їх зачіпають, і забезпечення 

відповідальності органів державної влади перед громадськістю за ці рішення. 

Згодом конференція Комітету міністрів Ради Європи 2007 року 

ухвалила рішення про те, що європейська культура демократичної участі 

громадян у місцевому суспільному житті є важливою рисою спільного 

розуміння та відданості демократії ХХІ століття на континенті й тому вона 

заслуговує на закріплення в пан’європейському юридичному документі 

(конвенції) [291, с. 86]. 

З метою впровадження засад участі громадян у справах місцевої влади 

на своїх теренах прийнято Додатковий протокол до Європейської хартії 

місцевого самоврядування, який істотно розширює права громадян, містить 

застороги проти хабарництва або використання силових чи примусових 

форм участі особи в суспільному житті місцевих громад, тобто зобов’язує 

сторону (країну-підписанта) запровадити такі формальності, умови та 
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обмеження, які гарантуватимуть, що реалізація права участі  громадянина не 

загрожує етичній доброчинності й прозорості здійснення функцій і 

повноважень місцевих влад [23, с. 125]. 

Актуальність участі громадян у суспільно-політичному житті була на 

порядку денному Ради Європи, в результаті ухвалено Рекомендації щодо участі 

громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні (2001 р.), 

зважаючи на такі фактори: 

- по-перше, участь громадян є ключовим елементом у забезпеченні 

легітимності рішень органів місцевого самоврядування; 

- по-друге, тільки тісна взаємодія з громадянами допомагає владі 

виробити кращі шляхи для самовдосконалення й покращення якості своєї 

роботи; 

- по-третє, участь громадян має суттєву цінність для розвитку належності 

до певної спільноти [24, c. 50]. 

З метою розбудови громадянського обов’язку Європейський комітет з 

питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи (CDLR) запропонував 

власний діагностичний інструмент для оцінювання успішності залучення 

громадян до політики на місцевому рівні [181, c. 55]. Так, 2008 року, як 

результат спільних пошуків низки європейських дослідників та експертів, 

розроблено діагностичний інструмент «CLEAR». Це абревіатура, яка 

англійською мовою розшифровується як «Can/ Like/ Enabled/ Asked/ 

Responded». По суті, це п’ять факторів, що впливають на участь громадян у 

суспільно-політичному житті на локальному рівні. Кожен фактор визначається 

кількома змінними, а саме: 

1. Can do – Громадяни можуть бути залучені, тобто мають усі ресурси, 

вміння та знання для участі. Цей фактор стосується соціально-економічного 

тла, що впливає на рівень та бажання громадянина бути залученим. 

2. Like to – Бажають, бо мають почуття належності до громади. Люди, що 

об’єднанні спільними обов’язками та прагненнями, мають сильніше бажання 

взяти участь у роботі на користь громади. 
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3. Enabled to – Уповноважені, бо отримали можливості для участі. Цей 

критерій оцінює дієздатність основних мобілізаторів громадянського 

супільства. 

4. Asked to – Запрошені, тобто мобілізовані до участі владою чи 

громадськими організаціям. Цей фактор визначається ефективністю 

застосованих форм участі. 

5. Responded to – Відчувають зворотний зв’язок, бо бачать приклад того, 

що їхню думку враховано. В основі цього фактора така ідея  – успіх залучення 

залежить від того, наскільки громадяни довіряють владі [181, с. 47]. 

Технологічною підтримкою зворотного зв’язку із громадськістю є 

електронні комунікації. У березні 2000 р. Європейська комісія прийняла нову 

десятилітню програму «Електронна Європа» і «Електронна Європа – 2002», 

метою якої швидкий і безпечний Інтернет, інвестування в людей та навички, 

стимулювання використання Інтернету. 2005 р. переглянуто Лісабонську 

стратегію й розроблено програму у сфері інформації під назвою «і2010». Щодо 

позицій цієї програми, то вони включали: завершення формування єдиного 

європейського простору та досягнення повністю сформованого 

всеохоплюючого інформаційного суспільства. 2010 року було прийнято нову 

програму «Електронна Європа» (Резолюція «і2010» – «Європейське 

інформаційне суспільство в 2010 році»). Відтак до 2020 р. Європа повинна 

забезпечити: модернізацію державних послуг у режимі он-лайн і діяльність 

електронного уряду [24, с. 49]. 

Важливо також розглянути міжнародно-правові стандарти регулювання 

доступу до інформації як одного з важливих засад ефективної комунікативної 

взаємодії. До міжнародно-правових актів, які стосуються реалізації права 

громадян на інформацію, належать Загальна декларація прав людини [84]; 

Конвенція про захист прав і основоположних свобод [108]; Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні права [149]; Конвенція про доступ до інформації, 

участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція) [107]; Конвенція про 
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захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру; 

Рекомендація Ради Європи № R (81) «Про право доступу до інформації, яка 

перебуває в розпорядженні органів державної влади» та ін. 

Основне право на свободу вираження поглядів, згідно зі статтею 10 

Європейської конвенції з прав людини, охоплює право одержувати і передавати 

інформацію без втручання органів державної влади. Європейським судом з 

прав людини встановлено відмінності між доступом до інформації загалу та 

ЗМІ і, з другого боку, окремих громадян, включаючи право на доступ до 

документів тих громадян, які мають особливу зацікавленість в одержанні 

інформації.  

Страсбурзька Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої 

обробки даних особистого характеру від 1981 року має на меті забезпечення 

на території кожної Сторони для кожної особи незалежно від її 

національності або помешкання поважання її прав і основних свобод, 

зокрема її права на недоторканість особистого життя, стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру, що її стосуються 

(«захист даних»). 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про доступ до 

інформації, якою володіють державні органи влади 1981 року № R  (81) 

1981 p., стали основою для прийняття більш сучасних Рекомендацій про 

доступ до офіційних документів. Рада Європи планує перетворити зазначені 

Рекомендації в юридично обов’язковий набір стандартів. Загальні принципи 

доступу до офіційних документів відповідно до Рекомендацій полягають у 

такому. Держави-члени повинні гарантувати право кожного мати доступ за 

запитом до офіційних документів, що зберігаються державними органами 

влади. Цей принцип повинен застосовуватися без дискримінації на будь-

якій підставі, включаючи національне походження. 

Варто також зазначити, що підписання Україною 1998 р. Орхуської 

конвенції «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
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довкілля», сприяло покращенню процедури прийняття рішень у бік 

прозорості, відкритості для кожного громадянина . Ця вище зазначена 

конвенція визначає основні етапи залучення громадськості до процесу 

прийняття рішень, починаючи з інформування на ранній стадії процедури  

[107]. 

Так, ст. 7 проголошується необхідність участі громадськості в питаннях 

розробки планів, програм і політичних документів, пов’язаних з навколишнім 

середовищем, а в ст. 8 закріплюється участь громадськості в підготовці 

нормативних актів виконавчої влади і/або загальнообов’язкових юридичних 

актів. Оскільки всі види економічної діяльності впливають на навколишнє 

середовище, Орхуська конвенція не є вузькогалузевою й стосується майже всіх 

сфер відповідальності уряду. 

Закріплення права на доступ до інформації широко відображено в 

Йоганнесбурзьких принципах, які були ухвалені 1 жовтня 1995 р. групою 

експертів із міжнародного права, національної безпеки та прав людини, 

скликаною Article 19 (Міжнародний центр боротьби з цензурою). Цей 

документ складається з 25 принципів, які визначають право на свободу 

інформації, обмеження свободи слова, обмеження свободи інформації, 

засобів правового захисту права на свободу інформації. Принципом 11 – 

«Загальні норми доступу до інформації» – передбачено, що «кожна особа 

має право одержувати інформацію від органів влади, а також інформацію 

стосовно національної безпеки. На це право не можна накладати жодних 

обмежень на підставі захисту інтересів національної безпеки, хіба що уряд 

зможе довести, що це обмеження приписане законом і є необхідним у 

демократичному суспільстві для захисту законних інтересів національної 

безпеки» [96, с. 53]. 

Варто також посилатися на міжнародно-правові акти, які ратифіковані 

Україною й стосуються сфери взаємодії влади із громадськістю та місцевого 

самоврядування: 
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• Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права 

(ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР 19 жовтня 

1973 року); 

• Європейська Хартія місцевого самоврядування (ратифікована 

Верховною Радою України 15 липня 1997 року); 

• Конвенція про захист прав людини та основних свобод (Європейська 

конвенція з прав людини, ратифікована Верховною Радою України 17 липня 

1997 року); 

• Загальна Декларація прав людини (ратифікована Верховною Радою 

України 1950 року). 

Таким чином, закріплення в національному законодавстві європейських 

принципів і стандартів, зокрема щодо взаємодії органів державної влади та 

самоврядування з громадянами, громадськими організаціями, відкриває шлях 

до зближення країн Європи і забезпечення уніфікації та стандартизації правил 

та процедур відносин органів влади з громадянами. 

 

Висновки до розділу 

 

У результаті проведеного аналізу визначено етапи становлення теорії 

комунікацій, в основі яких закладено ускладнення моделювання 

комунікативного процесу від лінійної до трансакційної комунікації. Надалі 

вихідні тезиси екстраполювалися у вимоги до сучасної комунікативної 

політики. Зокрема, врахування чинників швидкості переданої інформації 

(лінійна модель), активізація зворотного зв’язку (Н. Віннер), діалогічність 

комунікації як орієнтація на отримувача інформації, симетричність, вимоги 

симетричності (Т. Ньюкомб), необхідність формування «суб’єкт-суб’єктних 

відносин», коли учасники міняються ролями (трансакційна модель В. Шрамма), 

корекція сигналів від суспільства (інформаційно-кібернетична теорія К. Дойча), 

акцент на політичній участі в прийняті рішень (Ю. Габермас), урахування 
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готовності індивідів діяти спільно (Х. Арендт), аналіз символічного компонента 

(концепції символічного інтеракціонізму та символічного простору). 

Ураховуючи міждисциплінарний характер комунікації, слід відзначити 

активізацію науковців із різних галузей науки. В теоретичному дискурсі 

набирають актуальності проблеми становлення науки комунікативістики, 

визначення методологічних основ дослідження політичних комунікацій з 

урахування інформаційного розвитку суспільства, класифікація основних 

моделей комунікації. Практичну сторону описують наукові доробки щодо 

дієвих механізмів співпраці органів влади та громадськості, місцевої влади та 

територіальної громади, становлення та розвиток громадянського суспільства, 

застосування передових технологій у комунікативній взаємодії. Варто 

підсумувати, що для детального аналізу реформаційних перетворень України 

на основі польського досвіду створені спільні науково-дослідницькі колективи, 

розроблені спільні веб-платформи для обміну практичними порадами. 

Опрацьовану джерельну базу структуровано в декілька груп: європейські 

стандарти і вимоги до здійснення комунікативної політики та налагодження 

взаємовідносин по лінії влада-громадськість, зокрема муніципальний аспект; 

нормативно-правові акти України та Республіки Польща щодо комунікативного 

процесу; аналітичні та консультаційні документи у формі «білих» і «зелених 

книг»; сайти офіційних установ та спільні веб-платформи України і Польщі; 

дані опитування громадської думки, моніторингові матеріали; інформаційно-

довідкова література. 

Аналіз європейських стандартів здійснення комунікативної політики 

показав важливість практичного впровадження принципів децентралізації, 

субсидіарності, самостійності, свободи об’єднань, що уможливлюють 

налагодження комунікативної співпраці влади та громадськості. 

Проаналізовано правове регулювання комунікаційних засад у міжнародній 

практиці та розроблення кращих практик участі громадян у процесі прийняття 

рішень, зокрема Радою Європи, ЮНЕСКО, інституціями Європейського Союзу. 
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Важливою складовою стали міжнародні акти, які ратифікувала Україна, 

серед них Загальна декларація ООН прав людини; Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини; Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права; Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

(Орхуська Конвенція); Страсбурзька Конвенція про захист осіб стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру; Рекомендація Ради 

Європи № R (81) «Про право доступу до інформації, яка перебуває в 

розпорядженні органів державної влади» та ін. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЛОКАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

2.1. Методологічна основа дослідження 

 

Методологія дослідження комунікативної сфери являє собою складну 

систему категорій, принципів, норм, цінностей, парадигм, теорій і самих 

методів, що забезпечує пізнавальну та практичну цінність для дослідження. 

На початковій стадії слід урахувати, що на розвиток методології 

формування комунікативної політки впливає безліч чинників, найважливішими 

серед яких є: 

• практичні потреби реформування політичних комунікацій влади та 

громадськості, вдосконалення управління державою, проведення різних реформ 

(конституційної, адміністративної та ін.). Ця група чинників актуалізує 

проблеми цілісної методології державного управління, вимагає підвищення її 

ефективності; 

• розвиток загальнонаукової методології та методологій окремих наук і 

галузей знання. Ці чинники дають змогу користуватися накопиченим 

методологічним потенціалом; 

• ускладнення управлінської перебудови, пов’язаної з новим рівнем 

реформування місцевого самоврядування, що дозволить у комунікативній 

взаємодії витворити нову якість, зорієнтовану на громадянина, створює умови 

для дослідження поточних фактів, здійснення прогнозування, оперативний 

аналіз і виробляє програми рішень. Усе це в сукупності потребує спеціального 

методологічного забезпечення [144, с. 54]. 

Під методологічною основою наукового дослідження треба розуміти 

основні, вихідні положення, на яких воно базується. Методологічні основи 

науки завжди існують поза нею і не виводяться із самого дослідження. Проте 

слід ураховувати, що методологія має чотирирівневу структуру, а саме: 
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фундаментальні, загальнонаукові, конкретно наукові принципи, конкретні 

методи, що використовуються для розв’язання спеціальних завдань 

дослідження [121, с. 67]. 

Ураховуючи основні рівні наукового пізнання, спробуємо вибудувати 

загальнометодологічні основи дослідження. Першим кроком є визначення 

загальної стратегії побудови процесу пізнання, що ґрунтується на 

фундаментально-філософському рівні методології. Таке розуміння дозволить 

орієнтуватися та вирішувати наукові питання в процесі здійснення наукового 

дослідження. 

Для аналізу комунікативної політики органів самоврядування 

філософською основою обрано інструментарій соціального конструктивізму та 

концепцію комунікативної дії Ю. Габермаса. 

У сучасних наукових дослідженнях поширення ідей конструктивістської 

методології як постнеокласичної теорії пізнання пояснюється необхідністю 

аналізу «соціальної реальності», яка відображається мережею взаємозв’язків та 

взаємодій, що передбачає необхідність включення людини як суб’єкта 

комунікаційного процесу. Відповідно, політична реальність конструюється 

нормативним порядком, який включає взаємодію та способи здійснення влади, 

а також уявлення суспільства про них [262, с. 435]. 

Для безпосередньо аналізу політичної комунікації будемо використовувати 

системний конструктивізм Н. Лумана. На його думку, особливістю соціальних 

систем є оперування на основі комунікації, наявність якої надає суспільству 

системного характеру. Комунікації дозволяють репрезентувати соціальну 

систему як оперативну закриту систему, що складається «з власних операцій, 

відтворює комунікації із комунікацій». 

Обґрунтовуючи конструктивістський підхід, варто розрізняти моменти 

«розбіжності» та «згоди». Луман підкреслює, що комунікативний процес не 

можливий «без згоди» й «без певної розбіжності», оскільки саме остання 

створює альтернативи для виникнення біфуркаційних ситуацій, які становлять 

основу для розвитку [134, 111]. 
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Загалом, конструктивістський аналіз дозволяє розглядати владу як 

конструкт, породжений соціально-політичними почуттями та політичними 

технологіями, а політичний порядок – як сформований наслідками діяльності 

інститутів та соціальних груп у процесі інтеракції. 

З іншого боку, доцільно звернутися до теорії комунікативної дії 

Ю. Габермаса, який розглядає раціональне осмислення цінностей, норм, правил 

соціального життя з метою обґрунтування дій учасників комунікативного 

процесу, досягнення взаємного розуміння. Тобто висуваються основні вимоги 

комунікативної взаємодії через втілення деліберативної демократії, у якій 

громадянське суспільство структурується через дотримання раціональних 

аргументів у поєднанні з практикою прийняття політичних рішень. 

Застосування двох різних підходів дозволяє наголошувати на почерговості 

діалогічних і розбіжних принципів у процесі становлення й формування 

комунікативної політики. Відтак зазначений інструментарій дозволяє 

конструювати дієві взаємовідносини місцевої влади та громадськості, 

враховуючи інформаційно-комунікативний простір та активність 

громадянського суспільства. Приміром, у Польщі «процес розбіжності» 

(поняття згідно з трактуванням Н. Лумана), створений із розпадом 

постсоціалістичного табору, на початку 90-х років сприяв якісній перебудові 

влади і суспільства, проведенню ефективних реформ, що змінилося концептом 

діалогу. В Україні подібна точка біфуркації (розбіжності) поставала тричі (зі 

здобуттям незалежності, Помаранчевою революцією та Революцією гідності), у 

результаті перші дві спроби не сприяли формуванню якісного нового стану. 

Знаходячись у процесі третьої спроби формування діалогу, варто реалізувати 

його з побудови ефективної комунікативної політики на місцях, тобто 

розбудови симетричної комунікації органів самоврядування та громадськості 

[262, с. 437]. 

Зважаючи на предмет дослідження, який передбачає аналіз двох держав, 

варто звернутися до компаративістської методики. Методологічний 

інструментарій порівняльного аналізу феноменів політики спирається на 
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принципи подібності й відмінності, дедуктивні теоретичні моделі політичних 

інститутів та індуктивні методи їх верифікації з допомогою діахронно-

історичного та синхронно-функціонального способів збору даних. 

Порівняння в політичних дослідженнях, як дослідницька стратегія, 

розвивалося на основі праць Д. Лернер «Порівняльний аналіз політичних 

систем» (1951–1952); Р. Макрідіс «Порівняльне дослідження систем правління» 

(1954); Г. Д. Ч. Аптер «Порівняльна політологія: хрестоматія» (1963); 

 Г. Голосов «Порівняльна політологія» (1995); Р. Чилкот «Теорії порівняльної 

політології. У пошуках парадигми» (2001), А. Романюка «Порівняльний аналіз 

політичних інститутів країн Західної Європи» (2007) [145, с. 10]. 

У нашому випадку порівняльний аналіз особливо цінний в умовах 

розгляду політичних реформ чи їх проектів. Вивчення досвіду інших країн 

допомагає краще зрозуміти їх переваги та недоліки. Відповідно, увага 

порівняльно-політологічних досліджень в останні десятиліття переважно 

зосереджена довкола пошуку відмінностей функціонування політичних 

інститутів, моделей адміністративно-державного управління, виходячи з 

динаміки реформ, які за минулі роки здійснюються в західних і 

постсоціалістичних країнах. 

У теорії компаративістики можна виділити такі методологічні 

компоненти: 1) об’єкт порівняльного аналізу – політичні системи, елементи 

політичних систем, досвід модернізації політичних режимів, 

внутрішньополітичні фактори суспільного розвитку, взаємодія основних 

політичних сил; 2) параметри порівняння – стабільність, ефективність, ступінь 

адаптації, відкритість, структура і функції, способи досягнення згоди у процесі 

вироблення державних рішень, ступінь демократичності, соціальна політика, 

ідеологія; 3) способи порівняння – історико-генетичний, структурно-

функціональний, порівняння зовнішніх систем і факторів; 4) види порівняння – 

вертикальний (зіставлення однотипних структур усередині країни на різних 

рівнях політичної ієрархії), горизонтальний (зіставлення однорівневих 

елементів у різних регіонах однієї країни і різних країн) [72, с. 127]. 
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Вибір об’єктів порівняння здійснювався на основі факторної методики 

PEST-аналіз (PEST – за першими літерами англійських назв цих напрямів 

групування факторів: Political-legal (Політико-правові), Economic (Економічні), 

Sociocultural (Соціокультурні), Technological (Технологічні) чинники [98, с. 63]. 

Насамперед виходимо з тези, що досвід країн постсоціалістичного табору 

довів ефективність комунікативного менеджменту, ці технології працюють, 

дають результати у сфері зміцнення демократії в цих країнах і ми не можемо не 

використати ці знання, особливо на етапі розбудови вітчизняної демократичної 

системи місцевого самоврядування, децентралізації та комунікації. 

Слід ураховувати, що політичні системи Республіки Польща на початку 

90-х років та України перебували на близьких стартових умовах. І тільки дієві 

реформи в управлінській сфері та обрана поляками модель прозорості й 

відкритості, вирішення більшості політичних питань на місцевому рівні 

дозволили відносно швидко сформувати й розвинути приватний і громадський 

сектор. Характерною ознакою подальшого процесу демократизації Польщі 

стала майже повна відмінність від того, що відбувалося в Україні. 

Про подібність вихідних положень свідчить, зокрема, характер й 

обставини проведення перших вільних виборів у Польщі. Вони, як і в 

незалежній Україні, були проведені після панування комуністичної ідеології. І 

знову таки, як і в нашій державі, вибори відбулися на хвилі масової ейфорії, 

участі надто великої кількості партій, більшість з яких називалися 

демократичними та оголошували про намір стати єдиними рятівниками нації й 

держави [16, с. 15]. 

У 90-ті рр. XX ст. Польща, як і інші країни Центральної та Східної 

Європи, здійснили великі зміни. Цей період характеризується переходом до 

ринкової економіки, парламентської демократії, розвитком правової держави та 

формуванням громадянського суспільства. Специфіка змін полягає в тому, що 

вони стосувалися не лише політичної сфери, а й різних сфер суспільного 

життя – соціально-економічної, культурної тощо. 
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Польща визначила найважливішим завданням «повернення в Європу» 

шляхом приєднання до ЄЄ, що вимагало гармонізації національного 

законодавства з нормами європейського права та запозичення європейських 

інститутів ринку і демократії. Водночас поглиблювався діалог між 

суспільством та державою, який сприяв як зростанню рівня довіри громадян до 

влади, так і збільшенню підтримки державою «третього сектору» [18, с. 22]. 

Проголосивши однакові плани й наміри, наші держави швидко 

розійшлися в темпах реформ саме з причини налагодження діалогу із 

громадськістю в Польщі та збереження централізму в Україні, що призвело до 

відсутності належної правової бази та відповідних корупційних відносин між її 

суб’єктами. 

Якщо назвати заходи, швидкість реалізації яких близька до максимально 

можливої, радикальними, а заходи, швидкість яких набагато нижча, – 

поступовими, то Польща, за висловом Л. Бальцеровича, вибрала радикальну 

стабілізацію. Вибір саме такої стратегії базувався «на усвідомленні невдач 

попередніх поступових реформ і на припущенні, що між різними заходами 

політики існує сильний синергетичний зв’язок» [18, с. 23]. 

Головне, на що звертали увагу польські реформісти на чолі із 

Бальцеровичем, було, по-перше, якнайточніше визначення та забезпечення 

максимально можливої швидкості ключових процесів і основних чинників, які 

впливають на перехідний період; по-друге, розуміння неподільності процесу 

лібералізації при переході до ринкової економіки, оскільки «певні специфічні 

процеси можуть бути лише однією зі сторін більш широких категорій процесів, 

інші грані яких можуть тією чи іншою мірою їх доповнювати і змінювати», «в 

межах цих широких категорій може існувати взаємозв’язок процесів, тобто 

сповільнення темпу одного з них може бути пов’язане з прискоренням темпу 

інших» [18, с. 22]. 

Щодо параметрів порівняння комунікативної політики, то ми спробуємо 

виділити такі критерії: 
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1. Нормативно-правове регулювання передбачає розгляд комунікавтиного 

забезпечення на державному та місцевому рівнях. 

2. Інституційні характеристики відображають роль основних інституцій, 

які забезпечують комунікативний процес, перш за все, це комунікативні 

підрозділи, інформаційні відділи, прес-центри, прес-секретарі органів місцевого 

самоврядування. 

3. Складові внутрішньої комунікації органів місцевого самоврядування, що 

передбачає аналіз певного рівня компетентності посадовців місцевих органів. 

4. Зовнішня комунікація із громадою виражена в основних формах і 

механізмах співпраці, що засновуються на відкритості та доступності до 

інформації. 

5. Розвиток е-урядування, як умови покращення діалогу між місцевою 

владою та громадськістю, ураховував інструменти краудсорсингу, 

електронних петицій, партисипативного бюджету та інших проектів веб-

комунікації. 

Під час компаративного дослідження застосовувалися такі методи: 

- системний метод дозволяв структурувати весь процес розроблення й 

реалізації комунікативної політики, розглядати в цілісності основні її 

суб’єкти, тобто ОМС, територіальну громаду, ІГС. Спираючись на цей 

підхід, комунікативна політика набуває взаємопов’язаного і пропорційно-

послідовного характеру. Системність дозволяє розглядати явище, з одного 

боку, як цілісне утворення, з іншого – як складну підсистему політичної 

системи, що визначає основні напрями її формування та розвитку, проте 

перевагою системної моделі є впорядкування та описовість у дослідницькій 

реальності [121, с. 47]; 

- структурно-функціональний аналіз обирається для вивчення 

функціональних компонентів реформаційного процесу та зворотної 

підтримки громадськості, для функцій структурних підрозділів органів 

місцевого самоврядування з питань комунікаційної взаємодії; 
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- історико-генетичний метод застосовувався з метою простеження 

еволюції формування комунікативної складової державної та місцевої 

політики, становлення механізмів та інструментів взаємодії влади й 

громадськості; 

- інституційний метод, безперечно, використовується для розгляду 

інституту місцевого самоврядування та інституту громадянського суспільства. 

За допомогою цього методу визначено сукупність відповідних норм і правил, 

які детермінують вплив організаційних структур на комунікативний процес. 

Крім того, в основі знаходиться перехід від нескоординованих дій і політичних 

практик до впорядкованих відносин, що здійснюються згідно з чітко 

визначеними правилами. 

Однак для детального аналізу внутрішньої і зовнішньої комунікації на 

місцевому рівні варто також вдатися до неоінституційних механізмів, оскільки 

для ефективного функціонування інституту громадянського суспільства та 

формування політично активного громадянина необхідно мати певний рівень 

політичної і правової культури як власне для громадян, так і чиновників. При 

цьому слід пам’ятати, що основною ознакою демократичності є існування 

правил (процедури) та їх дотримання. Важливим є також рівень громадянської 

свідомості службовців та населення. Демократичність службовців може 

визначатися через їх ставлення до простих громадян, а також визнання ними 

демократичних цінностей як базових цінностей їхньої професійної діяльності 

[232]. 

Традиційно в дослідженні використано метод категоріального аналізу, 

який дозволив виділити основні поняття й категорії наукового дослідження, 

чітко окреслити об’єкт і предмет, а також запропонувати авторське визначення 

«комунікативної політики» та «місцевої комунікативної політики», про що 

детально йтиметься в наступному підрозділі. 

Емпіричне підкріплення отриманих теоретичних результатів стало 

можливим шляхом застосування аналізу документів, результатів моніторингу 

та опитувань незалежних наукових установ і громадських організацій України 
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та Польщі (огляди Євробарометра та Євростату; моніторинг ООН; звіти 

Міністерства адміністрації та оцифрування; дані щомісячника «Омнібус»; 

опитування дослідницьких організацій TNS, Центру Разумкова, Українського 

незалежного центру політичних досліджень). 

Використання в досліджені методики SWOT-аналіз дозволило 

впорядкувати процес зіставлення всієї наявної інформації з використанням 

власних думок та суб’єктивних оцінок. Даний діагностичний метод дав змогу 

сформувати загальний образ взаємодії ОМС із зовнішнім середовищем, 

особливо зі суб’єктами громадянського суспільства з урахуванням їх 

особливостей. Тобто SWOT-аналіз був спрямований на виявлення внутрішніх 

сильних і слабких сторін комунікативної взаємодії територіального 

самоврядування та громадськості в Польщі, а також для розкриття потенційних 

зовнішніх можливостей і загроз, які впливають на комунікаційну складову 

взагалі. У подальшому на основі цього аналізу розробляються рекомендації 

щодо реформування й трансформації системи комунікативного діалогу та 

партнерства. 

Метод прогнозування ґрунтується на екстраполяції тенденцій і 

детермінованій визначеності причинно-наслідкових зв’язків очікуваних подій з 

досягнутим станом розв’язання проблеми. 

Ефективність будь-якого дослідження суттєво залежить від загальних і 

конкретнонаукових принципів та підходів, які складають зміст 

загальнонаукової та спеціальної методології. Це те підґрунтя, на яке має 

спиратися кожен дослідник. 

До пізнавальних принципів варто також віднести принципи 

експліцитності, системності й контрольованості. Як зазначають Д. Мангейм і 

Р. Річ, «експліцитність наукового дослідження полягає в тому, що всі правила 

для опису і вивчення реальності сформульовані в явному вигляді. Нічого не 

приховується, ніщо не береться на віру. Системність полягає в тому, що 

кожний зафіксований факт пов’язаний причинним зв’язком або спостерігається 

разом з іншими фактами. Не визнаються ніякі пояснення, придатні лише для 
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певного випадку, не допускається ніяких відступів від методу. 

Контрольованість виявляється в тому, що явища, які аналізуються, по 

можливості розглядаються з усією суворістю, припустимою в певній ситуації. 

Узагальнення робляться тільки після найретельнішої оцінки під девізом 

обережності, що в більш широкому розумінні означає постійну увагу до 

деталей» [149, с. 165]. 

У нашому досліджені чільне місце посідають принципи об’єктивності, 

правового упорядкування, неупередженості та свободи наукових досліджень, 

закладені в основу даного наукового дослідження. Відтак, завдяки принципу 

об’єктивності, ми розглянули комунікативну політику ОМС України та 

Республіки Польща як багатогранне явище в єдності із зовнішніми та 

внутрішніми умовами комунікації. Принцип правового упорядкування 

дозволив вивчати й систематизувати нормативно-правові регулятори 

комунікаційних відносин. Зміст принципу неупередженості та свободи 

наукових досліджень полягає, насамперед, у зіставленні вітчизняної моделі 

цього інституту з подібними інститутами Республіки Польща, що матиме своїм 

наслідком запозичення у вітчизняну практику позитивних трендів комунікації 

із громадою. 

Таким чином, ми зосередили увагу на основних підходах, методах і 

принципах дослідження, що в сукупності дозволило створити модель 

дослідницької роботи та  втілити її надалі в розроблених рекомендаціях та 

висновках. 

 

2.2. Специфіка понятійно-категоріальної апарату 

 

Оцінюючи методологічну роль понять і категорій, варто виходити з 

відсутності обґрунтованості, строгості й глибини низки термінів, що 

використовуються в політичній науці та державному управлінні. 

Для нашого дослідження спробуємо сформувати основну систему 

категорії, які відповідатимуть поставленим завданням. Відповідно до алгоритму 
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розгляду проблеми зіставимо позиціювання термінів «комунікація – політична 

комунікація – комунікативна політика»; «державна комунікативна політика – 

місцева комунікативна політика»; «відкритість – прозорість – 

транспарентність», «інформація – публічна інформація», «органи місцевого 

самоврядування – територіальна громада – громадськість», «діалог – 

взаємодія», «механізми комунікативної політики». Ця сукупність системних 

категорій виражає такі аспекти: структурну побудову; процес функціонування 

(функціональні характеристики й засади); перспективний розвиток (генезисно-

прогнозуючий аспект основи комунікативної політики). 

Розпочнемо з базових категорій «комунікація» та «політична 

комунікація». Поняття «комунікація» не має однозначного тлумачення в 

наукових джерелах. Під ним розуміють фундаментальну ознаку людської 

культури, яка полягає в інтенсивному взаємному спілкуванні людей на основі 

обміну різного роду інформацією; феномен, що розкриває смисловий аспект 

соціальної взаємодії і спілкування, які орієнтовані на духовне приєднання до 

інших або приєднання їх до себе чи одне до одного [165, с. 154]. 

Українські вчені погоджуються з інтерпретацією поняття «комунікація» 

(від латин. «communicatio») у трьох вимірах. По-перше, комунікація є засобом 

зв’язку будь-яких об’єктів матеріального й духовного світу, тобто певною 

структурою. Комунікація є посередником між індивідуальною й суспільно 

усвідомленою інформацією. По-друге, це спілкування, у процесі якого люди 

обмінюються інформацією. По-третє, під комунікацією розуміють передачу й 

масовий обмін інформацією з метою впливу на суспільство та його складові 

компоненти [235, с. 19]. 

Категорія комунікації є настільки новою для вітчизняної практики, що, 

аналізуючи сутність і механізми, варто зауважити, що в українській мові 

існують дві форми «комунікація» в однині й «комунікації» в множині. До 

комунікацій відносять транспортні, телефонні та інші види матеріального 

зв’язку. Тобто йдеться не лише про спілкування як таке, а про організоване, 

стратегічне, упорядковане, інституціолізоване спілкування. 
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У результаті дослідження комунікації різними галузями знань і науками 

виділяють механістичну парадигму, у якій комунікація розуміється як 

однонаправлений процес кодування й передачі інформації від джерела та 

прийому інформації одержувачем повідомлення. Наступний діяльнісний підхід 

розглядає комунікацію як спільну діяльність учасників комунікації 

(комунікантів), під час якої виробляється загальний (до певної межі) погляд на 

речі і дії з ними [2, с. 315]. 

Світовий банк пропонує таке визначення комунікації: «процес, який 

полегшує розподіл знань для досягнення позитивних змін у сфері розвитку. Це 

– ефективне поширення інформації та професійна організація діалогу зі 

стейкхолдерами» [97, с. 57]. 

Світовий конгрес з комунікації для розвитку визначає комунікацію як 

«соціальний процес, який заснований на діалозі з використанням широкої 

різноманітності засобів та методів. Це пошук змін на рівні слухання, 

формування довіри, поширення знань і навичок, розбудова політики, 

обговорення й навчання для сталих та усвідомлюваних змін» [352]. На думку 

визнаного зарубіжного авторитета у сфері філософських та гуманітарних наук 

Р. Рюнта, комунікація ґрунтується на принципах діалогічних рівноправних 

взаємин, толерантності, взаємовідповідальності [292, с. 345]. 

Енциклопедія державного управління не дає чіткого визначення слова 

«комунікація». Проте визначає поняття політична комунікація як «форму 

взаємодії у політичній діяльності на горизонтальному й вертикальному рівнях 

за допомогою прямого та зворотного зв’язку між різними суб’єктами політики» 

[78, с. 276]. 

Варто зауважити, що виникнення терміна «політична комунікація» 

безпосередньо пов’язане з демократизацією політичних процесів у світі у 

другій половині XX ст., з розвитком кібернетичної теорії, а також виникненням 

і розростанням нових комунікаційних систем та технологій. 

Існує безліч підходів до визначення політичної комунікації. Французький 

соціолог Р.-Ж. Шварценберг охарактеризував її як «процес передачі політичної 
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інформації, за допомогою якого інформація циркулює між політичною й 

соціальною системами. Безперервний процес обміну інформацією здійснюється 

як між індивідами, так і між управлінцями й тими, ким управляють, з метою 

досягнення згоди» [53, с. 77]. 

На думку дослідників політичного процесу Н. Анохіної та О. Маканової, 

політична комунікація допомагає здійснювати взаємодію політичних інтересів, 

наповнюючи змістом політичний процес. За їх версією, за допомогою 

комунікації розгортається логічна послідовність політичних подій, створюється 

їх сюжетна лінія [178, с. 213]. 

Політичну комунікацію розуміють як постійний процес передачі 

політичної інформації, за допомогою якого політичні тексти циркулюють між 

елементами політичної системи, а також між політичною та соціальною 

системами. Проте більшість визначень у принципі розглядають політичну 

комунікацію з огляду на її належність до політичної системи як певної її 

властивості. 

На увагу заслуговує ціла низка параметрів, що диктують різні типологічні 

підходи до політичної комунікації й дозволяють поглянути на сутність цього 

явища з різних точок зору. У сучасній літературі достатньо загальним став 

висновок про те, що види політико-комунікаційного акту можна поділити на 

пропагандистські й непропагандистські (ринкові). Існує думка, що частота 

їхнього використання перебуває в прямій залежності від типу політичного 

устрою: чим ближче до демократії, чим більше прямої політичної участі 

громадян в управлінні державою, тим вища потреба суспільства в 

непропагандистських методах комунікації [249, с. 100]. 

Наступний класифікаційний параметр виходить із типів дискурсу в 

структурі політичної комунікації й пов’язаний з поняттями формальності та 

неформальності комунікаційного акту. Більшість дослідників під формальною 

політичною комунікацією розуміють ті її різновиди, які передані в ЗМІ 

офіційними каналами або повідомлені в будь-якій офіційній обстановці. 

Неформальна комунікація здійснюється в неофіційній обстановці на рівні 
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групового й міжособистісного спілкування, а також включає чутки, скандали, 

плітки, політичні епіграми і т. п. Також можна виділити вербальні (усні, 

словесні), письмові або друковані, візуальні, перформенсні, символічні й деякі 

інші форми політичної комунікації. Співіснуючи й переплітаючись у єдиному 

комунікативному просторі, усі ці форми в сукупності становлять складний, 

комплексний соціокультурний феномен політико-комунікативного акту. При 

цьому більшість форм політичної комунікації можуть містити елементи різних 

комунікативних моделей [249, с. 101]. 

В Україні в довідковій літературі по-різному тлумачиться прикметники 

«комунікаційний» та «комунікативний». Так, у словнику-довіднику із 

соціальних комунікацій поняття «комунікативні» та «комунікаційні» 

використовуються як тотожні. А у словнику української мови (за редакцією 

акад. І. Білодіда та ін.) обидва поняття – «комунікативний» і «комунікаційний» 

– стосуються комунікації. Проте комунікаційний – спеціальний прикметник до 

«комунікація», а комунікативний – лінгвістичний прикметник до 

«комунікація». Таким чином, термін «комунікація» трактується як спеціальні 

шляхи сполучення, лінії зв’язку; обмін інформацією, спілкування; і 

лінгвістичне значення те саме, що спілкування, зв’язок [132, с. 30]. 

Ця відмінність переноситься і на терміни «комунікаційна політика» і 

«комунікативна політика». Звідси, комунікаційна політика стосується 

переважно діяльності підприємств та банків (комунікаційна політика банку, 

підприємства) і має значення «політика установи, спрямована на забезпечення 

комунікації, зв’язку», а комунікативна політика уживається на означення 

«політика, орієнтована на спілкування, комунікативність» (комунікативна 

політика держави, партії тощо) [95]. 

На думку таких дослідників, як Д. Гусєв, І. Ібрагімова, С. Грачов, 

В. Конах, найбільш методологічно правильним є використання поняття 

«комунікативна політика». У межах вітчизняних дослідницьких підходів під 

нею розуміють «політику, орієнтовану на продукування і устремління 

інформаційних потоків, на роз’яснювальну роботу, формування сприятливого 
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комунікативного середовища, покликану вивчати суспільні потреби, 

громадську думку, сприяти залученню громадськості до публічного діалогу, 

участі у формуванні, прийнятті та реалізації державно-управлінських рішень, 

критичного осмислення населенням державної політики» [132, с. 31]. 

У такому розумінні ключовими питаннями комунікативної політики є 

реалізація методів здійснення інформаційних обмінів, створення й підтримка 

інфраструктури неурядових організацій та центрів взаємодії. 

Структурне розуміння комунікативної політики визначено колективом 

авторів Ю.  Ірхіном, В.  Зотовим і Л.  Зотовою. У межах своєї концепції вчені 

виділили основні складові комунікативної політики, серед яких: розроблення та 

удосконалення законодавства, які забезпечують не тільки свободу інформації, а 

й захист державної інформації від зловживання інших засобів масової 

комунікації, як міжнародних, так і національних, – незалежної преси, радіо і ТБ, 

які належать приватним організаціям і власникам [83, с. 29]. 

Саме тому державна комунікативна політика в Україні орієнтована не 

тільки на продукування й спрямування інформаційних потоків, а здебільшого 

на роз’яснювальну роботу, формування сприятливого комунікативного 

середовища, покликана вивчати суспільні потреби, громадську думку, сприяти 

залученню громадськості до публічного діалогу, участі у формуванні, 

прийнятті та реалізації державно-управлінських рішень, критичному 

осмисленні населенням державної політики [114, с. 8]. 

У Польщі основна наукова дискусія стосується використання термінів 

«інформаційна» чи «комунікаційна» політика. Дослідники Б. Добек-Островська 

[305] і Р. Вишньовський відзначають часті випадки використання замінного 

більш вузького поняття «інформаційна політика» [306, с. 31]. Однак, на їхню 

думку, прикметник «інформаційна» обмежує діяльність публічних інститутів 

практикою спілкування та інформування. Тому доцільно використовувати 

термін «комунікаційна політика» як сукупність комунікаційних дій, здійснених 

свідомо й планово органами публічної влади та державними службовцями. 

Е. Стасяк-Язукевич наголошує, що комунікаційна політика передбачає цільову 
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діяльність політичної влади щодо регулювання процесу суспільної комунікації. 

Відтак «комунікаційна політика» є більш ширшим поняттям, ніж 

«інформаційна» чи «медіальна» політики [349, с. 35]. 

Інституції ЄС послуговувалися термінами «інформація» та «комунікація» 

взаємозамінно до 2006 р., коли перевагу віддали поняттю «комунікація» як 

основі теорії публічної адміністрації та деліберативної демократії [323, с. 27]. 

Російський дослідник С. Мироненко вважає, що інформація служить 

формою репрезентації дійсності, у якій локалізований досвід і поведінка 

людини, а комунікація є процесом, що забезпечує трансляцію відомостей між 

індивідами й соціальними групами. Комунікація, на його думку, перетворює, 

«ратифікує» феномени репрезентацій як інформаційні одиниці. У процесі 

комунікації індивіди когнітивно опановують дійсність і потім відповідно з цим, 

реорганізують соціальні практики [3, с. 254]. 

ЮНЕСКО пропонує перше визначення комунікаційної політики: 

«Комунікаційні політики – це набір принципів та норм, встановлених для 

управління поведінкою комунікаційних систем. Їх орієнтація є 

основоположною та довготривалою, хоча вони можуть також мати 

короткотермінові оперативні завдання. Вони формуються у контексті 

загального підходу суспільства до комунікації, походять із політичної ідеології, 

соціальних та економічних умов країни, її цінностей [3, c. 82]. 

Узагальнюючи названі підходи, під час нашого дослідження будемо 

послуговуватися терміном «комунікативна політика» (відповідно до Концепції 

проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної 

політики»), як інструментом взаємодії між владою й громадськістю, діяльністю, 

спрямованою на формування довіри до влади та підтримки реформаційного 

процесу, що відповідає принципам прозорості, відкритості й транспарентності. 

Застосовуючи класифікацію Є. Романенка, виокремимо основні рівні, на 

яких реалізується комунікативна політика: локальний (у межах однієї установи 

усіх комунікативних підрозділів, у тому числі й зі структури патронатної 

служби), вертикальний (у межах виконавчої гілки відповідно до наявних 
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управлінських зв’язків), горизонтальний (ОДВ та органи місцевого 

самоврядування на рівні конкретної адміністративно-територіальної одиниці) 

та інтегральний (або загальнодержавний: законодавча влада на рівні 

відповідного підрозділу Верховної Ради України, виконавча – Кабінету 

Міністрів України, судова – через Вищі органи суддівського самоврядування та 

Адміністрації Президента України) [103, с. 75]. 

Оскільки об’єктом нашого дослідження є комунікативна політика органів 

місцевого самоврядування (т. зв. горизонтальний рівень), детермінуємо її як 

«місцеву комунікативну політику», котра визначається як цілеспрямована 

діяльність органів самоврядування щодо територіальної громади, сформованої 

на засадах транспарентності й заснованої на діалоговій взаємодії із 

громадськістю стосовно політичної участі в місцевому процесі. 

Відповідно до законодавства основними принципами органів державної 

влади та місцевого самоврядування є поняття «прозорості» та «відкритості». 

Певною складністю є той факт, що в сучасній науковій літературі деякі автори 

інколи змістовно поєднують поняття «прозорість» і «відкритість», 

застосовують їх як тотожні, дають визначення прозорості через відкритість (і 

навпаки), вживають їх поряд із поняттями «гласність» і «публічність», 

«транспарентність». 

На думку дослідника А. Буханевич, відкритістьпередусім характеризує 

зрозумілість цілей влади та функцій для громадян, і відповідно до цього її 

функціональну можливість – реалізацію інтересів громадян та їх вплив на неї. 

Відкритість розкрито як певну форму доступу до інформації про діяльність 

місцевої влади, процедури прийняття та виконання державно-управлінських 

рішень, а також можливість впливу на діяльність органів публічної влади – 

змогу використовувати та змінювати те, до чого існує доступ [33]. 

Згідно з посібником боротьби з корупцією неурядової громадської 

організації Transparency International, «прозорість – це характеристика урядів, 

компаній, організацій та індивідуумів бути відкритими в зрозумілій 

демонстрації інформаційних правил, планів, процесів та дій» [353]. Також 
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прозорість – це відкритість політичних намірів, розробки й реалізації політики, 

що є ключовим елементом ефективного управління [295, с. 300]; прозорість – 

це відкритий уряд та організації. Таким чином, прозорість визначається певною 

формою відкритості та як передмова відповідальності влади. 

Підвищення прозорості є основною умовою здійснення контролю й 

забезпечення ефективного захисту особистих даних. Тому дуже важливо, щоб 

особи були добре і чітко поінформовані про дані, що збираються й 

обробляються, з яких причин, на який термін. Вони мають знати про їхні права, 

якщо вони хочуть отримати доступ, виправити або видалити свої дані. 

Основним елементом прозорості має бути легкість і доступність інформації для 

розуміння, що забезпечується чіткістю й простотою мови, яка 

використовується. 

Згідно з твердженням Н. Тимошенко, «недостатньо бути максимально 

поінформованим стосовно діяльності органів місцевого самоврядування, 

потрібно мати ще й реальну змогу контролювати та впливати на цю діяльність. 

Прозорість і відкритість мають бути взаємно узгодженими, адже не можна 

забезпечити ефективне й стабільне управління за умов, коли високий ступінь 

прозорості дає можливість громадянам споглядати всі негаразди в діяльності 

органів публічної влади» [251, с. 130]. 

Феномен транспарентності, будучи передумовою демократичних 

трансформацій суспільства, глобальним імперативом гармонізації міжнародних 

відносин, забезпечує подолання надмірної закритості влади. Відтак термін 

«транспарентність» (від англ. «прозоро, очевидно») визначає поінформованість 

громадян з приводу прийняття політичних рішень, інформаційну відкритість 

соціальних, економічних та політичних процесів. 

У досліджені В. Ярошенко транспарентність розглядається як 

багатозначне функціональне поняття, а саме як необхідна властивість, умова 

відповідальності й ефективності державної влади, форма взаємодії держави та 

громадян, яка забезпечує участь громадян у суспільно-політичному житті, 

спосіб досягнення суспільної злагоди та громадянського консенсусу, 
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ефективний спосіб забезпечення прав громадян, а також інструмент, який 

забезпечує двосторонній політичний зв’язок між державою та громадянським 

суспільством «на вході» – соціальне замовлення та «на виході» – зворотний 

зв’язок і контроль, також це інструмент політичної соціалізації, фактор 

національної та інформаційної безпеки, крім того, також є маніпулятивною 

технологією [291, с. 90]. 

Щодо співвідношення із принципами відкритості й прозорості, 

транспарентність у науці адміністративного права ототожнюють із принципами 

гласності, прозорості та відкритості, які разом розглядаються як синонімічні 

поняття, наділені єдиним змістом. З іншого боку, можна виділити групу вчених, 

які вважають, що «транспарентність» є більш ширшою за змістом та об’єднує в 

собі такі категорії, як «прозорість», «відкритість», «гласність», «публічність», 

«право доступу до публічної інформації», «підзвітність» та інші. Також існує 

ряд науковців, які розглядають прозорість, відкритість і гласність як окремі, не 

тотожні поняття, а до категорії транспарентності не звертаються взагалі. 

Проте враховуючи ті цілі, які покликані виконувати принцип 

транспарентності у сфері публічного управління, варто відзначити, що такий 

принцип є ширшим за змістом і не може ототожнюватися з категоріями права 

доступу до публічної інформації, гласності, прозорості, відкритості або 

публічності, кожна з яких наділена власним змістом. 

Європейський досвід передбачає прихід транспарентної (прозорої) 

політики (transparent policy) на зміну таємній (закритій) політиці (arcane policy). 

Діалог (dialog) замінює пропагандистські (propaganda) способи впливу на 

громадськість. 

Отож у симетричному комунікативному процесі прозорість передбачає 

доступ до управлінської інформації, з іншого боку, відкритість передбачає 

існування зворотного зв’язку між місцевою владою та громадянами шляхом 

участі громадян у суспільно-політичному житті, їх контролю за діяльністю 

органів місцевого самоврядування з метою протистояння тіньовим політичним 

явищам та корупційним процесам, і транспарентність охоплює та органічно 
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поєднує в собі принципи відкритості, прозорості, гласності, підзвітності та 

право доступу до публічної інформації. Прозорість діяльності влади й 

відкритість інформації є одними з основних засад ефективної комунікативної 

політики. Без достовірної й повної інформації неможливо здійснювати 

громадський контроль і брати участь у прийнятті суспільно-важливих рішень 

[55]. 

Переходячи до наступної пари понять, варто зазначити, що категорія 

«інформація» також неоднозначно дефініюється в наукових колах. У 

«Великому тлумачному словнику сучасної української мови» інформацію 

визначено як «відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність і т. ін.; 

повідомлення про щось; відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких 

носіях» [37, с. 128]. 

До інформації про діяльність державних органів і органів місцевого 

самоврядування відносяться закони та інші нормативні правові акти, а до 

інформації про діяльність органів місцевого самоврядування – муніципальні 

правові акти, що встановлюють структуру, повноваження, порядок формування 

і діяльності вказаних органів і організацій, інша інформація, що стосується їх 

діяльності. Звідси, по-перше, така інформація перебуває у володінні державних 

чи інших органів (створена ними або передана їм); по-друге, може бути як 

задокументованою, так і ні, тобто інформація може бути в будь-якій формі; по-

третє, може бути як загальнодоступною, так і з обмеженим доступом; по-

четверте, можлива в активному чи пасивному доступі [176, с. 128]. 

Урахувавши названі особливості, важливим питання постає доступ 

громадян до публічної інформації. Посилаючись на Закон України «Про доступ 

до публічної інформації», можна визначити: публічна інформація – це 

відображена та задокументована будь-якими засобами й на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 

або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації [188]. 



71 

 

Спершу дамо означення і пояснення прикметнику «публічний» як 

іншомовному терміну, внесеному в нашу лексему. Коли йдеться про означення 

«public», то в різних джерелах можна знайти принаймні п’ять варіантів 

перекладу – державний, публічний, суспільний, громадський, національний, з 

яких варто обговорювати перші три, а реально «конкурують» між собою лише 

перші два – державний і публічний [79, с. 20]. 

Варто враховувати певні традиції в газетних публікаціях і в лексиці 

посадовців, у яких публічність щодо політики пов’язується перш за все з 

відкритістю для громадськості, прозорістю дій, що відбуваються. Тобто 

прикметник публічний сприймається лише в одному розумінні «Public: open to 

all persons – публічне: відкрите для всіх». На думку дослідників, компромісним 

варіантом між державною та публічною міг бути варіант суспільна політика – 

це підкреслює, що політика проводиться в суспільстві і для суспільства (і 

співзвучне з усталеним поняттям суспільний вибір – public choice [144, с. 104]. 

Так, європейський дослідник Ч. Мейєр розглядає три функції публічної 

сфери в демократичному суспільстві, а саме: 

1) надати громадянам можливість сформувати поінформовану точку зору 

про те, як вони можуть пов’язати свої преференції з наявним політичним 

вибором; 

2) забезпечувати відповідальність тих, хто приймає рішення, за свої дії, 

вивчаючи діяльність політиків між виборами; 

3) сприяти загальній громадській єдності та довірі в суспільстві, надаючи 

широким групам у межах суспільства можливість бути почутими [277, с. 22]. 

Публічність забезпечує відкритість і прозорість дій влади та можливість 

громадян впливати на процеси розроблення й упровадження державних рішень. 

Найважливішою умовою існування демократії є публічність політики, тобто 

гласність і відкритість будь-якої політичної дії. Громадяни мають право знати 

про дії та наміри політичних сил, органів державної влади, вони повинні 

впливати на процеси створення й реалізації законів, якість роботи державного 
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апарату, рівень освіченості й громадянської самосвідомості політиків, які 

приймають політичні рішення. 

Тобто в самому понятті «публічна політика» передбачаються принципи 

відкритості та прозорості влади. Звичайно, що не вся інформація може бути 

оприлюднена, обмежений доступ поширюється на інформацію, що стосується 

національної безпеки. 

Таким чином, інформація в комунікативному процесі розглядається 

важливим ресурсом, який дозволяє з сторони боку громадськості здійснювати 

контроль за владою, попереджуючи корупційні зв’язки, з боку влади дозволяє 

залучати громадськість до участі в ухваленні політичних рішень. 

У політологічній літературі можна знайти різне формулювання суб’єктів 

(учасники, актори, агенти/контрагенти) політичної комунікації, що дає 

можливість уточнити їх характер. Різноманітність поглядів, на нашу думку, 

можна пояснити й тим, що властивості комунікацій виходять за межі політики. 

Найчастіше до суб’єктів політичної комунікації, наприклад, можна віднести: 

громадянина і громадянське суспільство, державу і державні інститути, 

громадянські організації, групи інтересів, групи тиску, політичні партії, лідери і 

т. д. У нашому дослідженні ми зосередимо увагу на органах місцевого 

самоврядування (владний суб’єкт на місцевому рівні), територіальній громаді 

та громадськості [7, с. 19]. 

У юридичній літературі органи місцевого самоврядування розглядаються 

як структурно-організовані колективи службовців або одного службовця, що 

наділяються владою в системі місцевого самоврядування для реалізації владних 

рішень. Основний Закон України зазначає перелік органів місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також 

районні та обласні ради. Польське законодавство трактує місцеве 

самоврядування на трьох рівнях: рівні гмін (ради гмін), рівні повітів (ради 

повітів) і рівні воєводства (сеймики воєводств). 

Безпосередній розгляд органів місцевого самоврядування особливо 

важливий у контексті здійснення реформи місцевого самоврядування та 
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впровадження децентралізації. Тобто децентралізація влади повинна створити 

умови для поступової передачі повноважень від центральної влади до органів 

місцевого самоврядування, що дозволить покращити ефективність прийняття й 

реалізації рішень у багатьох питаннях. 

Крім того, реформаційний процес передбачає формування територіальних 

громад, здатних і спроможних самостійно або через органи місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення, чіткий розподіл 

повноважень між рівнями органів місцевого самоврядування, місцевими 

органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, що є важливими компонентами для політичної активізації 

громадян. 

Територіальна громада передовсім є суб’єктом місцевого 

самоврядування, звідси посилена увага з точки зору побудови місцевої 

комунікативної політики. Вивчення комунікативного аспекту розвитку 

територіальної громади передбачає дослідження тих властивостей громади, які 

можуть сприяти формуванню ефективних систем інформаційних обмінів у 

самій громаді, між нею та сформованими органами місцевого самоврядування 

[177, с. 241]. 

На практиці існує багато підходів до окреслення сутності громади як 

суб’єкта місцевого самоврядування. Різні дефініції поняття «громада» дають 

уявлення про різноманітні аспекти цього феномену. У науковій літературі під 

поняттям громада (або територіальна громада) найчастіше розуміють локальні 

соціальні системи. 

Власне структурними елементами територіальної громади як 

комунікативної мережі слід назвати: 1) громадян – членів територіальної 

громади та їх групи, які є тут суб’єктами; 2) безпосередні і/або опосередковані 

соціально чи технічно зв’язки між цими суб’єктами; 3) ресурси, які належать 

суб’єктам або можуть залучатися ними від третіх осіб для забезпечення 

комунікацій [177, с. 245]. 
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Відповідно до законодавства до складу територіальної громади віднесено 

жителів, які об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що 

є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 

об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. 

Із неоднозначним трактуванням зустрічаємося й щодо поняття 

«громадськість». Незважаючи на те, що цей термін присутній у назві кількох 

Законів України, законодавчого визначення він так і не одержав. 

Філософське трактування представлене поглядами Х. Блумера, який 

проводить відмінність між громадськістю і натовпом, масою. Натовп 

гетерогенний, а громадськість (як група) гомогенна. «Індивіди складають масу 

не тому, що вони мають щось спільне, а тому, що вони споживають продукцію 

одних і тих же засобів масової інформації або просто живуть в одному й тому ж 

місті або країні. Члени ж групи, навпаки, чимось об’єднані, відчувають тиск з 

боку однієї й тієї ж проблеми або питання» [163, с. 142]. 

Згідно з Х. Блумером, термін «громадськість» використовується 

стосовно групи людей, які: а) стикаються з якоюсь проблемою; б) 

поділяють думки щодо вирішення проблеми; в) вступають у дискусію із 

вказаної проблеми. З позицій соціальної науки така єдність 

характеризується трьома рівнями: рівнем потреб (а), рівнем інтересів (б) і 

рівнем мотивації до дії щодо задоволення загальної потреби (в). Відповідно 

до такого трактування, громадськість належить до елементарних і 

спонтанних колективних групувань, тому що вона виникає не в результаті 

задуму, а як природний запит на певну ситуацію [164, с. 142–143]. 

У тлумачному словнику С. Ожегова громадськість визначається як 

суспільство, передова його частина, що виражає його думку [164, с. 89]. 

«Громадськість» у словнику Т. Єфремової та на думку С. Кузнецова, це частина 

суспільства, що бере активну участь у житті цього суспільства і виражає думку 

цієї частини суспільства [156, с. 632]. 

Звернемося до результатів дослідження М. Тур, яка відзначає, що 

громадськість онтологічно мислиться не якимось інститутом або організацією, 
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а, скоріше, мережею комунікацій, змістів (смислів) і точок зору. Суттєвою 

рисою громадськості є настановлення її на обговорення проблем, а не на 

прийняття конкретного рішення. Сприймаючи слабкі імпульси інтересів, що 

виходять із периферії приватної сфери, вона так тематизує і фільтрує їх у 

комунікативних потоках, що вони, зрештою, конденсуються в громадській 

думці про шляхи розв’язання суспільно-значущих проблем [260, c. 215]. 

Таким чином, для того, щоб той чи інший соціальний суб’єкт став 

елементом громадськості, необхідні такіі умови: наявність загального 

інтересу або загальної цінності з іншими суб’єктами; усвідомлення (або 

емоційне переживання) цього інтересу або цінності як спільного з іншими 

суб’єктами; представленість цього загального інтересу або загальної 

цінності в актуальному публічному дискурсі; включеність суб’єкта в 

стосунки комунікації. 

Зазначимо те, що комунікація означає перш за все певний процес 

взаємодії між суб’єктами. Саме тому, досліджуючи умови комунікативної 

політики, варто зупинитися на розгляді поняття «взаємодія». 

У Великому тлумачному словнику української мови взаємодія 

визначається як взаємний зв’язок між предметами у дії, а також як 

погоджена дія між ким-небудь або чим-небудь [37, с. 125]. 

Як філософська категорія, «взаємодія» – це процеси впливу різних 

об’єктів один на одного, їх взаємна зумовленість і породження одним 

об’єктом іншого, а також об’єктивна й універсальна форма поступу, 

розвитку, що визначає існування та структурну організацію будь-якої 

матеріальної системи [13, с. 24]. 

Відповідно до трактувань М. Вебера, раціональна взаємодія є 

процесом обміну соціальними діями між двома і більше акторами 

(учасниками взаємодії) з метою досягнення певного соціального результату 

(передачі (отримання) певної інформації (смислів), захисту своїх інтересів 

тощо). Звернемо увагу, що раціональна соціальна взаємодія – це завжди 

комунікація. Однак це набагато ширше поняття, ніж спілкування, оскільки 
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передбачає не тільки прямий обмін інформацією, а й обмін смислами  [36, 

с. 124]. 

Теоретичний аналіз співвідношення влади й громадськості надає нам 

можливість категоріально визначити взаємодію як інтеракцію, що 

супроводжується комунікативними й перцептивними процесами, які в 

діалогічному її варіанті обумовлюються присутністю автономних суб’єктів, що 

мають відносно рівні ресурси, психологічну готовність і культуру ведення 

діалогу. 

У комунікативній політиці важливість поняття «взаємодія» слід розглядати 

у двох моментах: по-перше, під час взаємодії актори засвоюють певний 

соціальний досвід та звикають до колективних форм громадянської участі, 

тобто створюються умови для формування й підтримки групових 

(асоціативних) структур; по-друге, така взаємодія є корисною і у відпрацюванні 

партнерських зв’язків на рівні місцевого самоврядування. Таким чином, 

комунікативна взаємодія в усіх своїх проявах може однаково позитивно 

впливати на розвиток громадянського суспільства та на управлінські процеси 

місцевого рівня [248, с. 85]. 

Виділення в аналізі діалогової взаємодії філософського, соціально-

психологічного та державно-управлінського аспектів дозволяє дійти висновку 

про те, що діалог слід розглядати як системне соціально-психологічне явище, 

що має багаторівневу структуру, охоплюючи мотиваційний, емоційний, 

раціональний-вербальний, рефлексивний й творчий рівні. Проте 

епістемологічно некоректно розглядати практику взаємодії як передумову 

діалогу, оскільки взаємодія може здійснюватися не тільки за діалоговою 

стратегією, а й за будь-якою іншою, наприклад, за авторитарною, 

маніпулятивною, конформною, індиферентною тощо [118]. 

Тобто комунікативна взаємодія може формуватися навколо досягнення 

певної спільної мети, розв’язання певної проблеми й будуватися навколо 

практичної діяльності, а може й не бути спрямованою на діяльність і 

передбачати лише обмін думками, обговорення проблеми (діалог). 
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Отже, саме в рамках комунікативної взаємодії має будуватися 

управлінський консенсус, забезпечуватися партнерство структур місцевого 

самоврядування та громадськості. Разом із тим основним механізмом 

налагодження партнерства у сфері місцевого управління на основі 

комунікативної взаємодії є діалог. 

Згідно з теорією Ю. Габермаса, сучасна модель взаємин держави й 

громадян має вибудовуватися на механізмах суб’єкт-суб’єктних відносин, на 

принципах визначення рівноправності як людини державної, так і людини 

«приватної», що передбачає як головну демократичну процедуру «діалогову 

комунікацію» державної влади та «вільної громадськості». Оскільки саме 

діалог передбачає побудову двосторонньої симетричної комунікації, яка 

характеризується високим рівнем залучення громадськості до управління на 

державному та місцевому рівнях [32]. 

Згідно з визначенням О. Крутій, діалог – це багаторівнева система 

взаємодії між індивідами чи колективними суб’єктами, яка передбачає 

переважаючу спрямованість на співробітництво, неформальне здійснення актів 

взаємодії [191]. Очевидно, що перехід у взаєминах влади та громадськості від 

традиційного «вертикального» впливу до взаємодії-діалогу є умовою якісної 

зміни управління, що передбачає об’єднання творчих зусиль представників 

державного управління та громадянського суспільства як безпосередніх 

суб’єктів управління. При цьому необхідно мати достатню інформованість усіх 

суб’єктів взаємодії, оволодіння технологіями паритетної взаємодії та 

децентрації, прагнення до самоврядності. 

Окремо слід приділити увагу терміну «механізми (форми) взаємодії 

органів влади (у т. ч. місцевого самоврядування) та громадськості», що 

виражається в демократії прямої участі. Відтак до основних організаційних 

форм і засобів залучення громадськості до управління державними й місцевими 

справами відносять загальні збори громадян, всеукраїнський та місцеві 

референдуми, місцеві ініціативи, інститут звернень громадські слухання, 

громадські обговорення, громадські експертизи, громадські моніторинги, 
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громадянський контроль, органи самоорганізації населення, консультативно-

дорадчі органи при органах виконавчої влади, засоби електронної демократії. 

Проте в українській практиці застосовуються лише кілька найбільш відомих 

громадськості форм безпосередньої демократії, що значно знижує ефективність 

участі громади в місцевому самоврядуванні (детальніша характеристика 

актуальних форм співпраці наводиться в наступному розділі [38, с. 160]). 

Таким чином, налагодження механізмів зворотних зв’язків між 

державним сектором і громадськістю допоможе владі своєчасно реагувати на 

тенденції розвитку суспільних процесів, а отже, коригувати управлінські 

рішення, а населенню – проявляти громадянську ініціативу та розуміти 

значущість власної участі й спроможності впливати на процеси прийняття 

управлінських рішень. Разом з тим комунікативна політика, яка побудована на 

тісній співпраці зі структурами громадянського суспільства, стає дійсно 

ефективною. 

 

Висновки до розділу 

 

Підсумовуючи, відзначимо, що методологічну основу дослідження склали 

сукупність конструктивістського підходу (за теорією Н. Лумана), теорії 

комунікативної дії Ю. Габермаса для означення сутнісних компонентів 

комунікативної політики ОМС і порівняльної методики реформ в Україні й 

Республіці Польща. Порівняння здійснювалося на основі обґрунтування 

об’єктів дослідження, визначення критерії в аналізу та у формі вертикального 

зіставлення однотипних структур усередині країн. 

Крім того, методику дослідження склали загальнонаукові методи 

(системний, інституційний, історико-генетичний, структурно-функціональний, 

категоріального аналізу). Окремо варто виділити здійснення SWOT-аналізу 

сильних і слабких сторін комунікативної взаємодії територіального 

самоврядування й громадськості. 



79 

 

Узагальнюючи, слід наголосити, що зрілість наукового дослідження, 

глибина подальших теоретичних висновків, здатність адекватно відобразити 

глибинні процеси значною мірою визначаються досконалістю наукових понять, 

що входять до складу досліджуваного феномену. Необхідність понятійного 

аналізу дозволяє внести чіткість та визначеність в методологічну основну. 

Виходячи з предмета дослідження, основну увагу зосереджено на 

комунікативних процесах взаємодії місцевої влади та населення, не враховуючи 

медіальний контекст. Тому перш за все слід урахувати, що не має офіційного, 

законодавчо врегульованого поняття «комунікативна політика», яке внутрішньо 

характеризується різними компонентами.  

Відтак однією з основних методологічних проблем є система ключових 

понять, яка складає понятійний апарат. Адже вибір методологічного 

інструментарію залежить від об’єкта дослідження, який покликаний 

забезпечити адекватне розкриття ознак і взаємозв’язків досліджуваного 

відповідно до поставленої мети. Безпосередньо система спеціальних наукових 

понять, за допомогою яких розкривається предмет вивчення, набуває 

методологічного значення тому, що відбувається критичне освоєння 

теоретичного й емпіричного матеріалу, здобутого науковою думкою 

попередніх дослідників. 

Таким чином, перебуваючи в системі понятійних координат 

«комунікація – політична комунікація – комунікативна політика»; «відкритість 

– прозорість – транспарентність», «інформація – публічна інформація», «органи 

місцевого самоврядування – територіальна громада – громадськість», «діалог – 

взаємодія», «форми взаємодії органів влади та громадськості», можемо дати 

визначення місцевій комунікативній політиці як цілеспрямованій діяльності 

органів місцевого самоврядування щодо територіальної громади, сформованої 

на засадах транспарентності й заснованої на діалоговій взаємодії з 

громадськістю стосовно участі в політичному процесі. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ  

ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

3.1. Політико-правові основи інституціоналізації комунікативної політики 

 

Реформування інституту місцевого самоврядування в Україні вимагає 

вироблення дієвих механізмів партнерства влади та громади, підвищення 

результативності діяльності неурядових організацій і формування нових 

стандартів комунікації. Йдеться про впровадження нової організаційної ролі 

для місцевої влади, зорієнтованої на користь громад, та удосконалення 

інститутів прямого народовладдя в комунікативному менеджменті. 

Одне з головних завдань органів самоврядування – надання публічних 

послуг населенню з метою забезпечення задоволення його потреб у 

різноманітних сферах життєдіяльності, узгодження інтересів місцевих 

співтовариств, громадянина, держави, політичних партій. Реалізація зазначених 

завдань, своє чергою, потребує відповідного комунікативного забезпечення. 

Саме інформація та комунікація складають основою процесу надання послуг. 

Якщо комунікація розглядається як процес, то інформація – це те, що 

передається в ході цього процесу [250, с. 15]. 

Відтак комунікативну діяльність можна розглядати як внутрішню складову 

державно-управлінського процесу і як зовнішньо й внутрішньо спрямовані 

зв’язки з громадськістю й персоналом, що вимагає своїх правил, методів, 

засобів, технологій. Тобто до комунікативної діяльності місцевої влади 

відносяться три блоки завдань: забезпечення інформаційного обслуговування 

органів місцевого самоврядування; налагодження комунікації з «внутрішніми 

клієнтами» – посадовцями місцевого самоврядування; забезпечення 

комунікативної взаємодії із «зовнішніми клієнтами» – громадянами 
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(населенням й інституціональними структурами громадянського суспільства) 

[14, с. 198]. 

На нашу думку, здійснення комунікативної діяльності варто розглядати як 

інтегрований комплекс правових та інституційних складових, що базуються на 

основоположних нормативно-правових актах і використанні відповідних 

методів управління, спрямованих на задоволення інформаційно-

комунікативних потреб населення та організації діяльності структурних 

підрозділів. 

У процесі дослідження систему управління комунікативної діяльності 

місцевих органів будемо визначати як взаємодію безпосередньо органів 

управління на місцях (органи місцевого самоврядування та посадовці місцевого 

самоврядування) і громадськості (населення, бізнесові структури, громадські 

організації, соціальні групи, здатні суттєво впливати на процес прийняття 

управлінських рішень). 

Підкреслимо, що систему місцевого самоврядування утворюють: 

- сільські, селищні та міські ради, які мають право створювати власні 

виконавчі органи для безпосередньої реалізації функцій і виконання рішень у 

межах законодавчо визначених повноважень органів місцевого 

самоврядування; 

- районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси сіл, селищ, 

міст; 

- органи самоорганізації населення, що створюються частиною жителів, 

які тимчасово або постійно проживають на певній території в межах села, 

селища або міста. 

Ураховуючи окреслене коло суб’єктів, розглянемо законодавче 

забезпечення інституту комунікативної політики. За роки незалежності в 

Україні було створено нормативну базу щодо налагодження комунікації між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами 

масової комунікації й громадськістю.  
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Ключовими етапами інституціоналізації комунікативної політики були: 

період становлення державного управління та місцевого самоврядування 

(1992 – 1996 рр.), що характеризувався прийняттям Закону України «Про 

інформацію» (1992 р.), яким підкріплено конституційне право громадян на 

доступ до інформації; Конституції України, що закладає необхідні передумови 

для реалізації демократичних форм прямої участі громадян у роз’язанні питань 

місцевого та регіонального значення; Закон України «Про звернення громадян» 

(1996 р.), який забезпечує громадянам України можливості для участі в 

управлінні державними й громадськими справами через механізм офіційних 

звернень. 

Конституція України надає широкі можливості для участі громадськості в 

діяльності влади, її інститутів, сприяє значній її підзвітності народові, 

прозорості та відкритості, спрямованості на потреби людини. У ст. 10 право на 

інформацію забезпечується «обов’язком органів державної влади, а також 

органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою 

діяльність та прийняті рішення...». Згідно зі ст. 19 цього Закону, «державна 

статистична інформація підлягає систематичному відкритому публікуванню. 

Забезпечується відкритий доступ громадян, наукових закладів та інших 

заінтересованих організацій до неопублікованих статистичних даних, які не 

підлягають під дію обмежень, встановлених цим Законом...». Надзвичайно 

важливою є ст. 32, якою громадянам надається можливість направляти 

інформаційні запити для одержання будь-якого офіційного документа: 

«Громадяни мають право звернутися до державних органів і вимагати надання 

будь-якого офіційного документа, незалежно від того, стосується цей документ 

його особисто чи ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених цим 

Законом» [110, с. 32]. 

На другому етапі (1997 – 2002 рр.) започатковано створення умов для 

прозорого здійснення владними структурами їх повноважень (Закон України 

«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» [195]); 
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прийнято законодавство про місцеве самоврядування (складається із Законів 

України – «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) [193], «Про статус 

депутатів місцевих рад» (2002) [198], «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (2001) [196], «Про органи самоорганізації населення» (2001) 

[194]), що стало правовим підґрунтям зворотного зв’язку між владою та 

громадою. Оскільки базовий акт муніципального врядування визначає 

основоположними принципами народовладдя та гласність за умов належного 

інформування громадян і наявності зворотного зв’язку. 

Продовженням законодавчого регулювання в контексті прозорості влади 

визначено Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого 

доступу до цієї мережі в Україні» (2000), який зобов’язував установити певний 

порядок електронного оприлюднення інформації та створити веб-сторінки всіх 

рівнів влад [190]. 

2001 pоку підписано Указ Президента України «Про підготовку 

пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів 

державної влади», відповідно до якого було утворено робочу групу для 

розробки заходів та правового забезпечення щодо удосконалення взаємодії 

органів державної влади із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями з питань гласності й відкритості, формування їх взаємної 

відповідальності за розв’язання цих завдань [55]. 

Важливим кроком для комунікативних відносин було визначення 

обов’язковості утворення структурних підрозділів з питань взаємодії зі ЗМІ та 

зв’язків із громадськістю в апаратах центральних і місцевих органів виконавчої 

влади – згідно з Дорученням Президента України від 21 серпня 2002 р. № 1-

1/1086 та постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550 

[19]. 

Новим етапом (2003 – 2009 рр.) у формуванні прозорості влади визначено 

передбачене Указом створення спеціальної системи допомоги громадянам в 

організації запитів на будь-яку відкриту інформацію та реалізація вимоги про 
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оперативне розміщення на веб-сайтах усіх проектів нормативних актів, що їх 

готують ті чи інші владні інституції. При цьому органи влади зобов’язуються 

не лише розміщувати проекти в Інтернеті, а й негайно інформувати всіх 

зацікавлених через ЗMI про те, що проект відкрито для обговорення [19]. Крім 

перелічених вище нормативних документів, окремі аспекти відкритості 

державного управління закріплені Законами України «Про Основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» (2007), 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (2003), указом Президента України «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 

(2008) тощо. 

Таким чином, інформування громади з боку влади відіграє стратегічну 

роль у забезпеченні демократії, розвитку самоврядування, залучення 

потенціалу громади до місцевого розвитку. Суб’єктами інформування громади 

з боку влади є депутати (які одночасно є і представниками громади) та органи 

місцевого самоврядування (ради та їх виконавчі органи). Депутати повинні 

інформувати виборців, яких вони представляють, про діяльність ради, про 

власну діяльність у раді, звітувати про виконання своїх передвиборчих 

програм, виконання програм і планів органів місцевого самоврядування. 

Прямим виявом комунікативної взаємодії стало залучення громадськості 

до управління та впливу на прийняття державних рішень згідно з Указом 

Президента України від 31 липня 2004 року № 854/2004 «Про забезпечення 

умов для більш широкої участі громадян у формуванні та реалізації державної 

політики». У результаті до пріоритетних завдань віднесено створення 

ефективних організаційних і правових умов реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами, 

забезпечення відкритої діяльності органів влади, урахування громадської думки 

у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання 

постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення 
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можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення всіх процесів у цій 

сфері засобами масової інформації [14]. 

У жовтні 2004 року прийнято рішення про системне проведення 

консультацій із громадськістю, а також створення громадських 

консультативно-дорадчих органів – громадських рад. Це мало сприяти 

впровадженню демократичної та максимально наближеної до інтересів 

громадян державної політики. Відтак порівняльний аналіз позитивних і 

негативних сторін діючих форм взаємодії місцевої влади й громадськості 

розглянемо в окремому підрозділі [226]. 

Зазначений період також характеризується формуванням механізмів 

цифрової взаємодії влади та громадськості, уведенням нових технологій 

прозорості, зокрема заходи щодо створення електронної системи «Електронний 

уряд» та підготовка до концепції електронного урядування (прийняття законів 

«Про електронний цифровий підпис» (2003), «Про електронні документи та 

електронний документообіг» (2003)). Названі законодавчі інструменти 

підкреслювали нову роль влади, не тільки відповідати на запити громадян, а й 

самій формувати попит на інформацію. При цьому органи влади 

зобов’язувалися не лише розміщувати проекти в Інтернеті, а й негайно 

інформувати всіх зацікавлених через ЗMI про те, що проект відкрито для 

обговорення [214]. 

Четвертий етап (2010 – 2013 рр.) відображає перехід до «двосторонньої 

асиметричної комунікації» (згідно з концепцією Дж. Грюнинга і Т. Ханта) 

передбачає інформаційний обмін, взаємодію та взаєморозуміння й пов’язаний із 

прийняттям нової редакції Закону України «Про інформацію» (2001) [192] та 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» (2011) [188],) постанови 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» (2010) і Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні (2012), схвалення Концепції проекту 

Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики» 

(2010) [199] та ін. Окрему увагу слід звернути на зміст концепції, яка декларує 
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необхідність упровадження принципу партнерської взаємодії, тобто 

налагодження ефективного зворотного зв’язку, проведення відповідної 

роз’яснювальної роботи, установлення громадського контролю за діяльністю 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Одним із важливих компонентів на шляху посилення взаємодії влади та 

громадськості стало офіційне започаткування у вересні 2011 року міжнародної 

ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», спрямованої на підвищення рівня 

відкритості й прозорості діяльності державних органів,у високих стандартів 

професійної чесності в державному управлінні [202]. 

Під час та після подій кінця 2013 – початку 2014 років в Україні відбувся 

сплеск громадської активності та формування попиту на нові механізми й 

форми здійснення демократичного контролю за діяльністю органів влади та 

інноваційні інструменти впливу на них. У результаті сучасний період 

становлення комунікативних відносин пов’язаний зі схваленням Концепції 

реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади в 

Україні (2014), метою якої є визначення напрямів, механізмів і строків 

формування ефективного місцевого самоврядування й територіальної 

організації влади для надання високоякісних ті доступних публічних послуг, 

становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян 

в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів 

держави і територіальних громад. Крім того, Кабінет Міністрів України 

презентував проект концепції змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади. Розпорядження Кабінету Міністрів від 17 квітня 2014 р. 

«Про організацію проведення обговорення положень змін до Конституції 

України щодо децентралізації державної влади» зорієнтоване на те, що питання 

конкретного регіону вирішуватимуться на рівні громади і в межах компетенції 

місцевої влади [200]. 

Вищезгадана Концепція дозволить реалізувати основне призначення 

установ місцевого самоврядування, які за своєю конституційною природою 

максимально наближені до населення, проте позбавленні можливості чинити 
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цілеспрямований влив на перебіг місцевого життя. На жаль, реальні важелі 

влади залишаються в компетенції регіональних органів державного управління, 

що порушує принцип субсидіарності й створює перешкоди для налагодження 

комунікативної взаємодії. 

Важливість нормативно регулювання комунікативної політики відзначено 

у Стратегії національної безпеки України, затвердженої 26 травня 2015 року 

Президентом України. У даному документі «відсутність цілісної 

комунікативної політики держави» кваліфікується як реальна загроза 

інформаційній безпеці [245]. 

Питання взаємодії та комунікації є також одним з компонентів Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом [261], зокрема зазначено, що 

взаємодія держави з громадянським суспільством на основі партнерства 

необхідна для розвитку України як правової та демократичної держави. 

Важливим елементом успішності рівня самоврядування має стати залучення 

членів територіальної громади до розвитку території та ухвалення 

управлінських рішень. 

Крім того, глава 14 розділу 5 Угоди про асоціацію України з ЄС прописує 

необхідність реформування та становлення взагалі інформаційного суспільства, 

яке включає в себе е-послуги, електронне урядування і електронну демократію. 

А стаття 392 Угоди затверджує, що «Сторони обмінюються інформацією, 

найкращою практикою та досвідом, здійснюють спільні заходи з метою 

розвитку всеохоплюючої нормативно-правової бази та забезпечення 

ефективного функціонування та неспотвореної конкуренції на ринках 

електронних комунікацій» [261]. 

Відтак, відповідно до Угоди про Асоціацію, основні цілі розвитку 

інформаційного суспільства та комунікативної політики в Україні до 2020 року 

мають бути гармонізовані з орієнтирами розвитку, визначеними в рамках 

європейської стратегії економічного розвитку «Європа 2020: стратегія 

розумного, сталого і всеосяжного зростання» та ініціативи «Цифровий порядок 

денний для Європи» [274]. Саме тому в Стратегії сталого розвитку «Україна – 
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2020» серед довгострокових очікувань передбачено забезпечення відкритості, 

прозорості й підзвітності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Долучаючись до європейських тенденцій законодавчо врегульовано 

форми електронного звернення та електронної петиції як колективного 

інструменту впливу громадян на прийняття рішень, що утворило нову форму 

політичної участі (регулюється Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та 

електронної петиції» (2015)) [191]. 

Варто зазначити, що питання комунікативної взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, громадськості не регулюються 

єдиним законодавчим актом, а розпорошені в низці нормативно-правових актів, 

частину з яких становлять рішення Кабінету Міністрів України. Через це 

важливі інструменти (консультації з громадськістю, громадська експертиза 

тощо) поширюються тільки на виконавчу гілку влади.  

Саме тому законодавчі акти, що складають нормативно-правову базу 

інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, доцільно 

розділяти на дві основні групи: перша представлена документами, які 

регламентують загальну діяльність органів місцевого самоврядування, їх 

співробітників, установлюють структуру й компетенцію рад та їх виконавчих 

органів; до другої групи документів належать ті документи, які приймаються на 

регіональному та місцевому рівнях. Локальні нормативно-правові акти повинні 

конкретизувати положення щодо реалізації механізмів громадської участі на 

місцях [5]. 

Особливе місце в системі актів місцевого самоврядування посідає статут 

територіальної громади. Адже саме він є важливою нормативною умовою 

функціонування територіальної громади та її органів, виступаючи необхідним 

елементом правової основи муніципальної демократії. Актуальності набуває 

значення статуту для об’єднаної громади (Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [186]), оскільки в ньому мають бути 
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прописані чіткі механізми взаємодії між громадами, їх права та обов’язки, 

враховуватись історичні, національно-культурні, соціально-економічні 

особливості. Закріплення в статуті правил кооперації громад і механізмів 

громадської участі дозволить мінімізувати ризики виникнення конфліктів та 

протестів – як між сусідніми громадами, які об’єднались, так  між владою й 

членами територіальної громади. 

Однак, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», 

норма прийняття статуту має рекомендаційний характер, що ставить під загрозу 

правове закріплення механізмів безпосередньої взаємодії влади й громади на 

місцях. Для прикладу, за даними Асоціації сприяння самоорганізації населення 

станом на 2015 рік, статути ухвалені та зареєстровані менше ніж у 20 % 

територіальних громад. Це свідчить, що практично 80 % населення України 

позбавлено реальної можливості брати участь у вирішенні питань місцевого 

значення. Відтак позитивне розв’язання цього питання залежить від рівня 

усвідомлення органами й посадовими особами місцевого самоврядування 

важливості ухвалення якісних статутів територіальних громад. Можна 

констатувати, що наявний рівень регламентації процедурних питань перебуває 

переважно на середньому або незадовільному рівнях [244]. 

У цьому контексті узгоджене виконання та вдосконалення зазначених 

нормативно-правових актів спрятиме зміцненню комунікативних 

взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та територіальною 

громадою, оскільки ефективна нормативно-правова база сприятиме 

встановленню правових меж під час налагодження конструктивного діалогу 

між представниками органів державного та місцевого врядування та їх 

посадовими особами. 

У проміжному висновку, варто відзначити, що хоча органи місцевого 

самоврядування є суб’єктом комунікативних відносин здебільшого і їх участь у 

здійсненні комунікативної політики у більшості схожа з діяльністю органів 

виконавчої влади, проте особливістю їх компетенції є територіальна 
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обмеженість відповідно до адміністративно-територіального поділу та пряма 

співпраця місцевого рівня влади й громади. 

Щодо інституційної сторони системи управління комунікативної 

діяльності, то вона складається з органів управління на місцях, а також 

опосередковано – із громадськості, а саме громадських організаціїй та 

соціальних груп, здатних впливати на процес прийняття рішень.У такому 

процесі провідну роль відіграють інформаційні служби, статутною метою яких 

є всебічне, оперативне інформування громадськості про діяльність відповідної 

ради, виконавчих органів та їх посадових осіб, виконавчого комітету про 

ухвалені рішення й плани роботи, для роз’яснення принципів управління 

громадою та заходів щодо їх здійснення.  

Зауважимо, що в довіднику «Основні засади діяльності прес-служб 

органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український 

досвід» автори виділяють існуючі підходи до побудови прес-служб (як 

різновиду інформаційних служб): 1) прес-служба як ключовий механізм 

управління під безпосереднім підпорядкуванням керівника; 2) прес-служба як 

проміжна ланка між організацією та зовнішніми суб’єктами; 3) модель 

аутсорсингу, тобто доручення виконання ряду функцій стороннім організаціям. 

Виходячи з розглянутої типології, Україна втілює перехідну модель відносин 

держави і суспільства – реалізуючи  завдання керівництва та обмежуючись 

моніторингом засобів масової інформації [169, с. 27]. 

Уперше формування інформаційних служб розпочалося з моменту 

запровадження інституту президентства (1992 p.), коли в структурі 

Адміністрації Президента України було створено прес-службу глави держави, і 

відтоді розпочався реальний процес налагодження основ зв’язків із 

громадськістю в органах державної влади. Продовженням законодавчого 

унормування став Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року, в 

якому фіксувалося право створення в державних органах спеціальних 

інформаційних служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку 

доступ до інформації. Цей перший етап характеризувався, в основному, 
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кількісним насиченням штатів пресових та інших служб, що здійснюють 

функції зв’язків із громадськістю, фахівцями, щодо якісного наповнення – це 

питання актуальне й сьогодні [21, с. 38]. 

Важливим законодавчим регулятором став Закон України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» (1997), який визначив 

понятійні та функціональні особливості. Відтак інформаційні служби органів 

місцевого самоврядування характеризуються як структурні підрозділи цих 

органів, що виконують інформаційно-аналітичні функції й забезпечують 

зв’язки із засобами масової інформації, громадськістю. Функціонувати 

інформаційні служби можуть у формі інформаційних управлінь, інформаційно-

аналітичних підрозділів, прес-служб, прес-центрів, центрів громадських 

зв’язків, прес-бюро, прес-секретарів та прес-аташе з відповідним апаратом. 

Така відмінність підходів до структурних одиниць виражається в неможливості 

прийняття типових положень та приведення діяльності інформаційних служб 

до спільного знаменника. До цього слід додати відсутність актів, у якиx 

пoвинна бути визначена cтруктура викoнавчиx oрганів рад. Тoму cтвoрення 

інфoрмаційнoгo підрoзділу та формування йoгo cтруктури вxoдить 

безпосередньо дo кoмпетенції ради. 

Варто взяти до уваги комунікативну роль секретаря сільської, селищної, 

міської ради, а також голови районної, обласної, районної у місті ради, які 

здійснюють інформаційні функції, забезпечують роботу з розгляду звернень 

громадян та доступу до публічної інформації відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування» (ст. 50 п. 3; ст. 55 п. 6) [193]. 

Узагальнюючи, відзначимо, що головними завданнями інформаційної 

системи місцевого самоврядування в робочому режимі функціонування є: 

- забезпечення представницької та управлінської діяльності сільської, 

селищної, міської ради; 

- забезпечення управлінської діяльності голови та виконавчих органів 

місцевого самоврядування; 
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- забезпечення інформаційної взаємодії влади та громади; 

- забезпечення інформатизації органів місцевого самоврядування. 

На сучасному етапі ми стикаємося із ситуацією, коли в радах та їх 

виконавчих органах спостерігається відсутність централізації в організації 

інформаційного забезпечення, тобто основні завдання та функції із цього 

напряму розподіляються між декількома структурними підрозділами. Зазвичай 

до цього переліку відносять: загальний відділ, прес-службу, відділ роботи зі 

зверненнями громадян, сектор контролю, організаційний відділ. До того ж, 

пошук, аналіз інформації та підготовку матеріалів для прийняття 

управлінського рішення здійснюють майже всі структурні підрозділи органів 

місцевого самоврядування [173, c. 47]. 

Іншою стороною роботи інформаційних підрозділів є їх постійна 

реорганізація, яка відображає відсутність визначеної стратегії та системного 

бачення функцій. Наслідками реорганізації є плинність кадрів, звільнення 

досвідчених робітників, зміна функціональних обов’язків. Наразі невирішеним 

залишається питання щодо місця підрозділів у структурі апарату влади. Досить 

часто вони перебувають у складі управлінь і департаментів, не маючи прямого 

виходу на керівництво, що знижує оперативність їх роботи. У таких умовах 

стратегічна комунікація повинна базуватися на принципах когерентності 

(взаємоузгодженості), гнучкості та інституційної пам’яті. 

Ключову роль у формуванні позитивного іміджу місцевого 

самоврядування відіграють механізми й процедури зворотного зв’язку із 

громадськістю, а не різноманітні форми інформування й однобічної 

комунікації. Оскільки прорахунком є переважно прес-посередницька 

діяльність, яка має ситуаційний і безсистемний характер і відрізняється 

короткостроковістю акцій, розрахованих на моментальний, одноразовий ефект 

[223]. 

Більше того, ставлення громадськості до влади буде позитивним, навіть 

якщо муніципальні органи менше пропагуватимуть свою діяльність і 

організовуватимуть пабліситі своїх заходів, натомість почнуть активніше 
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вивчати думку громадськості з найважливіших питань і зважати на неї в 

процесі прийняття рішень із нагальних проблем. Причому особлива роль у цій 

роботі має належати органам самоврядування, чия діяльність за визначенням 

має бути публічною і покликаною розв’язувати стратегічні проблеми 

муніципального рівня. 

Звідси, основним завданням діяльності інформаційних підрозділів є 

створення доброзичливого ставлення населення до державних, громадсько-

політичних, господарсько-економічних та інших інститутів суспільства 

(функція інформування та репрезентаційна), а також функції, пов’язані з 

обробкою інформації та запитів від громадян, моніторинг громадських 

настроїв. Позитивним моментом стало започаткування з 2008 року проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація» (за основу взято польський 

досвід), що пропагує зразок орієнтованої на добре обслуговування клієнта 

публічної адміністрації, яка працює на підставі прозорих процедур прийняття 

рішень, добрій організації праці. 

До переліку недоліків комунікації між органами державної влади й 

суспільством відносять також нечіткість функцій комунікативних підрозділів, 

прийняття без обговорення з ними управлінських рішень, у деяких випадках – 

незадовільну фахову компетентність працівників цих підрозділів. Місцеві 

службовці не завжди відзначаються умінням чи прагненням дохідливо, 

своєчасно пояснити або прокоментувати певний факт. У результаті дії й наміри 

влади можуть викликати нерозуміння, неприйняття з боку суспільства, що 

може негативно вплинути на ефективність державної політики. Доцільно 

врахувати наявність значного апарату управління, що сприяє бюрократизації, 

тінізації соціальних мереж та корупції. Відтак питання прозорості та 

відкритості органів влади постає важливою умовою ефективного 

комунікативного процесу, що буде розкрито в наступному підрозділі [236]. 

Погоджуючись з думкою авторів праці «Комунікативний процес у 

місцевому самоврядуванні», відзначимо, що для налагодження дієвої 

комунікації в місцевому самоврядуванні, зокрема органів місцевого 



94 

 

самоврядування та їхніх працівників, необхідно реалізувати такі положення: 

по-перше, це безпосередня наближеність представників органів місцевого 

самоврядування до територіальної громади – не лише в географічній площині, а 

й у площині прийняття й реалізації управлінських рішень; по-друге, така 

взаємозалежність членів територіальних громад та органів місцевого 

самоврядування повинна відображатись у юридичній та політичній практиках 

українського суспільства; по-третє, належна якість управлінських послуг і 

відповідність соціально-значимим ідеям розвитку суспільства [218, с. 54]. 

У цілому, робота інформаційних служб у всіх її проявах стане 

ефективною лише за умови, коли органи влади, отримуючи повну інформацію 

про суспільну думку, будуть використовувати її в ролі органічно вбудованої 

частини як у процес прийняття державних рішень, так і в механізм діяльності 

самоврядних органів. 

Діяльність місцевої влади не повинна зводитись до формального 

виконання законодавчих приписів, а має стати дієвим інструментом для 

забезпечення взаємодії громади та органів місцевого самоврядування, 

залучення громадян та громадських інституцій до вирішення місцевих 

питань. Пряма взаємозалежність відкритості влади й довіри до неї є 

вагомою причиною для того, щоб приділяти постійну увагу 

комунікативному складникові в діяльності місцевої влади. Аналіз актів 

законодавства, що регулюють питання комунікації органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування з громадськістю, свідчить, що вони не 

враховують розвиток нових інформаційно-комунікативних технологій. До 

того ж, цими актами врегульовано лише певні форми комунікації з 

громадськістю. Таким чином, механізм здійснення громадського контролю 

за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

актами законодавства залишається невизначеним. 

Підсумовуючи, доцільно звернути увагу на необхідність сьогодні 

вдосконалювати законодавчі механізми регулювання процесів обміну 

інформацією, зокрема результатом комунікативної реформи повинно стати 
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всебічне вивчення громадської думки й своєчасне прогнозування критичної 

маси громадського невдоволення. Насамперед варто зосередитись на 

першочергових заходах, а саме: визначенні пріоритетів у сфері суспільних 

комунікацій, узгодженні механізмів інформування та зворотного зв’язку; 

визначенні органу, відповідального за розроблення, впровадження та контроль 

за реалізацією державної комунікативної політики; забезпеченні взаємодії, 

побудови вертикальної і горизонтальної ієрархії комунікацій. 

Для порівняння механізмів взаємної довіри й співробітництва держави та 

інститутів громадянського суспільства пропонуємо розглянути досвід Польщі – 

однієї з найуспішніших країн регіону Центральної та Східної Європи у сфері 

комунікативних взаємовідносин та модернізації інституту місцевого 

самоврядування. У процесі поступової інтеграції Польщі в систему Євросоюзу 

шляхом інституційних та економічних реформ було знижено ймовірність появи 

опозиції цим реформам, об’єднано суспільство навколо «європейської ідеї» та 

налагоджено взаємодію держави на центральному та місцевому рівнях з 

інститутами громадянського суспільства. 

Загалом у Польщі трансформація суспільства почалася раніше, ніж у 

сусідніх країнах, – ще 1980 р. Так, рух «Солідарність», об’єднавши більшість 

професійно активних осіб, відіграв важливу роль у цьому процесі. Разом із тим 

чверть польського населення виступала як активна внутрішня опозиція і саме 

це вплинуло на розвиток громадянського суспільства та його діалогу з 

державним сектором. Водночас у 1991–1992 рр. у країнах Центральної та 

Східної Європи відбувалися політичні перетворення, що сприяли 

демократизації. Були прийняті нові конституції, які закладали правові основи 

політичної системи, створювали багатопартійні парламентські системи. Такі 

процеси відбувалися і в Республіці Польща. Вони практично поклали початок 

переходу до ринку і демократії через запозичення європейських інститутів. 

Отож перша половина 90-х років характеризувалася реформаторською 

діяльністю, ініціюванням адміністративної реформи та розвитком матеріальної 
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бази самоврядування (Закон про територіальне самоврядування від 8 березня 

1990 р. [359]) [246, с. 82]. 

Новим етапом стало прийняття Конституції РП 1997-го, яка закріплює 

принцип субсидіарності (першорядна значущість надається індивіду й 

суспільству (у тому числі асоціаціям громадян), тоді як держава створена для їх 

підтримки); визначає можливості громадян впливати на рішення, що 

ухвалюються владою (право на участь у референдумі (ст. 62, ст. 125), 

законодавчої ініціативи (ст. 118, п. 2), право подавати петиції, пропозиції та 

скарги (ст. 63) і право громадян на здійснення правосуддя (ст. 182)). Окремо 

варто відзначити ст. 61, яка декларує право на отримання інформації про 

діяльність органів публічної влади, а також осіб, які виконують публічні 

функції, що сприяє відкритості та співпраці з владою [328]. 

У 1999 року відбулися принципові зміни в діяльності територіального 

самоврядування цієї країни, де утвердилися три рівні структур: ґмінне 

самоврядування (основний рівень); повітовий рівень (місцеве самоврядування, 

до складу якого входить кілька ґмін) і воєводське самоврядування 

(регіональний рівень, до складу якого входять кілька повітів) (діяльність 

триступеневої влади регламентується Законом про самоврядування воєводствa 

від 5 червня 1998 року [356]; Законом про повітове самоврядування від 5 червня 

1998 року [355], Законом про територіальне самоврядування від 8 березня 

1990 року) [359]. Як результат, модель влади змінилася на користь громад та 

реалізації їхніх прав на самоврядування, а ефективне реформування стало 

поштовхом до соціально-економічного розвитку громад. 

Вагоме місце в процесі політико-комунікативної трансформації системи 

місцевого самоврядування відведено Закону про доступ до публічної 

інформації (2001), який визначив об’єкти і суб’єкти доступу до публічної 

інформації, а також основні режими доступу до такої інформації [227, с. 77]. 

В Польщі діє Акт (закон) про комп’ютеризацію операцій суб’єктів, 

залучених до виконання державних замовлень (2005 р.). Цей закон наділяє 

громадян і підприємства правом звертатися до державних органів влади в 
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електронній формі. Тобто електронне звернення громадян до органів влади 

офіційно закріплене на рівні закону. Кожен орган влади, до найменшої 

територіальної одиниці (гміни), повинен мати е-скриньку на єдиній платформі 

ePUAP. Позитивним моментом є те, що всі процеси, пов’язані із застосуванням 

ІКТ в органах влади, централізовані й координуються з Міністерством 

адміністрації і оцифрування (МАС) з 2010 р. [223]. 

Згідно з новим Законом з інтегрованої інформатизації держави (2014 р.), 

метою держави є не просто інформатизація, а надання послуг. У такій взаємодії 

громадськість виступає не в ролі об’єкта впливу, а як суб’єкт комунікативного 

процесу [147, с. 180]. 

Режими формування електронних комунікацій закладено  наступними 

законодавчими актами: «Стратегією розвитку інформаційного суспільства», 

Комплексною державною програмою інформатизації Program Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa, ZIP), національною програмою дигіталізації (Polska 

Cyfrowa), Законом про петиції (прийнято 2014 р., увійшов в дію 2015 р.), які 

підвищують доступність інформації, реалізують програму побудови 

електронного уряду, покращують ефективність і зручність електронних послуг 

[345, с. 143]. 

Крім того, існує портал, створений у рамках проекту «Практичні аспекти 

реалізації концепції відкритого уряду й повторного використання публічної 

інформації як каталізатора для розвитку передової цифрової грамотності», що 

становить інтерес у рамках проекту «Сприяння використанню Інтернету і 

розвиток цифрової грамотності» за підтримки Міністерства адміністрації та 

оцифрування. На порталі оголошуються дослідження та рекомендації з приводу 

побудови відкритого електронного уряду [307, с. 165]. 

Варто також розглянути правові механізми інституціоналізації або 

формалізації партнерства, які виникли в середині десятиліття 90-х років на рівні 

муніципальних утворень. 

У співпраці між польськими неурядовими організаціями і структурами 

місцевого самоврядування простежуються два етапи: 



98 

 

I. Секторне співробітництво (1989 – 1996 рр.) – його основною формою 

були спільні заходи, що здійснювалися спонтанно; це, зокрема, реалізація 

екологічних профілактичних і туристичних програм тощо. Характерними 

рисами цієї співпраці були випадковість і короткостроковість. 

II. Системна співпраця – започаткована у другій половині 90-х років, коли 

було сформульовано принципи та процедури комплексної співпраці між обома 

секторами. Суть цієї співпраці полягає в тому, що її правила та процедури 

стосуються усіх неурядових організацій, що діють на рівні відповідної місцевої 

громади. Саме тому неурядові організації спільно з органами місцевого 

самоврядування реалізували проект «Програми співпраці з громадським 

сектором, неурядовими організаціями» у формі актів місцевого права. 

Профільним законом щодо взаємодії органів публічної адміністрації з НУО є 

закон від 24 квітня 2003 року «Про діяльність суспільної користі й 

волонтерство», який у Польщі вважають «конституцією НУО». Цей закон дає 

визначення НУО, діяльності суспільної користі (на благо суспільства) та її 

суб’єктів, регулює принципи здійснення такої діяльності й її використання 

органами публічної адміністрації, визначає форми взаємодії та сфери публічних 

завдань. Документ встановлює обов’язковість затвердження річної програми 

співпраці органів публічної адміністрації з НУО, можливість доручати НУО 

виконання публічного завдання з виділенням дотації на повне фінансування 

його реалізації або підтримувати його виконання за рахунок часткового 

дофінансування його заходів. Співпраця з публічною владою відбувається за 

принципами субсидіарності, суверенітету сторін, партнерства, справедливої 

конкуренції та прозорості, а також може набувати форми аутсорсингу завдань, 

взаємної інформації, консультацій щодо проектів законодавства. Окрім того, 

було зафіксовано процедуру змагальності щодо надання публічних послуг; у 

конкурсах отримали право брати участь НУО [350, с. 150]. 

У подальшому прийнято першу Стратегію розвитку громадянського 

суспільства (Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

2005 р.), у якій визначалися цілі та завдання з активізації громадськості та ОГС 
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у державі на період 2007 – 2013 років (програмний цикл фондів ЄС). Головним 

ефектом (і результатом) її впровадження стало встановлення основи для 

створення так званого Фонду громадянських ініціатив (Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich) – довготермінової програми підтримки ініціатив громадянського 

суспільства, що базувалася на наведених у стратегії пріоритетах [324, с. 129]. 

Стратегічні документи – Звіт Польща 2030 і Стратегія розвитку 

соціального капіталу – пропонують удосконалити інструменти прямих 

контактів між громадянами і владою, розширити соціальні комунікації і таким 

чином запровадити структуру деліберативної демократії, яка підвищить 

компетентності громадян та наділить їх дорадчими функціями, з одночасним 

наголосом на складності процедури ухвалення демократичних рішень та ролі в 

ньому експертів і професійних управлінців [207, с. 71]. 

Очікується, що діяльність органів місцевого самоврядування у сфері 

побудови ефективних комунікацій із громадськістю на місцевому рівні 

розширить канали включення громадян до процесу прийняття рішень. В основі 

таких дій має бути формування довіри й готовності до співпраці шляхом 

створення плавного та ефективного функціонування інформації. Відтак 

інформаційна політика місцевої влади повинна поєднуватися з плановою, 

довгостроковою перспективою, спрямованою на реалізацію прав жителів 

громади та втілення узгодженої політики щодо сприяння місту. 

Я. Козловський виділяє чотири основні цілі комунікаційної політики 

муніципального органу: здійснення права громадян на інформацію; ефективна 

система соціальних комунікацій у суспільстві, створення угод між громадою й 

місцевою владою, зовнішня промоція територіальної одиниці [332, с. 124]. 

Місцеві органи влади створили механізми, що регулюють доступ і 

поширення публічної інформації. Для цього сформовано штатні команди, які 

займаються промоцією й відносинами зі ЗМІ, уведені які прес-атеше в радах 

самоврядування. Невід’ємною складовою діяльності муніципальних одиниць є 

зв’язки з громадськістю (PR-офіси), які забезпечують створення простору для 

діалогу між владою і жителями міста. Одночасно до основних завдань зв’язків 
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із громадськістю належать – відбір інформації, презентація, роль лідера 

громадської думки і функції медіатора. 

Вертикальна система комунікації (керівника зі співробітником) досить 

часто сприяє до помилковим діям службовців в органах самоврядування, що 

спричинено неясністю в передачі інформації, відсутністю артикуляції та 

індивідуальної відповідальності за виробленою інформацією; перекручуванням 

фактів; спотворенням та фільтрацією інформації відповідно до суб’єктивної 

оцінки. Горизонтальні зв’язки застосовується до людей, що мають еквівалентні 

позиції та посади, і передбачають: обмін інформацією між працівниками, під 

час якого заповнюється брак знань і з’являється можливість коригування 

ситуації тощо [345, с. 140]. 

Щодо дієвої внутрішньої взаємодії в органах самоврядування, то 

необхідно розвивати ефективну внутрішню циркуляцію інформації, 

налагоджувати канали її збору та поширення, особливо коли йдеться мова про 

інформації громадян. Важливо враховувати роль співробітників на всіх рівнях, 

яку вони здійснюють у процесі формування інформаційної політики 

муніципального органу. Взаємодія із громадою, громадські навички мера (у 

сільських громадах та в малих містах – війт (пол. wójt), бурмістра (у середніх 

містах) чи президента (у великих містах), компетентність і професіоналізм 

місцевих службовців становлять громадський імідж міської влади [350, с. 316]. 

У польській адміністративній практиці вироблено інструменти, через які 

реалізовуються або популяризуються й просуваються різні аспекти 

орієнтованого на якість управління органом місцевого самоврядування. До них 

слід віднести заходи, які реалізовувались у Польщі впродовж останніх двадцяти 

років. Вони здійснювались у формі проектів, програм, систем, моделей, методів 

та конкурсів. 

Варто відзначити роль фактора надання якісних публічних послуг 

громадськості в публічному управлінні. Польща в даному контексті реалізувала 

на загальнонаціональному рівні програму «Приязна адміністрація» 

(запровадження в 2000 р.). Основними завданнями програми є: виконання на 



101 

 

високому рівні компетенції вимог Кодексу Цивільної служби; удосконалення 

кадрів у сфері надання якісних послуг та розбудови приязних взаємин з 

громадянами; зміни в організації роботи адміністрацій та процедур надаваних 

ними послуг; удосконалення системи обміну інформацією між владою та 

громадянами. Прикладами дієвих ініціатив є проведення конкурсу «Найбільш 

приязний заклад урядової адміністрації», «Найбільш сучасний заклад урядової 

адміністрації», відповідність вимогам ISO з управління якістю у сфері надання 

публічних послуг місцевому населенню [126, с. 250]. 

Таким чином, проекти, що реалізуються польською владою, ініціюють 

зміни в адміністраціях, особливо щодо поширення досвіду відкритості дій та 

надають громадянам інформацію про найважливіші процедури 

адміністративних органів. 

Отже, можна виділити найважливіші зміни в органах публічної влади: 

- якісні зміни у відносинах між політикою та адміністрацією (виділення 

політичних посад, державної служби); 

- зміцнення принципу субсидіарності; 

- упровадження домінування територіального принципу над галузевим 

(децентралізація процесу прийняття рішень, завдань та коштів, обмеження 

розмірів державного апарату); 

- детальне регламентування процесу прийняття рішень; 

- збільшення прозорості діяльності органів влади та доступу до публічної 

інформації; 

- заміна ієрархічних зв’язків горизонтальними (і всередині окремих 

інституційних структур, і між ними); 

- перехід від кількісних до якісних критеріїв оцінки діяльності органів 

влади; 

- запровадження у процес прийняття значущих рішень механізмів 

суспільного діалогу (наприклад, механізм тристоронньої комісії); 

- створення гарантій належної поведінки чиновників. 
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У результаті реформування ефективна комунікативна політика приводить 

до створення інтегрованої спільноти, розвитку громадянського суспільства, 

залучення жителів до створення позитивного іміджу місцевих органів і як 

наслідок – збільшення довіри місцевих громад до влади. 

Проаналізовані нормативні та інституційні механізми уможливлюють 

визначення розвитку подальшого забезпечення комунікативної політики, у якій 

громадськість визнається ядром (основою) реалізації реформ, що має: по-

перше, посилити демократичність здійснюваних перетворень; по-друге, 

сприяти впровадженню клієнт-орієнтованого підходу в управлінні на місцях; 

по-третє, відповідати сучасним умовам розвитку інформаційного суспільства 

[142, с. 133]. 

Використання узагальненого позитивного досвіду взаємодії влади й 

громадськості, осмислення попередніх помилок і прорахунків у цій сфері, 

раціональне доопрацювання чинних норм законодавства, урахування позицій і 

висновків представників громадськості, запозичення відповідного 

міжнародного досвіду − усе це разом із професіоналізмом тих, хто будує 

комунікації між владою та громадою, дасть змогу розкрити комунікаційний 

потенціал діалогу влади й громадян, зміцнивши засади євроінтеграційного 

поступу України. 

 

3.2. Доступ до публічної інформації як засіб громадського контролю 

 

В умовах запровадження процесів децентралізації та конституційної 

реформи діяльність органів місцевого самоврядування значно залежить від 

прозорості й відкритості влади, можливостей вільного доступу до інформації. 

Значення інформаційної відкритості в місцевому управлінні визнається 

ступенем довіри між громадянами та органами державної влади, а також 

розвитком принципів участі громадськості, що є одним з основних аспектів 

належного урядування. 
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Погоджуючись з дослідженням О. Корнійчука, відзначимо, що однією із 

передумов сталого демократичного розвитку суспільства є інформаційна 

відкритість. Саме відкритість влади, її спроможність і готовність до діалогу з 

різними суспільними силами здебільшого визначають внутрішньополітичну 

ситуацію й загалом впливають на процеси соціально-економічного розвитку 

регіонів. Відомо, що відкритість визначається трьома основними чинниками. 

По-перше, йдеться про якість чинного нормативно-правового забезпечення, 

згідно з яким органи управління функціонують. По-друге, це існування дієвих 

та конкретних механізмів і процедур реалізації прав доступу громадян до 

інформації про діяльність державної й місцевої влади. І, по-третє, рівень 

політичної культури, який існує у суспільстві й зокрема в державному апараті 

[112]. 

Закладені підвалини регулювання інформаційних відносин (аналізувались 

у попередньому підрозділі) декларують упровадження в органах місцевого 

самоврядування базових компонентів європейської моделі відкритості та 

прозорості інформації, підвищення її якості й доступності для надання 

можливості людині, громадянину, інститутам громадського суспільства брати 

участь у місцевих справах, доступу до суспільно важливої інформації, що 

сприяє захисту прав людини. 

Аналіз варто розпочати із атрибутивної характеристики відкритості 

самоврядування, яка визначається через безпосередню участь громадян у 

політичному житті та виявляється в забезпеченні реального впливу 

громадськості на органи влади. На думку дослідниці Є. Тихомирової, 

відкритість органів влади включає кілька складових: нормативна – законодавче 

закріплення їх прозорої та відкритої діяльності; інституційна – наявність 

структурних і організаційних форм та механізмів, що забезпечують відкритість 

у їхній діяльності; – особистісна – прозорість і відкритість діяльності 

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в 

цих органах. Зокрема, йдеться про обов’язкове звітування органів державної 

влади перед громадськістю, інформування інститутів громадянського 
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суспільства про прийняті важливі рішення, публічне обговорення проектів 

законів, чіткі правила й процедури співпраці органів влади та інститутів 

громадянського суспільства [254]. 

Засадничий принцип прозорості передбачає, що органи місцевого 

самоврядування й управління надають громадянам повну інформацію про свою 

діяльність і важливі для суспільства питання, якими займається місцева влада. 

Загальнодоступними мають бути: головні документи, які регулюють діяльність 

місцевої влади (закони, статут, положення, бюджет, тощо); інформація про 

заплановані засідання ради, комісій, інших робочих засідань; графік роботи 

посадовців і органів влади; інформація про тендери та їх результати. По-друге, 

цей принцип визначає форму подання інформації: інформація про важливі для 

суспільства питання має надаватися громадянам у доступній формі, щоб вони 

могли висловити свою думку. І по-третє, процес прийняття рішень органами 

місцевого самоврядування має бути задокументованим − фіксувати 

протоколами позиції кожного депутата щодо конкретних рішень [42, с. 27]. 

Безперечно, важливим компонентом функціонування самоврядування є 

реалізація права на отримання інформації, що сприяє розумінню громадянами 

дій і політики влади й цим розширює участь громадян у політичному процесі. 

Використовуючи цей інструмент, громадяни можуть реалізувати своє основне 

політичне право – брати участь в управлінні країною, у якій вони живуть. 

Оскільки отримана інформація дозволяє, з одного боку, контролювати 

діяльність державних структур і таким чином перешкоджати розвитку корупції, 

а з іншого, дає можливість громадянам робити свій внесок у процес прийняття 

важливих стратегічних рішень, які стосуються політичного курсу. 

Слід урахувати, що на органи державної та місцевої влади, як і на інші 

організації, розповсюджується дія закону інформованості – впорядкованості: 

чим більшою за обсягом і кращою за якістю інформацією про внутрішнє і 

зовнішнє середовище володіє організація, тим більшою є ймовірність її 

стійкого функціонування (самозбереження). У цьому контексті особливої 

актуальності набуває інформаційне забезпечення органів публічної влади. Його 
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можна розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як сукупність форм 

документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення 

та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі в 

процесі її функціонування [6]. 

Сьогодні в процесі інформаційного забезпечення продовжують широко 

використовуватись традиційні джерела інтелектуальної інформації: правової 

(Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативні правові акти, 

міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права, а також 

ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні 

виступи, інші джерела інформації з правових питань), соціологічної 

(документовані або публічно оголошені відомості, у яких відображено 

результати соціологічних опитувань, спостережень та інших соціологічних 

досліджень), документованої інформації про особу (видані на її ім’я документи, 

а також відомості про особу, зібрані державними органами влади та органами 

місцевого самоврядування в межах своїх повноважень), інформації 

довідниково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, довідники, 

рекламні повідомлення та оголошення, путівки, картографічні матеріали тощо, 

а також довідки, що даються уповноваженими на те державними органами й 

органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

організаціями, їх службовими особами та автоматизованими інформаційними 

системами) тощо [45]. 

З метою якісної обробки чи надання інформації перераховані джерела 

потребують інтеграції. Відповідно, об’єднана інформаційна система має 

забезпечити ефективну роботу органів влади завдяки вдосконаленню їх 

інформаційно-аналітичних систем та використанню компонентів, що 

реалізують інтеграцію їх діяльності, а саме: система електронного 

документообігу, інтегрована система управління інформаційними ресурсами, 

система управління розподіленими технологіями аналітичних обчислень тощо. 

Основними гарантіями права на інформацію забезпечуються: створенням 

можливостей для вільного доступу до статистичних даних, архівних, 
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бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз даних, 

інформаційних ресурсів; обов’язком суб’єктів владних повноважень 

інформувати громадськість і засоби масової інформації про свою діяльність і 

прийняті рішення; здійсненням державного й громадського контролю за 

додержанням законодавства про інформацію; встановленням відповідальності 

за порушення законодавства про інформацію [159, с. 12]. 

Спробуємо розглянути процедурні аспекти доступу до інформації. 

Вищезгаданий Закон «Про доступ до публічної інформації» містить реальні 

механізми, що здатні зробити владу прозорішою. В Україні оприлюднювати 

інформацію органи влади мають шляхом публікації проектів та ухвалених 

рішень в ЗМІ, розміщувати її на офіційних веб-сайтах, вивішувати на 

інформаційних стендах. Відтак громадськість може подавати інформаційний 

запит в індивідуальній або колективній, усній чи письмовій формі, причому 

відмова від надання інформації може аргументуватися засадою 

конфіденційності [188]. 

Відповідно до законодавства визначено широке коло розпорядників 

інформації, до числа яких входять усі суб’єкти владних повноважень; юридичні 

особи, що фінансуються з бюджетів, особи, якщо вони виконують делеговані 

повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, 

включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних 

послуг, суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку 

або наділені спеціальними чи винятковими правами, або є природними 

монополіями. 

Унормовано обов’язок органів державної влади, а також органів місцевого 

й регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність і прийняття 

рішень; створення в державних органах спеціальних інформаційних служб або 

систем, що забезпечували б в установленому порядку доступ до інформації. 

Таким чином, оприлюднення інформацій слід здійснювати шляхом публікації 

проектів та ухвалених рішень у ЗМІ, розміщувати її на офіційних веб-сайтах, 

вивішувати на інформаційних стендах тощо. 
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У практичній площині найкраще надають публічну інформацію на запити 

міські ради обласних центрів, середній рівень відкритості яких становить 69 %. 

Гірша ситуація із середнім рівнем відкритості міських рад обласних центрів, 

який становить 57 %. Однак зовсім низький середній рівень відкритості в 

міських рад звичайних (малих) міст – 37 % (підготовлено Центром політичних 

студій та аналітики у рамках фінального звіту по кампанії «Знати, щоб діяти!») 

[209]. 

В епоху інформаційних технологій важливим механізмом забезпечення 

відкритості й прозорості діяльності органів влад є використання інтернету в 

управлінні. Законодавчо унормовано згідно з указом Президента України «Про 

додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної 

влади» обов’язковість ведення органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування веб-сторінок та оперативного розміщення на них 

офіційної інформації про діяльність відповідних органів, виконання програм, 

планів, чинних і скасованих нормативно-правових актів, форм і зразків 

документів, архівної та іншої інформації, а також необхідність завчасного 

розміщення на таких веб-сторінках проектів нормативно-правових актів з 

повідомленням про це засобів масової інформації [195]. 

Загалом вітчизняні дослідники розглядають офіційний веб-сайт органу 

влади та Інтернет як основний засіб реалізації права громадянина на доступ до 

публічної інформації. Однак аналіз відкритості й прозорості веб-сайта органів 

самоврядування необхідно розглядати з двох точок зору, як з боку пропозиції 

(тобто інформації, яку висвітлюють ОМС), так і з боку попиту (тобто 

інформаційного запиту населення). 

Перший варіант можна відстежити на основі моніторингу громадської 

організації «Інституту розвитку регіональної преси», який засвідчує рівень 

інформаційної відкритості влади – 2013 року він склав 49,6 %, 2012 року – 

48,3 %, а в 2011 року – 40,6 %, утім, 50,4 % інформації щодо діяльності 

центральних органів виконавчої влади все ще залишається недоступною для 

користувачів [209]. 
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Сторону громадськості представляють результати опитування Центру 

Разумкова – 34 % українських користувачів Інтернету користуються базами 

даних законодавства, нормативно-правових актів; 29 % – відвідують веб-сайти 

органів влади та місцевого самоврядування; 27 % – намагаються отримати 

інформацію про роботу влади на сайтах державних установ та органів. 

Інформаційними пріоритетами для відвідувачів сайтів органів влади є: 41 % 

шукали загальну інформацію щодо відповідного органу влади (його структури, 

положення тощо); 40 % намагалося з’ясувати місце, час та види необхідних 

документів для отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, 

свідоцтв, посвідчень тощо); 34 % шукали інформацію щодо режиму роботи 

і/або прийому громадян структурних підрозділів та їх посадовців; 11 % 

цікавилися проектами рішення відповідних органів; 7,3% – результатами 

перевірок, моніторингу та аудитів; лише 8 % – державними закупівлями та 

витрачанням бюджетних коштів. Здебільшого такий сплеск громадянської 

активності й попит на демократичний контроль за діяльності влади пов’язаний 

із подіями Революції гідності [240]. 

Таким чином, електронні інформаційні ресурси органів місцевого 

самоврядування (веб-сайти рад) не виконують своїх комунікативних 

функцій сповна, оскільки часто містять лише інформацію загального 

характеру, зокрема дані про структуру (апарат), години й подібну 

декларативну інформацію. Знайти повноцінні звіти щодо виконання 

державних програм, дотримання або факти порушень законодавства на 

таких інформаційних ресурсах практично не виявляється можливим, що 

унеможливлює здійснення контролю за ефективністю діяльності органів 

місцевого самоврядування (Додаток А). 

Критерієм ефективної політики відкритості є рівень залучення 

громадян до управління, оскільки низький рівень інформованості 

суспільства про дії влади є причиною негативного ставлення населення до 

проведення реформ і до влади загалом. Спробуємо перевірити цю тезу на 

українській практиці. 
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Громадянська мережа ОПОРА ініціювала з 2013 року дослідження 

відкритості співпраці з громадянами та публічне поширення інформації. Для 

цього було розроблено індекс публічності, який передбачав оцінку й 

порівняння рівня прозорості, відкритості й підзвітності муніципальних 

інституцій у їхній взаємодії з мешканцями. У цілому, дослідження публічності 

націлене на те, щоб зрозуміти наскільки відкрито приймаються рішення й 

втілюється в життя політика муніципалітету, і яким є внесок основних суб’єктів 

місцевого самоврядування – міського голови, виконавчих органів і депутатів – 

у цей процес. Згідно з результатами майже всі муніципалітети покращили свої 

результати відповідно у порівнянні з даними 2014 року, винятками стали 

Хмельницька та Ужгородська міські ради, показники яких опустилися на 5 % і 

1 % [91] (Додаток Б). 

До категорії міст із задовільним рівнем публічності цьогоріч відносимо 5 

міських рад. Це умовні лідери рейтингу публічності, хоча жоден з органів 

самоврядування так і не зміг перетнули позначку у 80 % та вибороти звання 

«публічної». Отже, найвищі результати отримали Івано-Франківська (71 %), 

Вінницька (70 %), Київська (69 %), Луцька (67 %) та Сумська (63 %) міські 

ради. 

Наступний показник – ставлення населення до здійснення й 

упровадження реформ – варто розглянути на основі Моніторингу прогресу 

реформ за 2015 р. (опитування проводилося дослідницькою компанією TNS на 

замовлення Проектного офісу Національної ради реформ). Під час дослідження 

67,1 % громадян вважають, що змін у реформі децентралізації немає, 32,9 – 

відповіли ствердно (опитано 1 000 респондентів з усіх регіонів і різних типів 

населених пунктів віком 18–55 років; ставилося питання: на Ваш погляд, у якій 

мірі відбувається реформування в наступних сферах). Відтак на думку 

громадськості невирішеними залишаються питання щодо єдиного переліку 

стандартів публічних послуг, оновлення закону про службу в органах місцевого 

самоврядування, в зоні ризику прийняття Закону «Про місцевий референдум» 

[156]. 
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Рівень довіри населення до місцевої влади відповідає значенням: 18,8 – 

зовсім не довіряю; 33,7 % – скоріше не довіряю, 34,9 % – скоріше довіряю і 

тільки 5,7 % – цілком довіряю. Дані відповідно до дослідження соціологічної 

служби Центру Разумкова з 6 по 12 березня 2015 року, опитано 2 009 

респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та 

окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що 

репрезентує доросле населення України (Додаток В). 

У кінцевому підсумку проаналізуємо форми доступу до інформації. Відтак 

активний аспект доступу (з боку органу влади) передбачає відповідь органу на 

запит від особи/групи осіб, забезпечення їхньої участі в засіданні колегіальних 

органів, надання можливості ознайомитися з публічною інформацією в органі 

влади. 

Пасивний аспект доступу (з боку органу влади) – обов’язок органу влади 

оприлюднювати інформацію про свою діяльність, ухвалені документи та 

проекти, що готуються, реєстр публічної інформації тощо в один або кілька 

способів – публікувати в ЗМІ, розміщувати на офіційних веб-сайтах, 

вивішувати на інформаційних стендах тощо [227, с. 77]. 

Для порівняння, пасивний спосіб забезпечення громадянам доступу до 

публічної інформації, по-перше, є захищеним від фальсифікацій і 

несанкціонованих втручань; по-друге, громадяни знають, які видання є 

офіційними й де шукати необхідні нормативні акти, ураховуючи також 

невелику кількість офіційних видань; по-третє, розміщення кількох 

примірників випусків офіційних друкованих видань дозволяє зробити їх 

доступними, тобто для громадян такий доступ є безкоштовним; по-четверте, 

опублікування усуває будь-які суперечки з приводу вступу акта в дію, 

офіційного тексту актів і, взагалі, дозволяє органу влади буквально виконати 

свій обов’язок про оприлюднення актів. У випадку відсутності офіційного 

оприлюднення через опублікування можна говорити про притягнення винних 

осіб до юридичної відповідальності за бездіяльність; розміщення прийнятих 

актів на інформаційних стендах [271, с. 117]. 
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Отож доступ та оприлюднення інформації надає громадянам змогу 

реагувати або у вигляді громадських ініціатив, спрямованих на підтримку, або у 

формі критики їхньої діяльності. Вважається, що очікуваною реакцією буде 

більша відданість і відчуття причетності, а далі це зменшення протиставлення 

«ми – вони». Таким чином, органи влади зуміють перетворити ставлення 

протесту на позитив залучення. 

Щодо причин порушення права доступу на інформацію, то було 

визначено такі: 1) низький рівень фахової підготовки посадових і службових 

осіб, який проявляється в нездатності тлумачити норми закону; 2) відсутність 

культури інформаційної відкритості влади; 3) істотні недоліки та 

невідповідність міжнародним стандартам у сфері доступу й свободи інформації 

законів, що регламентують реалізацію права на доступ до інформації; 

4) матеріально-технічні причини невпорядкованості інформації. Також було 

визначено, що «в Україні необхідно запровадити інститут інформаційного 

уповноваженого, який буде займатись як захистом права на доступ до 

інформації, так і захистом інформації про особу». 

Отже, з метою підвищення взаємодії та правового контролю 

громадськості над владою необхідно: посилити комунікативні можливості 

громадян у здійсненні громадського контролю за діяльністю депутатів місцевих 

рад, доступі до прийняття рішень місцевого значення; підвищити 

відповідальність посадових осіб щодо забезпечення повного та своєчасного 

надходження й оновлення інформації, оприлюднення рішень міської ради, 

рішень виконкому й розпоряджень міського голови, що стосуються 

територіальної громади, в тому числі за минулі роки, і повного доступу 

громадян до проектів рішень, винесених на засідання міських рад для 

отримання та публічного обговорення громадськістю змісту та можливих 

наслідків їх упровадження. 

Відзначимо, що публічність влади, відкритість інформації та адекватна 

поінформованість населення сприяють становленню налагодженого каналу 

зворотного зв’язку, формують свідому політичну участь громадян, надають 
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можливості для обґрунтованої відповіді та раціонального впливу громадськості 

на державні рішення. Однак на сучасному етапі нерозв’язаними залишаються 

проблеми відсутності національної системи індикаторів (параметрів) 

оцінювання стану інформаційної системи регіонів, відсутність інтегрованої 

системи національних інформаційних ресурсів та інформаційної органів 

місцевого самоврядування та громади, недостатність необхідних фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів й ефективності їх використання [60]. 

Вагоме місце в процесі комунікативної трансформації системи місцевого 

самоврядування в Україні може відіграти польський досвід реалізації політики 

інформаційної відкритості та каналів доступу до інформації. 

Запровадження принципів прозорості, відкритості й підзвітності влади – 

означає ліквідацію зайвих адміністративно-бюрократичних структур, 

радикальне реформування системи публічних фінансів, делегування нових, 

ширших повноважень для демократично вибраних місцевих влад. 

Згідно із Законом про доступ до публічної інформації РП гласності 

підлягають – державні органи, принципи функціонування органів влади, 

стратегічна політика органів влади, загальнодоступні дані, суспільна власність 

тощо. Щодо розпорядників інформації, то сюди відносять усі органи державної 

й місцевої влади, установи, які використовують кошти з бюджетів, а також 

політичні партії і профспілки [357]. 

До інструментів доступу до публічної інформації включають 

інформаційні запити, розміщення інформації в доступному місці або через 

інформаційні термінали (інфомати), окрім того, функціонує Бюлетень публічної 

інформації. Варто врахувати, що доступ до публічної інформації в Польщі є 

безкоштовним, але у випадку, коли установа несе додаткові витрати, у заявника 

можуть вимагати плату [296]. 

Надання публічної інформації за запитом повинно відбуватися відповідно 

до способу та форми, які вказаних у запиті, за винятком ситуації, коли технічні 

засоби, які має у своєму розпорядженні суб’єкт, що зобов’язаний надавати 
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інформацію, не дають йому змоги надати інформацію відповідно до способу та 

форми, які вказані в запиті (ст. 14 п. 1 Закону про доступ до інформації) [357]. 

Бюлетень публічної інформації був створений з метою громадського 

доступу до публічної інформації в електронному вигляді. Цей інформаційний 

бюлетень складений з веб-сайтів, на яких державні органи та інші організації, 

які виконують державні функції, висвітлюють публічну інформацію, необхідну 

польському законодавству. Цей доступ можливий за посередництва: головної 

сторінки BIP, яка знаходиться за адресою www.bip.gov.pl, де розміщено 

основну інформацію про об’єкти (назва, телеадресні дані, інформація про 

редактора сторінок) з посиланнями на їх сторінки; об’єктної сторінки, 

підготовленої об’єктами, які законодавчо зобов’язані їх вести, з інформацією 

про діяльність, яку вони проводять [350, c. 310]. 

У ст. 7 п. 1 абз. 3 i 4 законодавець передбачив ще два способи надання 

публічної інформації: шляхом присутності на колегіальних засіданнях органів 

публічної влади, обраних у загальних виборах, та оприлюднення матеріалів, у 

тому числі аудіовізуальних і телеінформаційних, які документують такого роду 

засідання та шляхом розміщення публічної інформації в центральних 

репозиторіях публічної інформації. Приміром, у Малопольському воєводстві 

облаштовано в залі засідання спеціальну галерею, де можна стежити за 

дебатами і дискусією, також встановлено спеціальні пристрої-інформатори, які 

дають можливість ознайомитися з інформацією [350, c. 311]. 

З метою забезпечення єдиного електронного доступу запроваджено 

використання єдиної електронної платформи послуг публічної адміністрації – 

ePUAP. ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – це 

своєрідна інтернет-приймальня, через яку можна написати електронного листа 

адміністрації міста, а також база інформаційних карток можливих послуг, які 

можна отримати на локальному, регіональному чи національному рівні в т. ч у 

електронній формі. Таким чином, платформа ePUAP забезпечує такі переваги 

для громадянина: адміністративні послуги доступні з одного місця; можливість 

урегулювання адміністративних питань за допомогою Інтернету; можливість 

http://www.bip.gov.pl/
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здійснення оплат публічних послуг електронним шляхом; доступ до єдиної бази 

документів, яка необхідна для користування послугами публічної адміністрації 

[330, с. 14]. 

Дієвість інтернет-механізмів знаходиться у фазі динамічного розвитку, 

що підтверджується даними Євростату – місцеві веб-сайти є важливим 

джерелом інформації для 41 % інтернет-користувачів. Серед форм 

безпосередньої комунікації в міських і сільських гмінах використовують 

Бюлетень інформації гмінної (42 % і 34,4 % – відповідно), зустріч із 

мешканцями ( 88 % і 98 %) (дані дослідження «Діагностика громадської участі» 

в рамках проекту «Вирішуймо разом»). Висока довіра до особистих контактів 

зумовлена відсутністю відповідних цифрових навичок, нездатністю залагодити 

всі справи через інтернет (56 %), складне технічне оформлення (33 %), 

відсутність інформації про контактну особу (20 %) [321]. 

Аналіз електронних послуг на прикладі жителів Сілезії показав, що 

майже 90 % респондентів використовують електронну пошту як засіб зв’язку з 

владою; 82 % – офіційні веб-сайти; 65 % – Бюлетень публічної інформації як 

джерело вирішення адміністративних питань і взаємодії з владою [307, с. 146]. 

У цьому контексті важливу роль відіграє офіційний веб-сайт органу 

місцевого самоврядування, що уможливлює істотно підвищити ефективність і 

результативність різноманітних напрямків діяльності на рівні села чи міста – 

від надання он-лайн послуг населенню та бізнесу до підготовки, обговорення й 

прийняття управлінських рішень на локальному рівні. Інформуючи громадян із 

широкого кола питань, даючи їм можливість обговорювати законопроекти та 

інші правові акти в процесі їх підготовки і вироблення політичних рішень за 

допомогою ІКТ, органи влади забезпечують реалізацію громадянами їхнього 

права на доступ до інформації. 

На процедуру відкритості й прозорості впливають такі неформальні 

чинники: переважання в суспільстві установок та стереотипів про державу як 

«монумент, реліквію з попереднього періоду», невідомі та обтяжливі процедури 
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отримання інформації чи подання запиту; невміння правильного оформлення 

запиту. 

Постійним напрямом роботи органів влади Польщі стало 

інформування громадян про наміри адміністрації з питань удосконалення 

надання послуг, проведення конкурсів та інших заходів, спрямованих на 

покращення роботи.  

Модернізація та реформування інформаційної відкритості органів 

влади пов’язані із запровадженням програми «Приязна адміністрація», яка 

діє з 15 червня 2000 р. і зорієнтована на органи влади всіх рівнів, які 

прагнуть спрямовувати свої дії на створення приязних відносин із клієнтами 

і впровадження новітніх методів обслуговування громадян. Практичним 

результатом програми стало створення інформаційних кіосків 

(інформаційні автомати – Infomaty) з поширення електронної оперативної 

інформації про послуги адміністрації та вакантні місця в них; створення 

інформаційного центру цивільної служби, що зробив більш доступною 

інформацію про діяльність адміністрації, послуги й компетенцію органів 

влади та їх працівників, можливості розвитку цивільної служби тощо [125]. 

Таким чином, завданнями проекту Infomaty є: надання громадянам 

інформації про найважливіші процедури адміністративних органів; 

промоція цивільної служби як новітньої організації, спрямованої на 

професіоналізацію обслуговування клієнтів; ініціювання змін в 

адміністраціях, особливо щодо поширення досвіду відкритості дій; 

випробування інформаційних автоматів як новітньої форми контакту між 

громадянами та органами влади. 

Доцільно розглянути забезпечення прозорості публічної сфери через 

забезпечення реалізації у 2005–2007 рр. програми запровадження засад 

«належного врядування» в органах місцевої та регіональної влади «Прозора 

Польща». У ній задекларовано принципи діяльності самоврядних органів влади, 

зокрема прозорість, нетерпимість до корупції, громадська участь, 

передбачуваність, професіоналізм, оцінювання [48, c. 115]. 
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Для програми було спроектовано «Модель прозора гміна», яка 

ґрунтувалася на шести принципах «доброго управління»: 

1. Прозорість функціонування полягає у виробленні ефективних методів 

донесення інформації до мешканців та уможливлення їм легкого доступу до 

інформації на тему функціонування самоврядування. 

2. Нетерпимість до корупції, у рамках якої опрацьовуються заходи, які 

повинні бути основою створення етичного кодексу працівників установи. 

3. Суспільна співучасть, яка стосується питань активної участі громадян у 

публічному житті, а органи самоврядування систематично проводять заходи, 

спрямовані на підвищення свідомості місцевої громадськості. 

4. Стратегічність або включення місцевої громадськості до процесу 

формування довгострокових планів. 

5. Професійність – цей метод впливає на покращення функціонування 

самоврядування і підвищення кваліфікації його працівників.  

6. Звітність впливає на ефективне інформування місцевої громадськості 

про фінансові й організаційні аспекти свого функціонування, ефективно 

займається питаннями бюджету і бенчмаркінгу [48, с. 117]. 

На думку дослідників, реалізація цього проекту передбачала також 

виконання низки практичних завдань, що суттєво полегшили б життя місцевих 

жителів на даній території та поінформували б про кожен крок влади. Так, 

наприклад, згідно з програмою на кожній території був упроваджений опис 

послуг з допомогою Карт послуг, які надає городянам виконком, а також 

розроблені програми співпраці з громадськими організаціями й опубліковані 

брошури, що презентували бюджет жителям громади. 

Одним із засобів забезпечення прозорості діяльності органів влади є так 

звана «карта послуг» – систематизована інформація про спектр послуг, які 

повинна надавати громадянам та чи інша інституція з конкретним описом 

необхідних документів, часу прийняття рішення, вартості послуги, способу 

опротестування рішення [345, c. 147]. 
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Однак найважливішим досягненням у рамках Програми «Прозора 

Польща» можна вважати вироблення стандартів функціонування органів 

самоврядування, орієнтованих не на службовців, а на громадян. 

Результативність проекту підтверджують дані опитування – більшість 

респондентів (63 %) з 800 опитаних мешканців 16 громад-учасників 

пілотного проекту на запитання: «Чи помітили ви які-небудь зміни, 

пов’язані з упровадженням програми «Прозора Гміна», відповіли ствердно, 

зміни пов’язували із «доступністю інформації щодо стану громади» та 

«ефективним функціонування громади». Мешканцям запропонували також 

питання, чи вважають вони, що реалізація проектів, таких як «Прозора 

Гміна», корисна для місцевого самоврядування? – 91 % відповідей були 

ствердними [117, с. 336]. 

Масову участь місцевих органів влади у вирішенні проблем 

формування транспарентної влади та ефективність програмних здобутків 

варто розглядати як приклад до реалізації подібних програм в Україні 

(«Прозоре самоврядування в Україні – навчання представників українських 

органів самоврядування у сфері сучасного управління публічною 

адміністрацією» (2006 р.), «Інтеграція України з Європою – через прозоре 

самоврядування» (2007 р.), «Прозора Україна – лідери для етичного 

самоврядування» (2007 р.), «Прозора Україна. Створення ефективного і 

етичного самоврядування в Україні» (2008 р.) та ін.). 

Тобто проекти, що реалізуються польською владою, ініціюють зміни в 

адміністраціях, особливо щодо поширення досвіду відкритості дій і надають 

громадянам інформацію про найважливіші процедури адміністративних 

органів, спрямованість послуг, документи, оплату. 

Таким чином, встановлення зворотного зв’язку з громадськістю, 

публічного діалогу, партнерських стосунків органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства, підвищення ефективності механізму 

залучення громадськості до розроблення й реалізації державної політики – 

питання першочергової ваги, від яких залежатимуть усі подальші дії влади. 
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3.3. Практики взаємодії органів місцевого самоврядування та 

громадськості 

 

Рівень місцевого самоврядування є сполучною ланкою між 

громадянським суспільством і державними органами, де сходяться інтереси 

громади, держави, політичних партій та громадських організацій. Саме тому 

ефективність діалогової комунікації багато в чому залежить від механізмів 

зворотного зв’язку, який визначається як реакція та сприйняття громадськості 

на характер державного й місцевого функціонування. У поняття 

«громадськість» ми включаємо соціально-активну частину суспільства, членів 

територіальної громади та громадські організації. 

Відтак важливість урахування ролі громадськості в здійсненні 

політичного комунікативного процесу пояснюється тими функціями, які вона 

реалізує: по-перше, громадськість виступає комунікативним каналом, з яким 

відбувається обмін інформацією; по-друге, вона виконує функції соціального 

барометра суспільних настроїв; по-третє, громадськість здатна сформувати 

основні положення суспільної думки; по-четверте, функція участі інститутів 

громадянського суспільства у визначенні напрямків державної та місцевої 

політики [236]. 

Вітчизняні науковці і практики наполягають на тому, що ефективна 

участь громадян у місцевому самоврядуванні повинна базуватися на таких 

десяти принципах взаємодії виконавчої влади та місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства (ІГС), як: соціальне партнерство; 

установлення балансу між державними інтересами та інтересами окремо взятих 

ІГС; надання рівних можливостей; взаємовідповідальність і обов’язок давати 

звіт; невтручання держави у діяльність ІГС; участь у виробленні політики, 

прийнятті рішень та їхній реалізації; інформаційна відкритість; визнання 

державою багатоманітності видів діяльності ІГС; ефективність, гнучкість; 

повага, довіра, толерантність, визнання своєрідності іншої сторони. 



119 

 

Для побудови прозорої та відповідальної комунікації влади варто 

зорієнтуватися на задоволення потреб та інтересів населення, на постійну 

підтримку політичних зв’язків, що дозволить вибудувати стабільну політичну 

систему. Так звана зовнішня орієнтованість комунікативної політики повинна 

враховувати об’єктивні й суб’єктивні перепони недосконалої співпраці. До 

першої групи можна віднести недосконале впровадження принципів 

децентралізації та субсидіарності на місцях, неналагоджений механізм 

фінансування, прогалини нормативно-правової бази тощо. Друга група 

відображає такі суб’єктивні чинники людського фактора, як: недостатня 

професійна та психологічна готовність до діалогу й співпраці, спричинена 

комплексом «радянського чиновника» (коли управлінець відчував свою 

зверхність над громадськістю), недостатня мотивація до співпраці та ін. З нашої 

точки зору, аналіз механізмів взаємодії повинен враховувати найбільш 

актуальні проблеми існуючої реальності, розгляд основних суб’єктів, партнерів 

та їхні ролі в політичному процесі, а також можливе конструювання шляхів 

розв’язання проблем, що буде висвітлено в четвертому розділі. 

Варто виокремити чотири можливі шляхи впливу на державну та місцеву 

політику. Дослідниця О. Крутій до них відносить: безпосередню взаємодію; 

консультативні дії; переговорні процеси з владними структурами; наглядовий 

контроль. Перший шлях безпосередньо впливає на розв’язання актуальних 

проблемних питань, які не можуть бути вирішені державою. Цей параметр дає 

короткостроковий ефект, якщо не комбінується одночасно з впливом на зміну 

політики держави щодо вирішення питання. Консультативний вплив стосується 

спрямування державної політики в правильне русло. Громадські організації 

шукають шляхи врахування інтересів і проблем недостатньо репрезентованих 

груп через переговори з владними структурами. Інноваційний підхід виявляє 

себе в розробці та демонстрації нових шляхів вирішення проблем. Наглядовий 

контроль за правильним виконанням державної політики є окремою формою 

впливу громадських організацій на органи влади. Ці загальні шляхи впливу 
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громадськості на політику реалізовуються за допомогою конкретних 

комунікативних механізмів [118]. 

Міжнародні вимоги до комунікативного діалогу можна адаптувати з 

дослідження датського інституту прав людини, який сформулював модель 

залучення органами влади громадян до прийняття рішень. На рівні 

Центрального уряду відбувається розроблення державної політики і 

законотворення. Тобто мають залучатись до цього процесу організовані групи 

інтересів, які братимуть участь у процесі підготовки проектів законів чи рішень 

(НУО, профспілки, асоціації). На рівні Місцевого уряду відбувається 

впровадження державної політики, планування й регулювання. Відтак 

залучаються організовані групи інтересів та громадяни, які беруть участь у 

прийнятті рішень (планування на рівні міста та округу, бюджетний процес, 

важливі інвестиційні проекти), і на рівні місцевих інституцій, які можуть бути 

підпорядкованими центральному або місцевому уряду. Справа стосується 

процесу надання публічних послуг, до якого мають залучатись організовані 

групи інтересів та громадяни, які братимуть участь в управлінні наданням 

послуг, роботою місцевих закладів [297, с. 59]. 

Якщо інституційна організація місцевого самоврядування – сфера відання 

центрального рівня управління, то ефективність взаємодії між владою і 

населенням на місцевому рівні зажить від правових основ та способів їх 

реалізації. 

У практичному вимірі законодавчо визначено, що безпосередніми 

формами участі членів у місцевому самоврядуванні є: інститут звернень (Закон 

України «Про звернення» [191]), місцевий референдум, загальні збори 

громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, органи самоорганізації 

населення (Закон України «Про місцеве самоврядування» [193]). Однак ці 

положення не дозволяють громадянам сповна брати участь у підготовці та 

прийнятті рішень місцевою владою, здійснювати контроль за використанням 

коштів і майна громади. 
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Не менш важливою формою залучення громадськості є індивідуальні й 

колективні звернення громадян в органи державної влади та місцевого 

самоврядування або до їх посадових осіб (колективні звернення часто 

називають петиціями). Право громадян на звернення гарантується 

Конституцією України (ст. 40), у якій визначено, що «громадяни України 

мають право звертатися до органів державної влади та місцевого 

самоврядування», і встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб 

«розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді» [110, с. 23]. 

Слід урахувати, що організація роботи зі зверненнями громадян в Україні 

є одним із найрозвинутіших напрямів взаємодії влади з населенням. Звернення 

громадян, як й інші форми безпосередньої демократії, дають можливість 

населенню брати участь у вирішенні суспільних справ, контролювати 

діяльність посадових осіб, приводячи їх до відповідальності (підзвітності) за 

свою діяльність [231, с. 16]. 

Однак інститут звернень громадян потребує модернізації. Розв’язанню 

вказаної проблеми могло б сприяти широке впровадження в практику 

державного управління й місцевого самоврядування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що дозволяють не лише забезпечити діалог між 

представниками влади і громадянами, а й проаналізувати рішення, що 

приймаються посадовими й службовими особами, зробити результати аналізу 

доступними для широкої громадськості. Ефективним прикладом є 

інституціоналізації «електронних петицій» як виду звернень, про що 

детальніше йтиметься мова в третьому розділі. 

Механізми, названі в законодавстві про місцеве самоврядування, 

потребують додаткового нормативного забезпечення на рівні місцевих 

положень, у яких мають чітко прописуватися задекларовані механізми: 

- порядок призначення й проведення місцевого референдуму має 

визначатись окремим законом про референдуми. Так, відповідно до ч. 3 ст. 78 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [193] не менш як одна 

десята частина громадян, що проживають на відповідній території і мають 
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право голосу, можуть порушити питання про дострокове припинення 

повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради за рішенням 

місцевого референдуму. Проте за відсутності законодавства, яке регулює 

питання проведення місцевого референдуму, такий механізм притягнення до 

відповідальності ОМС жодній територіальній громаді реалізувати неможливо; 

- порядок підготовки й проведення загальних зборів – окремим законом і 

статутом територіальної громади; 

- порядок унесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається 

представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 

територіальної громади; 

- порядок організації громадських слухань визначається статутом 

територіальної громади. Громадські слухання сприяють представникам різних 

секторів – органам місцевого самоврядування, громадам, органам виконавчої 

влади, неурядовим організаціям об’єднуватися навколо розв’язання проблем та 

представити шляхи їх вирішення. Разом з тим процедури громадських 

консультацій недостатньо ефективно використовуються, що є однією із причин 

неефективних рішень і непрогнозованої політики. Характерним є також 

недостатній вплив ОГС на процес залучення громадян до управлінських 

рішень. Проте позитивом стало розроблення й упровадження механізмів 

електронних консультацій з громадськістю (детальніше електронні послуги для 

громадян розглянемо в наступному розділі) [153, c. 86]. 

Отож статут територіальної громади стає важливим нормативним 

джерелом регулювання загальних зборів та місцевих ініціатив, а для 

громадських слухань він є єдиним таким джерелом. 

У попередніх підрозділах ми відзначили, що рекомендаційний характер 

упровадження статуту призвів до ситуації, коли не всі територіальні громади 

втілили своє право на практиці (переважно прийняли статут обласні та районні 

центри). Однак прийняття статут, також не скасовує можливі інструментальні 

недопрацювання. Так, Український незалежний центр політичних досліджень 
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опублікував аналіз правового регулювання механізмів місцевої демократії, 

визначивши такі тенденції [5]: 

• Порядок реалізації місцевої ініціативи урегульовано у 23 обласних 

центрах України. Відсутнє регулювання в Житомирі, Севастополі та Ужгороді. 

Зокрема, статут територіальної громади міста Ужгород не згадує місцеву 

ініціативу в переліку механізмів участі членів територіальної громади в 

місцевому самоврядуванні, Ужгородська міська рада також не ухвалила 

положення. Окреме положення про місцеву ініціативу мають тільки 4 міста: 

Вінниця, Донецьк, Суми Харків. Деякі норми щодо розгляду місцевої 

ініціативи містять регламенти Миколаївської та Чернівецької міських рад. 

• Порядок проведення громадських слухань урегульовано у 24 обласних 

центрах України, відсутнє регулювання в Житомирі й Севастополі. Окремі 

положеннях про громадські слухання мають 8 обласних центрів: Вінниця, 

Суми, Донецьк, Харків, Миколаїв, Черкаси, Чернігів, Чернівці. В м. Київ 

громадські слухання регулюються Статутом територіальної громади й 

Розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації «Про 

проведення у м. Києві загальноміських громадських слухань». 

• Порядок реалізації загальних зборів громадян за місцем проживання 

урегульовано у 24 обласних центрах України, відсутнє регулювання в 

Житомирі й Севастополі. Окремі положеннях про загальні збори мають 3 

обласні центри: Суми, Донецьк, Харків. Постановою Верховної Ради України 

від 17 грудня 1993 року «Про затвердження Положення про загальні збори 

громадян за місцем проживання в Україні» керуються 2 обласні центри – 

Вінниця і Хмельницький [106, c. 67]. 

Крім того, додатково в статутах може бути унормовано громадське 

обговорення проектів актів міської ради та інших органів місцевого 

самоврядування; членство в комісіях (комітетах), які утворюються на 

громадських засадах при органах і посадових особах місцевого 

самоврядування; участь у роботі громадських рад та дорадчих комітетів, що 

утворюються міським головою з метою вивчення потреб окремих категорій 
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жителів міста; участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень 

міської ради з питань, що визначають основні напрями соціально-економічного 

та культурного розвитку міста. 

Важливим механізмом комунікації влади та громадськості стало 

утворення громадської ради. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики» [189], рекомендовано органам 

місцевого самоврядування під час проведення консультацій із громадськістю та 

утворення громадських рад при органах місцевого самоврядування керуватися 

затвердженими цією постановою Порядком і Типовим положенням. Відтак 

громадська рада є важливим інструментом участі громадськості у виробленні 

політики певного державного органу чи органу місцевого самоврядування, а 

також як додатковий експертний, інформаційний і психологічний ресурс 

владного органу, що працює з громадянським суспільством. 

Українським незалежним центром політичних досліджень спільно з 

Партнерством інститутів громадянського суспільства на підтримку 

громадських рад було виявлено, що серед недоліків у роботі громадських рад 

слід відзначити несистемність взаємодії громадських рад з органами виконавчої 

влади, слабке володіння представниками інститутів громадянського суспільства 

сучасними методиками аналізу політики, моніторингу суспільних процесів, 

громадського контролю, антикорупційної експертизи тощо. Крім того, у 

багатьох громадах взагалі відсутня практика створення дорадчих органів та 

досвід проведення консультацій із громадськістю [93, с. 39]. 

До суб’єктів громадського контролю також відносять інститути 

громадянського суспільства (ІГС), зокрема громадські організації, професійні й 

творчі спілки, організації роботодавців, благодійні та релігійні організації, 

недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й 

установи, які за своєю демократичною функцією зорієнтовані насамперед на 

контроль за діями влади. 
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В Україні Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» надає право 

місцевій владі залучати недержавні організації до виконання місцевих 

соціальних програм і самостійно визначати зміст програм та виконавців. 

Порядок співробітництва між державними структурами та НУО регулює також 

ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги» [197]. Органи ж місцевого 

самоврядування самостійно розробляють необхідні механізми надання коштів 

недержавними організаціями в рамках цих програм. Так, програмний метод 

підтримки послуг НУО досить успішно застосовується в кількох містах 

України – Києві, Одесі, Харкові, Сумах, Хмельницькому. В Одесі органи 

місцевої влади прийняли пакет нормативно-правових і методичних документів 

для місцевого соціального замовлення. 

З іншого боку, характерним для діяльності громадських організацій є їхня 

слабка інституційна спроможність, недотримання в роботі спільних 

демократичних та етичних принципів, унаслідок чого між ними виникає 

недовіра та відсутнє розуміння спільної мети. 

Незважаючи на ці слабкі місця, громадські організації все частіше 

пропонують конструктивні заходи щодо конкретних напрямів роботи з 

громадського контролю за діяльністю влади, що керуються чинним 

законодавством. Так, зокрема, пропонується: активізувати практику участі 

представників громадських організацій у засіданнях постійних депутатських 

комісій, особливо під час розгляду профільних програм; здійснювати 

моніторинг використання публічних коштів під час реалізації бюджетних 

програм, моніторинг інформаційних ресурсів органів влади з огляду на 

можливість доступу громадян і громадських організацій до інформації про 

діяльність органів влади. 

Однак права громадського сектору досить часто лишаються суто 

декларативними, а владні кроки до співпраці – симулятивними. І, не зважаючи 

на вже наявну законодавчу базу, яка створила дуже сприятливе середовище для 

взаємодії громадськості з владою, промовисті факти, здебільшого з периферії, 

свідчать про те, що архаїчна система відштовхує чужорідні демократичні 
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елементи. Участь громадського сектору в політиці блокує недосконалість 

законодавства та неготовність публічної адміністрації (а часто й самих 

представників ІГС) до якісної співпраці. 

До проблемних моментів варто віднести невисокий рівень довіри 

громадськості до ІГС. За результатами національних щорічних моніторингових 

опитувань Національного інституту соціології НАНУ, середній бал рівня довіри 

(за п’ятибальною шкалою) до благодійних фондів, громадських асоціацій та 

об’єднань коливався протягом 2004 – 2013 рр. у межах 2,4 – 2,6 бала. 

Відповідаючи на запитання «Які форми впливу громадськості на прийняття 

рішень органами влади Ви вважаєте найбільш ефективними?», лише 7,1 % 

респондентів обрали варіант відповіді: «Участь в існуючих або створення нових 

громадських організацій та об’єднань». При цьому, за результатами різних 

соціологічних досліджень, громадські організації користуються відносно 

вищим рівнем довіри, порівняно з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, політичними партіями і профспілками, проте поступаються за 

рівнем довіри церкві та ЗМІ. Важливо зазначити, що довіра й позитивне 

ставлення до громадських об’єднань безпосередньо залежать від рівня 

поінформованості громадян про їх діяльність. Так, за даними соціологічного 

дослідження Центру Разумкова, лише кожен четвертий громадянин щось знає 

про існування (діяльність) громадських організацій у його місті чи селі, тоді як 

переважна більшість опитаних громадян (70 %) узагалі нічого не можуть 

сказати із цього приводу [208]. 

Одним з учасників комунікативного процесу є органи самоорганізації 

населення, які, пов’язуючи місцеве населення та владу, сприяють 

упровадженню місцевих і загальнодержавних проектів, своєчасному 

інформуванню органів місцевого самоврядування про нагальні проблеми, 

місцеві ініціативи, пропозиції, що, відповідно, поліпшує якість роботи місцевої 

влади. Сьогодні діяльність органів самоорганізації населення регулюється 

Законом України «Про органи самоорганізації населення» [194], згідно з яким 

вони мають досить широкі повноваження. Одним із таких прикладів є право 
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ОМС делегувати повноваження органам самоорганізації населення (ОСН) з 

переданням необхідних фінансових ресурсів, останні можуть практично 

впроваджувати певні проекти в різних сферах місцевого життя, ефективність 

яких підвищиться за рахунок максимальної наближеності до громадян, а отже, 

можливості найбільш повного урахування їх інтересів. До того ж, це частково 

зніме навантаження з органів місцевої влади та звільнить ресурси для 

виконання більш масштабних проектів, а також забезпечить результативність 

місцевої політики, що без підтримки громадськості неможливо, і підвищить 

рівень демократії в державі. 

Разом з тим у деяких населених пунктах нашої держави існування ОСН 

має більш формальний характер, спостерігається недостатній рівень 

громадської активності. Причиною такого є байдужість громади стосовно 

наявних суспільних проблем, а також недовіра громадян щодо позитивного 

розв’язання їх питань, що, своєю чергою, унеможливлює врахування органами 

місцевого самоврядування повною мірою інтересів територіальної громади, а 

відповідно і їх практичної реалізації. 

Нині діючі механізми комунікації з громадськістю працюють здебільшого 

як система передачі інформації від органу виконавчої влади до громадськості й 

повернення цієї ж інформації у трансформованому вигляді. На практиці це 

виявляється в проведенні органом влади роз’яснювальної роботи, організації 

консультацій із громадськістю та залученні представників інститутів 

громадянського суспільства до роботи в консультативно-дорадчих органах. 

Водночас базовий принцип комунікації – принцип зворотного зв’язку – 

передбачає не тільки передачу інформації, а й відповідну корекцію всієї 

системи управління на основі отриманої, трансформованої, доповненої та 

обробленої інформації [69, c. 27]. 

У результаті це виражається в низькій політичній активності 

громадськості. Це підтверджується даними соціологічного опитування 

Міжнародного республіканського інституту (IRI) в Україні, що охопило 17 

тисяч респондентів у 22 обласних центрах. Дослідження показало стабільно 
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низький рівень участі жителів майже усіх міст у заходах чи зустрічах, що 

організовують ОСББ, органи самоорганізації населення, громадські організації, 

профспілки, політичні партії, а також в заходах, що організує міська рада, її 

виконком чи обласні органи влади [167]. 

Саме тому розроблення концепції механізму діалогової взаємодії в 

державному управлінні потребує такого розуміння форм, параметрів, функцій, 

характеристик як суб’єктів, так і самого процесу взаємодії в управлінні 

державою, коли кінцевою метою постає побудова стратегії співробітництва 

органів влади та громадськості. На практиці демократичне врядування 

визначається як сума безпосередніх взаємовідносин громади, публічного й 

приватного секторів, планування й управління спільними справами регіону. 

Згідно з дослідженням Г. Парфьонової, ефективність інформаційної 

взаємодії може бути визначена на основі прямих та опосередкованих критеріїв 

ефективності. Прямі критерії ефективності (як прямого, так і зворотного 

зв’язку) характеризують стан організації інформаційної взаємодії. До них 

належать: наявність інформаційних ресурсів (банки, бази даних, архіви) 

належної якості та своєчасне доведення необхідних видів інформації через 

оптимальні механізми взаємодії. Щодо опосередкованих показників, то це – 

ступінь просвіти громади відносно базових понять місцевого самоврядування; 

розуміння компетенції органів місцевого самоврядування; знання громадою 

програм і цілей розвитку; знання виборцями результатів діяльності їх депутатів; 

поінформованість представників конкретних соціальних груп відносно прав та 

механізмів участі в житті громади тощо [172]. 

Опосередковані критерії ефективності зворотного зв’язку 

характеризують: 

- систематичність вивчення громадської думки; 

- відсутність повторних скарг з одних і тих самих питань до ОМС; 

- позитивні результати моніторингових досліджень щодо вирішення 

проблем, які хвилюють громаду [172]. 
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Таким чином, комунікації з громадськістю стають найбільш адекватною в 

сучасних умовах формою саморефлексії суспільства й ефективним механізмом 

управління його соціокультурними потребами. 

Саме тому необхідно реформувати механізми партнерства між органами 

влади та громадою, але для цього необхідно, щоб: 

• взаємодія органів влади й суспільства здійснювалася на основі 

принципу соціального партнерства, коли органи влади дотримуються 

принципів відкритості та прозорості (допускають громадські організації до 

участі у вирішенні своїх проблем, надають їм для того відповідні ресурси); 

• досягався консенсус завдяки постійній участі громадських організацій у 

місцевій політиці на засадах кооперації; 

• влада не втручалася у внутрішню автономність і незалежність 

організацій. 

Дослідник В. Е. Юрченко серед способів організації зацікавленої 

комунікації виділяє: 

– проведення консультацій із представниками соціальних, національних, 

регіональних груп щодо важливих суспільних проблем та оптимального їх 

розв’язання (наприклад, фокус-групи); 

– організацію «гарячих ліній», різного роду «телефонів довіри» між 

політичними суб’єктами та населенням; 

– створення інтерактивних програм на телебаченні, постійних інтернет 

сайтів, орієнтованих на оперативне реагування на питання та запити людей; 

– залучення громадян до спільного обговорення проектів політичних 

рішень і виявлення особливостей соціальних чи регіональних інтересів; 

– створення друкованих органів, радіостанцій, інтернет-сайтів, 

орієнтованих на підтримку культурного, релігійного, національного 

різноманіття; 

– створення й підтримку громадських організацій, які допомагають 

реалізовувати ті чи інші права людини [288, с. 160]. 
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У нашій державі упродовж тривалого часу панувала політика, за якої 

органи влади тільки інформували населення, а зворотному зв`язку ніхто не 

приділяв уваги. У цілому, така позиція була зрозумілою, оскільки пояснювалася 

нігілізмом та апатією всередині самого суспільства, відчуженням громадянина 

від процесу прийняття рішень. Сьогодні політична активність громадян 

зростає. Вони активно об’єднуються в громадські організації задля 

організованого представлення й захисту своїх інтересів у взаємовідносинах з 

державними органами, тому необхідно використати таке піднесення для 

впровадження дієвої співпраці. 

Поряд із цим ще однією обов’язковою вимогою до комунікативної 

діяльності місцевих органів влади є врахування специфіки місцевості – 

галузевої структури виробництва, пріоритетних напрямів розвитку території, 

наявності ресурсів, інфраструктури економіки та забезпечення її розвитку, 

демографічних, міграційних і ментальних особливостей регіону. 

Основні напрями, за якими найбільш плідно й перспективно може 

здійснюватись взаємодія органів влади й громадських організацій в регіоні, 

такі: взаємодія із громадськими організаціям (залучення широких кіл 

громадськості до політичного процесу) у формуванні стратегій місцевого 

(регіонального) розвитку; розбудова на локальному рівні мережі комітетів 

громадської територіальної самоорганізації; створення громадських рад 

(дорадчого або експертного характеру); систематичний обмін інформацією. 

Особливе значення має злагоджена робота влади й громадськості з реалізації 

потенціалу міжсекторальної взаємодії у формуванні стратегічного бачення 

розвитку місцевості. Саме ця форма сприяє осмисленню існуючого становища, 

пошуку і реалізації тих чи інших форм зацікавленої й відповідальної участі 

людей у формах організованої громадянської ініціативи [43, c. 39]. 

Отож дієве втілення та закріплення в національному законодавстві 

європейських стандартів взаємодії органів влади з громадянами та 

громадськими організаціями відкриває шлях до зближення з європейськими 
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вимогами. У цьому контексті спробуємо розглянути практику Польщі зі 

стандартизації відносин органів самоврядування й громадськості. 

З теоретичної точки зору процес залучення громадян до процесу 

прийняття владних рішень може бути досягнуто за рахунок: 

• інформування – тобто односторонній потік інформації від адміністрації 

до громадян, це, наприклад, доступ до державних архівів, офіційних сайтів; 

• консультації – це двосторонні відносини, у яких громадяни 

висловлюють свою думку й передають її введення , наприклад, коментарі до 

пропонованих послуг, дослідження громадськості; 

• активна участь – це активність громадянина в процесі прийняття рішень, 

наприклад, шляхом участі в обговоренні планів і стратегій розвитку. Проте 

відповідальність за здійснення остаточного рішення лежить на раді. Це 

зворотна реакція, що базується на принципі партнерства й співробітництва 

[111, с. 125] (Додаток Д). 

За своєю атрибутивною природою місцеве самоврядування визначає право 

й спроможність місцевих громад, регламентацію закону та здійснюю процес 

управління під свою відповідальність і в інтересах своїх громадян. Відтак 

місцева влада здійснюється радами, представники яких вільно обираються 

шляхом виборів на основі таємного, рівного, прямого загального виборчого 

права і які формують відповідальні виконавчі органи. 

Відповідно до польського законодавства, яке регулює питання залучення 

місцевих громад до здійснення влади, встановлено два способи участі: по-

перше, можливість безпосередньо приймати рішення через усенародне 

голосування (вибори і референдум) або через органи місцевого 

самоврядування; друга форма передбачає приймання рішень із використанням 

інститутів прямої демократії у формі консультацій [343, с. 68]. 

Проведення референдуму регулюється законом, прийнятим сеймом 14 

березня 2003 року. Варто підкреслити, що на загальнодержавний референдум 

можуть виноситись питання, які мають особливе значення для держави, також є 

можливість проведення місцевого референдуму, до питань якого належать 
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припинення повноважень місцевої влади та розгляд важливих проблем громади 

[305, с. 95]. 

Згідно зі ст. 5 ч. 2 Закону про територіальне (гмінне) самоврядування, ст. 3 

Закону про повітове самоврядування та ст. 10 Закону про воєводське 

самоврядування засади і зміст консультацій додатково регулюються ухвалою 

місцевого органу. Зі змісту цих положень випливає, що єдиним відповідальним 

органом є рада гміни, рада повіту і сеймик воєводства [364, с. 54]. 

Таким чином, механізм консультацій спрямований на вивчення думок, 

запитів і потреб певної соціальної групи з метою: 

а) отримання інформації від громадян, розглядається як ефект зворотного 

зв’язку щодо доступу до інформації муніципальних органів влади; 

б) активізації громадян у процесі прийняття рішень; 

в) здійснення переговорів щодо політичних рішень або напрямів 

планованої діяльності; 

г) організація діалогу з громадськістю, особливо коли між громадянами і 

посадовцями влади немає консенсусу, але в обох сторін є бажання досягнення 

компромісу [329]. 

Відтак у сільській місцевості та невеликих містах найбільш 

використовуваним інструментом спілкування з громадою є проведення 

зустрічей із громадськістю з метою моніторингу громадської думки, 

налагодження комунікативного зв’язку. Однак ефективність проведеного 

заходу залежатиме від чисельності представників громади та методів 

спілкування. 

У публікаціях польських експертів рекомендується більш активно 

впливати на місцеву владу й представляти громадські консультації як механізм, 

який допоможе підвищити ефективність, тобто підтримати ефективне 

управління, оскільки консультації – хороший метод отримання інформації про 

місцеву громаду та її потреби. Вони спроможні дозволити більш раціонально 

використовувати наявні ресурси, уникати протестів мешканців і місцевих 
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конфліктів, а також можуть підвищити рівень задоволення мешканців 

діяльністю влади [239, с. 114]. 

Проте варто враховувати, що громадські консультації є малоефективними 

у випадках, коли не представлені всі групи, тоді на їхній результат впливає 

відсутність зворотної інформації і можливості моніторингу результатів 

консультації. Крім того, необхідно потурбуватися про те, щоб усі присутні на 

дебатах мали спільну відправну точку в дискусії. Найкращим способом буде 

публічне представлення діагностики місцевого самоврядування, у результаті 

робота має бути запланована так, щоб після дискусії залишився час на 

підведення підсумків й узагальнень (Додаток Ж). 

Одним із ключових інструментів комунікативної взаємодії є 

організаційна підтримка неурядових організацій, у тому числі створення й 

підтримка організацій, що надають консультаційні послуги та здійснюють 

навчання. Правову основу співробітництва між територіальною громадою та 

НУО заклав конституційний принцип субсидіарності держави (стаття 163 

Конституції Республіки Польща). Така співпраця регулюється Законом про 

діяльність громадської користі та волонтерство, прийнятим 24 квітня 2003 

року, і виражається в стимулюванні методів спільної участі щодо стратегічного 

планування з наголосом на постійне включення НУО в процес діагностики 

місцевих соціальних запитів та розробки й реалізації стратегій для вирішення 

назрілих проблем [354]. 

Слід зауважити, що перша стратегія співробітництва між локальною 

владою та громадянськими структурами була започаткована в місті Гдиня 

1995 року. У цьому випадку, як і в багатьох інших, налагодженню співпраці 

сприяла міжнародна допомога, зокрема ЄС. Як зазначають учасники опитувань, 

що здійснювалися всередині 1990-х і на початку 2010-х років, співробітництво 

між владою та організованою громадськістю гальмувалося набором чинників: 

нестачею досвіду, процедур співробітництва та фінансування, правовими 

колізіями, психологічними бар’єрами, які перешкоджали співпраці, в тому 

числі відсутністю взаємної довіри. Місцеві політики з підозрою ставилися до 
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активних неурядових структур, побоюючись їх конкуренції в наданні послуг, 

водночас сумніваючись у компетентності їх співробітників та фінансовій 

спроможності [347]. 

Згідно з вищезазначеним законом діяльністю громадської користі є 

суспільно корисна діяльність, що ведеться громадськими організаціями у сфері 

громадських завдань, а саме у сфері соціальної допомоги, благодійної 

діяльності, діяльності на благо неповносправних осіб, науки, освіти й 

виховання, допомоги жертвам катастроф, стихійних лих, збройних конфліктів і 

воєн у країні та закордоном тощо [354]. 

Також у законі зазначено, що органи самоврядування здійснюють 

діяльність у сфері громадських завдань у співпраці з громадськими 

організаціями та суб’єктами, які ведуть діяльність громадської користі 

відповідно до території та завдань, що належать до компетенції органів 

громадської адміністрації. Така співпраця здійснюється на принципах: 

взаємодопомоги, суверенності сторін, партнерства, ефективності, чесної 

конкуренції й відкритості. 

Українська дослідниця М. Лєндель зазначає, що структури 

громадянського суспільства діють на локальному рівні у трьох організаційних 

формах: 1) як зареєстровані асоціації та фундації, що є представленими лише на 

рівні певних громад, тобто використовуючи термінологію, є громадовими 

організацями; 2) як місцеві представництва загальнонаціональних неурядових 

організацій, хоча, у деяких випадках, мають статус організацій, зареєстрованих 

на рівні гміни; 3) як неформальні утворення та ініціативи, що не мають 

закріпленої організаційної структури [130, с. 345]. 

Узагальнюючи, можна виділити партнерство НУО із територіальним 

самоврядуванням у трьох сферах: 

1. НУО є представниками територіальної громади, висловлюючи її (і 

наявних у суспільстві груп) вимоги, стремління й побажання. Таким чином, 

вони виконують роль своєрідного «комунікаційного каналу», яким інформація 

проходить від громадян до самоврядування та у зворотний бік. 
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2. НУО надають пряму допомогу членам територіальної громади. Вони 

мають для цього потенціал, знання і досвід. 

3. НУО виконують інноваційні функції шляхом запровадження 

нововведень, тобто нетипових на загал способів вирішення місцевих проблем 

[347]. 

Відтак до основних форм такої співпраці належать створення спільної 

платформи, конвенції, порад; організація спільних об’єднань, обмін 

інформацією, зміцнення ролі уповноваженого з питань співробітництва, 

моніторинг потреб неурядових організацій та пропозицій щодо якості послуг; 

проведення навчання з отримання джерел фінансування, створення 

міжгалузевих партнерств, написання проектів та заповнення заявок на гранти. 

Детальніше системна співпраця регламентується рішенням ради гміни, 

зафіксованим у місцевому законі (постанові, ухвалі), згідно з якою гарантується 

виділення певної суми грошей (відсоток бюджету) для фінансування діяльності 

неурядових організацій. Основними його формами стали: 

1) утворення гміною системи грантів – визначення засад і процедур, за 

якими неурядові організації можуть подавати на дотації з бюджету 

самоврядних органів заявки на проекти що скеровані на мешканців місцевої 

громадськості; 

2) співучасть у розробці стратегії локального розвитку – неурядові 

організації запрошуються до участі в підготовці стратегічних планів, завдяки 

чому вони не розходяться з реальними потребами та становищем указаної 

громади; 

3) контракти – це різновид договору, спираючись на який гміна передає 

неурядовій організації можливість надавати громадськості окремі послуги; 

4) консультації – консультування рішень органів самоврядування з 

неурядовими організаціями, у встановленому порядку й формі; 

5) становлення місцевого права, яке комплексно встановлює цілі, правила, 

механізми та форми співпраці між органами самоврядування та неурядовими 

організаціями; 
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6) інші форми співпраці: 

• здійснення спільних програм, джерелом фінансування яких є зовнішні 

засоби; 

• можливість користуватись інфраструктурою, що перебуває в 

розпорядженні органів самоврядування; так, організація може винаймати 

приміщення, зали для проведення навчальних курсів і семінарів, 

транспортні засоби – на пільгових засадах або безкоштовно; 

• можливість скористатися інформацією, якою володіє самоврядування;  

• можливість скористатися знанням і досвідом експертів 

самоврядування; 

• можливість скористатися інформаційними каналами гміни; 

• спільна закордонна співпраця; 

• надання гміною рекомендацій; 

• можливість скористатися з навчальних курсів з розвитку організації, 

щодо роботі органів самоврядування тощо [275]. 

Результативним є польський досвід влади – доручати виконання публічних 

завдань або надавати фінансову підтримку тільки тим НУО, що мають статус 

організації суспільної користі. Для його отримання організація має відповідати 

певним вимогам. Таким організаціям надаються деякі пільги з оподаткування, 

можливість безкоштовного інформування про свою діяльність на громадському 

радіо і телебаченні. До того ж будь-яка особа за спрощеною процедурою може 

передати 1 % свого податку на прибуток обраній організації суспільної користі, 

а призовники можуть проходити в них альтернативну службу. Відтак 

громадські ініціативи в Польщі фінансуються за наступною схемою: на 

державному рівні – 42 % – кошти від влади, 17 % – спонсорські, 17 % – 

членські внески, у воєводстві: 69 % – внески НУО, 46 % – влада, 30 % – 

спонсори. Зрозуміло, що ця сума є невеликою для малих гмін й астрономічною 

для міст та великих гмін [131, с. 325]. 

Кожна гміна має обов’язковий план співпраці з НУО, його відсутність 

карається за відповідним законом. Якість цих планів не примарна – усі вони 
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розробляються прозоро й приймаються як місцеві регуляторні акти до 31 

грудня щорічно. Тепер це плани співпраці на тривалий період: від 2 до 5 років. 

Щорічно в бюджетах гмін є кошти на тематичні конкурси для місцевих 

громадських товариств – Stowarzyszenie. Ці бюджети є абсолютно доступними 

для кожного мешканця та прозорими в частині їх ефективного й цільового 

використання [179]. 

Важливу роль у просуванні інтересів місцевих публічних структур, а отже 

опосередковано й громадян, відіграли асоціації місцевого самоврядування. 

Першою з них стала Асоціація польських міст, створена у серпні 1990 року, 

відродивши традиції подібної довоєнної організації. У квітні 1991 року було 

сформовано Союз малих міст Польщі, у березні 1992-го – Асоціацію польських 

міст-метрополій, у травні 1993 року – Асоціацію сільських гмін РП. Якщо 1991 

року кількість членів Асоціації польських міст нараховувала 64 міст, то через 

десять років цей показник зріс до 265 одиниць. До складу об’єднання сільських 

гмін 1994 року увійшли 190 громад, а 2001 року цей перелік уже склав 290 

одиниць [46]. 

З метою ефективного виконання публічних завдань гміни можуть 

створювати допоміжні одиниці управління – солецтва (у так званих сільських 

гмінах), селища (у гмінах змішаного міського і сільського характеру), райони (у 

містах). Потреба у функціонуванні цих ланок управління пояснюється 

переважаючим – великим – типом гмін: у середньому, навіть, сільська гміна у 

Польщі нараховує 7–8 тис. жителів, і складається, як правило, з 10–11 

населених пунктів [130, с. 457]. Солецтва є традиційною для Польщі формою 

самоуправління громадян. У їх середовищі основні рішення приймаються 

зборами, а функції виконавчого органу виконує солтис, якому допомагає 

солецька рада. Статут солецтва схвалюється радою гміни, і в цьому документі 

визначаються питання його організації, ліквідації та сфера діяльності 

відповідного допоміжного органу. Обов’язковим елементом створення 

допоміжних одиниць є думка жителів певної території, зокрема вони можуть 
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пропонувати створення допоміжної одиниці або ж висловлювати свою позицію 

щодо подібної ініціативи органу місцевого самоврядування [46]. 

Можна виділити такі характеристики допоміжних одиниць 

самоуправління в Польщі: 1) необов’язковість їх утворення (лише на основі 

рішення місцевої ради); 2) відсутність власної компетенції; 3) відсутність 

статусу юридичної особи; 4) нестача власних доходів, однак можливість 

реалізації завдань у межах місцевого бюджету на основі передачі ресурсів від 

місцевих рад. 

Крім того, залежно від розмірів територіальних одиниць застосують 

соціологічні опитування громадської думки, форуми, гарячі лінії, комунікаційні 

стратегії. 

Важливим для нашого порівняння є використання SWOT-аналізу 

позитивних і негативних сторін діалогу громадськості з муніципальною 

владою. До позитивів, «сильних» важелів співпраці віднесемо: відкритість 

місцевої влади для співпраці, особливо у сфері реалізації публічних завдань; 

транспарентність й ефективність системи співпраці, що гарантовано  

процедурою вибору організації для реалізації публічних завдань, процедурою 

делегування завдань неурядовим організаціям і критеріями реалізації публічних 

завдань, а також доступом до інформації; висока якість послуг, які надаються 

НУО, а саме більш глибоке розуміння потреб та спеціалізація з конкретних 

видів діяльності; зниження вартості надання публічних послуг. 

До негативів можна віднести: обмеження партнерства з НУО щодо 

реалізації публічних послуг; нездатність до глибокого аналізу проблем і потреб 

громадськості; обмеження фінансових коштів щодо можливості субсидіювання 

НУО; відсутність детальних інструкцій щодо заповнення документації, 

пов’язаної з урегулюванням грантів; надмірна бюрократія та системи 

контролю; випадки односторонньої сприятливості до НУО, відповідно до 

політичної орієнтації (Додаток З). 

Отож діяльність, заснована на партнерстві, є важливим фактором, що 

стимулює розвиток соціальної та економічної сфер, а також культурних 
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цінностей і привабливості території в очах інвесторів і резидентів. У результаті 

налагодженої комунікативної політики формується інтегрована спільнота, 

розвивається громадянське суспільство, запроваджується позитивний імідж 

місцевих органів влади, заснований на довірі й відповідальності перед 

громадою. 

 

Висновки до розділу 

 

Механізми комунікативної взаємодії органів самоврядування та 

громадськості визначаються важливими факторами демократизації держави, 

забезпечують ефективність двостороннього процесу прийняття рішень і 

формування ціннісної системи політичної активності населення. Саме тому, 

визначено проблеми й потреби діалогу громадськості та влади. Відтак 

підсумовучи бар’єри комунікативної взаємодії в Україні, виділимо, по-перше, 

неможливість належним чином представити місцеві інтереси через слабко 

розвинуті правові та інституційні регулятори, зокрема відсутність 

об’єднувальних принципів комунікативної політики, чіткого унормування форм 

безпосередньої взаємодії місцевої влади та громадськості, рекомендаційний 

характер прийняття статутів, створення громадських рад, відсутність закону 

про місцевий референдум, нерозвинутість форм співпраці тощо; по-друге, 

загальну недовіру людей до органів влади та здійснених реформ, побоювання 

маніпуляції та низький рівень інтеграції місцевої спільноти; по-третє, опір у 

поведінці громадськості зростає відповідно до нав’язування рішень згори і 

зменшується через із співухалення та консультацію (приклад – практика 

об’єднання територіальних громад); по-четверте, приховані групові та особисті 

цілі представників влади, зумовлені представленням  інтересів окремої 

політичної сили, а не електорату загалом, також наявність корупційної 

складової в процесі управління. 

Польський досвід комунікації показав позитиви європейської 

імплементації принципів децентралізації й субсидіарності, створення 
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відкритості місцевої влади до співпраці, особливо завдяки реалізації програм 

«Приязна адміністрація» та «Прозора Польща», застосування процедури 

делегування завдань неурядовим організаціям, що сприяло прийняттю стратегій 

співпраці між територіальним самоврядуванням (включає воєводський, 

повітовий та гмінний рівні самоврядування) і ГО, ефективному 

співфінансуванні третього сектору, яке дозволило третьому сектору стати 

дієвим партнером місцевої влади. Детальніше порівняльні характеристики 

відображені в Додатку З SWOT-аналіз взаємодії місцевої влади та 

громадськості Польщі. 

Підсумовуючи, зазначимо, що з огляду на національні умови перед 

органами влади та місцевого самоврядування в Україні доцільно було б 

поставити такі основні завдання: удосконалення наявної законодавчої бази 

регулювання надання якісних публічних послуг; запровадження 

альтернативних систем надання послуг (але цей процес має бути прозорим і 

доступним для коригуючого впливу громадськості); якісні перетворення у 

сфері поширення досвіду й кадрової підготовки фахівців із публічного 

адміністрування; прискорення темпів запровадження ефективних інструментів 

доступу до публічних послуг. 
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РОЗДІЛ 4 

МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІСЦЕВОЇ 

ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ  

ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ 

 

4.1. Цифрова комунікація як сучасний механізм взаємодії 

 

Одним зі способів оптимізації комунікативного простору органів 

місцевого самоврядування є застосування віртуальних форм публічності та 

впровадження електронної демократії, що допоможе максимально залучити 

громадян до місцевого управління. Реалізація комунікативних дій відбувається 

з використанням електронних засобів комунікації, а саме політичних інтернет-

комунікантів, каналів і технічних засобів інформування, інструментів 

електронного урядування. 

В умовах децентралізації та конституційної реформи ефективність 

діяльності органів місцевого самоврядування значною мірою посилюється 

завдяки можливостям вільного доступу до національних електронних 

інформаційних ресурсів. Електронне урядування є способом організації 

державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж і 

сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування 

певних органів у режимі реального часу та робить максимально простим і 

доступним щоденне спілкування громадянина з органами влади. Тобто 

передбачає, що будь-яка особа через Інтернет може звертатись із запитами до 

органів місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації, а 

головне – для одержання адміністративних послуг [82]. 

Активне впровадження інформаційних технологій і продовж останніх 

років зумовило «цифровізацію» адміністративних процесів із метою 

підвищення якості (особливо за критеріями скорочення термінів надання 

послуг і підвищення прозорості відповідних процесів, а також залучення 

клієнтів-громадян до оцінювання якості послуг за допомогою мережевих 
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ресурсів Інтернету). Подібна практика відкрила абсолютно нові можливості для 

перепроектування організаційних структур і процедур, зокрема щодо 

спілкування із зовнішніми зацікавленими сторонами. 

У монографії «Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та 

основні напрями модернізації» визначають чотири фактори, які свідчать про 

невідворотність зазначених змін у підходах до залучення громадськості: 

інформаційна революція (стрімке поширення новітніх комунікаційних 

технологій через мережу Інтернет); соціальна революція в спілкуванні 

(динамічний розвиток мережевих спільнот); економічна революція як наслідок 

нового поділу праці (знання як основа конкурентоспроможності, «віддалені» 

робочі місця тощо); демографічна революція (особи «із цифрою в їх кістках» 

віком 13–30 років заповнили ринок праці) [78, с. 124]. 

Наразі в системі місцевого самоврядування відбувається активний пошук 

ефективних моделей співпраці влади та громади. Для цього апробуються нові 

способи діалогу та контролю за місцевою владою, які сприятимуть досягненню 

об’єктивності, оперативності, відкритості місцевої влади; якнайповнішому 

забезпеченню реалізації конституційних прав на участь у керуванні справами та 

втіленню інформаційної свободи; підвищенню ефективності діяльності 

територіальних органів самоврядування. 

Безпосередньо у сфері місцевого самоврядування основні сучасні 

інформаційні технології набули такої конфігурації: 

1. Технології надання інформації (веб-сторінки) дають широкі 

можливості для розповсюдження інформації з використанням зручної навігації, 

пошуку й безкоштовного тиражування у великих обсягах. Інформація 

з’являється оперативно й доступна цілодобово для миттєвого пред’явлення – 

ідеальне середовище для моніторингу законодавчих актів, рішень органів 

самоврядування й забезпечення населення або спеціальних органів можливістю 

швидкого одержання різної статистичної, аналітичної або методичної 

інформації. 
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2. Технології поширення інформації (групи новин, списки розсилки) 

дозволяють швидко та з мінімальними витратами поширювати певну 

інформацію серед гігантської аудиторії – ідеальне середовище для адресного 

доведення рішень органів місцевого самоврядування до громадян з метою 

ознайомлення. 

3. Технології обміну інформацією (електронна пошта, форуми, чати, 

відео- й аудіоконференції) забезпечують постійний інформаційний швидкісний 

канал, який передбачає двосторонній обмін інформацією між більшою 

кількістю учасників – ідеальне середовище як для міжвідомчого обговорення 

прийнятих місцевими органами рішень, так і для всебічного їх обговорення 

[268, с. 261] (Додаток К). 

У цьому контексті важливу роль відіграє веб-сайт, що уможливлює 

істотне підвищення ефективності та результативності різноманітних напрямів 

діяльності на рівні села чи міста – від надання он-лайн послуг населенню та 

бізнесу до підготовки, обговорення й прийняття управлінських рішень на 

локальному рівні. Електронний портал – це засіб реалізації віртуального 

агентства з надання послуг для громадян. Акумуляція різних електронних 

ресурсів органів місцевої влади у портал має суттєві переваги [52, с. 262]: 

- повне та об’єктивне інформування членів територіальної громади про 

перелік і зміст усіх муніципальних послуг; 

- активне залучення фізичних та юридичних осіб до обговорення ініціатив 

ради, виконавчих органів, органів самоорганізації населення тощо; 

- забезпечення багатосторонніх комунікацій між суспільством, бізнесом 

та владою; 

- вирішення за допомогою принципу «єдиного вікна» широкого кола 

питань із регулювання господарської діяльності (реєстрація, ліцензування, 

оподаткування тощо); 

- оптимізація оперативної взаємодії всіх суб’єктів надання муніципальних 

послуг. 
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Такий веб-портал є складовою частиною е-уряду – невід’ємним 

елементом підсистем е-регіон, е-місто та е-район, який, будучи «порталом для 

суспільства», забезпечує точку доступу для населення до всіх рівнів послуг. 

Необхідність переводити державні послуги, закупівлі та взаємодію держави з 

громадянами й бізнесом в онлайн-режим прописує також Угода про асоціацію 

України з ЄС, зокрема глава 14 розділу 5 Угоди, де зазначено аспекти взаємодії 

України та ЄС в царині впровадження інформаційного суспільства. Тут же 

йдеться про необхідність формування системи електронного урядування, тобто 

власне цієї взаємодії онлайн. Однак потреба в е-уряді є об’єктивною вимогою 

часу, а не лише обтяжувальним пунктом до виконання в Угоді [261]. 

Сьогодні всі сучасні інформаційні технології об’єдналися під однією 

загальною ідеєю Електронного уряду, яку можна представити у вигляді 

чотирьох послідовних етапів: 

1. Створення єдиного порталу, який містить різні інформаційні ресурси, 

доступні на певному сервері для цілодобового ознайомлення громадян. 

2. Забезпечення зворотного зв’язку, який може мати вигляд надання 

громадянам можливості одержання різних довідок та інформації, а також 

вивчення різних аналітичних матеріалів і новин про діяльність того або іншого 

органу управління. На даному етапі передбачається надання громадянам 

можливості заповнення різних електронних документів для полегшення 

процедур сплати податків, одержання ліцензії, реєстрації тощо. 

3. Налагодження взаємодії представників органів державного й місцевого 

самоврядування з громадянами в режимі реального часу, поява сервісу 

здійснення оплати різних послуг державним структурам і регіональним 

порталам, які поєднують державні послуги й послуги недержавного сектору. 

4. Трансформація уряду, що передбачає створення електронної 

інфраструктури державного управління на основі єдиних стандартів і додання 

урядовому порталу статусу єдиного пункту доступу до всіх послуг – як для 

громадян, так і для бізнесу. Цей етап передбачає значне збільшення 
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інтерактивності інформаційних ресурсів, що дозволить більшою мірою 

залучити громадян до процесу прийняття державних рішень [269, с. 130]. 

Подальша трансформація електронного уряду передбачає перехід на 

формулу «Уряд 2.0» як нового способу інтерактивного створення суспільних 

благ і переходу на новий вид співпраці влади, громадян та інших зацікавлених 

сторін у процесах публічного управління й адміністрування. Як результат, 

значна кількість органів публічного управління звернулася до системного 

управління інноваціями.  

Існування формату Веб 2.0 дозволяє виділити кілька основних аспектів: 

активна участь користувачів у наповненні того чи іншого ресурсу; 

спрямованість на створення нового контенту; активне громадське обговорення 

інформаційних повідомлень; перетворення кожного учасника мережевих 

спільнот на автономну одиницю генерування новин. Саме тому основною 

відмінністю Уряд 2.0. (Gov 2.0) є те, що в процесі розбудови Gov 1.0 передовсім 

робиться ставка на «комп’ютеризацію» існуючої форми державного 

управління, у той час як Gov 2.0 спрямований на трансформацію самої системи 

соціальних взаємодій та внутрішньої логіки державного управління у всіх її 

проявах [175]. 

Крім того, у Європі набуває все ширшого визнання запровадження 

підходу «Smart Cіty» («розумне місто»), який передбачає, зокрема, врядування 

за широкої участі громадян. Перелік уже реалізованих послуг дає можливість 

громадянам здійснювати моніторинг і контроль цілодобово: електронний аналіз 

ринку, електронні торги, карта електронних аукціонів, щоденник міського 

голови, деталі про бюджет міста та активи, міські гранти, єдиний контрольний 

центр екстрених служб; онлайн-опрацювання різноманітних звернень громадян 

[78, с. 137]. Такі прості речі, як електронні опитування громадської думки чи 

онлайн нотатки/звернення громадян, дають змогу вивчати думку громадян та 

враховувати її під час планування місцевого розвитку. Одним з елементів 

«Smart Cіty» є запровадження практики краудсорсингу. 
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Інноваційна система управління – практика  краудсорсингу (від англ. 

crowd – натовп і sourcing – джерело, використання ресурсів) – це технологія 

віртуальної соціальної взаємодії органів публічного управління та споживачів 

владних послуг (бізнесу, населення, окремих осіб), яка забезпечує останнім 

можливість брати участь у процесі прийняття державних управлінських рішень, 

що стосуються їх життєдіяльності, на стадіях опрацювання, прийняття та 

реалізації. Попередньо ми згадували модель аутсорсингу, подібну до 

краудсорсингу, оскільки обидва стосуються залучення сторонніх людських 

ресурсів. Але якщо аутсорсинг передбачає укладення офіційного договору, то у 

випадку краудсорсингу людей залучають на підставі публічної пропозиції. При 

цьому за рахунок застосування краудсорсингу досягається нова якість 

зворотного зв’язку, а саме: громадяни, приймаючи відповідні умови 

співробітництва, будуть більш відповідально ставитися до функцій, які вони 

виконують, також можна буде гнучко використовувати різні види заохочення 

(матеріального і нематеріального), формувати із найбільш активних та 

досвідчених окремі групи (наприклад, аналітичні) тощо [116]. 

В Україні використання можливостей краудсорсингу репрезентовано 

практикою подання колективних он-лайн звернень – петицій. 

Процес підготовки до введення в Україні практики електронних петицій 

розпочався 2009 року, коли Україна, як і інші держави, що є учасниками Ради 

Європи, отримала Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-

учасникам з електронної демократії. У документі йшлося у тому числі й про 

необхідність запровадження системи електронних петицій як дієвого механізму 

співпраці влади та суспільства. Законодавчо затверджено 2 липня 2015 р. зміни 

до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» [191], у яких встановлено, 

що особливою формою колективного звернення громадян до Президента, 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування є 

електронна петиція, також регламентовано порядок подання та розгляду 

електронних петицій [211, с. 93]. 
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Необхідною умовою розгляду петиції є зібрання відповідної кількості 

електронних підписів. Так, до визначення в статуті територіальної громади 

вимог щодо кількості підписів електронна петиція до відповідного органу 

місцевого самоврядування розглядається за умови зібрання на її підтримку 

впродовж не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості 

підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проживає: 

1) до 1 тисячі жителів – не менше ніж 50 підписів; 

2) від 1 до 5 тисяч жителів – не менше ніж 75 підписів; 

3) від 5 до 50 тисяч жителів – не менше ніж 100 підписів; 

4) від 100 до 500 тисяч жителів – не менше ніж 250 підписів; 

5) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів – не менше ніж 500 підписів; 

6) понад 1 мільйон жителів – не менше ніж 1 000 підписів. 

Таким чином, електронні петиції мають на меті зменшити соціальне 

напруження, відновити діалог між органами публічної адміністрації та 

громадянами, сприяти оперативному реагуванню органами держави й органами 

місцевого самоврядування на суспільні виклики та ініціативи. Із 

запровадженням електронних петицій у громадян з’явиться новий інструмент 

спілкування з державою й органами місцевого самоврядування з метою 

розв’язання суспільно значущих питань. На рівні територіальних громад 

петиції стануть у нагоді для акцентування уваги місцевих рад на локальних 

проблемах і шляхах їх вирішення. Електронні петиції можуть замінити 

різноманітні соцопитування сумнівного походження, хоча й будуть 

відображати думку не всіх верств населення, а лише тих, хто має доступ і 

користується мережею Інтернет. Однак варто врахувати й небезпеки 

електронних петицій: зловживання та можливе маніпулювання електронними 

петиціями, коли певні особи чи групи осіб будуть намагатись використати ці 

петиції в особистих цілях, зокрема пропонуючи відверто популістичні 

пропозиції, і таким чином будуть дискредитувати цей інструмент 

безпосередньої демократії [155]. 
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Крім того, до експериментальної практики краудсорсингу належить 

формування механізму партиципаційного бюджету або бюджету участі. 

Основна ідея партиципаторного бюджетування полягає в залученні 

громадян безпосередньо до процесу ухвалення рішень з розподілу бюджетних 

коштів на реалізацію їхніх власних проектів. Фактично, це, на думку Ж. Белец, 

використання норм прямої демократії, що має на меті поліпшити рівень 

комунікації між людьми та між громадою і владою [22]. 

В Україні впровадження бюджету участі перебуває на проектній фазі. 

Так, експериментальне впровадження бюджету участі розпочалося лише із 

середини 2015 року в Чернігові, Черкасах і Полтаві в межах реалізації Проекту 

«Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської 

активності і встановлення належного партнерства з органами влади», 

запровадженого Польсько-Українською фундацією співпраці ПАУСІ. Проект 

ставить за мету підвищення рівня залучення мешканців Чернігова, Черкас і 

Полтави до процесу ухвалення рішень щодо розвитку міст й поліпшення 

діалогу між місцевою владою та громадськістю шляхом співпраці в плануванні 

та імплементації партиципаторних бюджетів [22]. 

Одним із позитивів застосування цього інструмента є підвищення 

відповідальності за свою діяльність і жителів, і місцевої влади, коли вони 

довірятимуть діям один одного та чітко будуть знати свої повноваження. Зняття 

таємності з бюджетного процесу має супроводжуватися поліпшенням 

загального розуміння громадянами бюджетних питань, здатності їх до аналізу 

вартості впроваджуваних їхніх ідей, а відтак і усвідомлення співучасті в житті 

територіальної громади. 

Механізм упровадження партиципаторного бюджетування дозволить: 

1) членам територіальної громади брати безпосередню участь у розподілі 

частини міського бюджету, спільно визначаючи пріоритети розвитку території; 

2) представникам громадських організацій та органів місцевого самоврядування 

отримати практичні навички модерування зустрічей із громадянами й 

впровадження соціальної діагностики партиципаторного бюджетування; 
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3) посадовим особам структурних підрозділів виконавчого комітету/виконавчих 

органів міських (сільських, селищних) рад отримати детальну інформацію 

щодо концепції партиципаторного бюджетування та переваг її запровадження 

[119]. 

Додатковим інструментом зворотної реакції громадськості на фінансові 

дії влади варто назвати ініціативу «Відкритий бюджет», яка передбачає 

візуалізацію даних міського бюджету з метою полегшення доступу громадян до 

даних про доходи й видатки місцевого бюджету, особливості його формування 

та ефективність виконання. Сьогодні бюджетний візуалізатор уже 

використовують у своїй роботі такі міста, як Львів, Івано-Франківськ, 

Тернопіль, Житомир, зокрема опрацьовується низка запитів від інших міст. 

Разом з тим для втілення принципів прозорості у владі запроваджено 

проект електронних державних закупівель у системі «ProZorro» (система, 

створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, 

державних органів та підприємців). Основна мета програми – прозоре й 

ефективне витрачання державних коштів, а також запобігання корупції завдяки 

громадському контролю та розширенню кола постачальників. 

Для зручності впровадження інтерактивного координаційного механізму 

сприяння розвитку мережі самоорганізації населення його необхідно виділити в 

окрему ланку механізмів електронного уряду, але без виокремлення 

адміністративних одиниць і ресурсів на обслуговування. Інтерактивні 

результати взаємодії уряду та громадськості мають накопичуватись і 

розповсюджуватись через так звану «координаційну хмару», що має стати 

загальнодержавною та спеціалізуватись лише по регіонах. Це дозволить 

подолати перешкоди, породжені розмаїттям економічних умов, культурних 

цінностей тощо, а також стане спеціалізованою соціальною мережею, до якої 

матимуть доступ як урядовці країни, так і представники громадськості. І 

головне, буде забезпечено цілодобове та безоплатне залучення громадян до 

участі в управлінні державними справами [273, с. 230]. 
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Слід констатувати, що формування е-урядування в Україні перебуває на 

стадії становлення та розвитку. Доцільно відзначити прогрес у сфері державних 

закупівель (волонтерський проект ProZorro, який став офіційним 

держресурсом), е-петицій (що функціонують практично у всіх обласних і навіть 

районних центрах країни на базі єдиної платформи) і надання держпослуг 

онлайн (з числа схожих проектів варто відзначити волонтерський Igov.ua). 

Начебто функціонує також Єдиний державний портал адміністративних послуг, 

одначе він лише нещодавно запустив кілька послуг з обіцяного широкого 

переліку, тоді як його волонтерський конкурент Igov розвивається дуже 

швидко.  

Загалом електронний уряд – це концепція здійснення управління 

державою, яка є складовою масштабного інформаційного перетворення 

суспільства, зміна нормативно-правової бази, освітніх пріоритетів, принципів 

формування й витрат бюджету, екологічних орієнтирів, перерозподілу зон 

пріоритетної компетенції державних і суспільних структур, перенесення 

акцентів в економіці, оновлення й розширення ціннісних парадигм суспільства 

[3, с. 87]. 

Ураховуючи риси інформаційного розвитку місцевої громади, основним 

принципом є ступінь забезпечення інтерактивності громадськості, тобто 

залучення жителів до процесу прийняття рішень у режимі он-лайн. Звідси 

важливим є показник активності інтернет-користувачів. Дані GfK Ukraine 

демонструють стрімке зростання української інтернет-аудиторії, що в період 

2008–2013 рр. виросла втричі: 2008 – 15 % (5,8 млн); 2009 – 20 % (7,7 млн); 

2010 – 25 % (9,7 млн); 2011 – 32 % (12,38 млн); 2012 – 40 % (15,41 млн); 2013 – 

46 % (17,74 млн). Різке сумарне переважання городян-користувачів цілком 

закономірне: за даними Державної служби статистики, рівень урбанізації в 

Україні дорівнює 70 % [11], що відповідає аналогічним процесам у розвинутих 

країнах світу. Відтак за місцем проживання 52 % користувачів інтернету 

проживають у містах із населенням понад 100 тис. осіб, у містах із населенням 

до 50 тис. осіб – 23 %, у селах – 19 %. 
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Крім того, був проведений моніторинг ефективності впровадження 

технологій електронного урядування в сотні найбільших міст України, 

реалізований коаліцією громадських організацій у 2013, 2014 та 2015 р., який 

показав, що більшість міст уже на даному етапі впроваджують окремі 

інструменти електронного демократії (електронна приймальня міського голови, 

можливість подання електронного звернення, проведення онлайн-опитувань), 

на державному рівні створено єдиний портал електронних звернень, на 

офіційних веб-сторінках центральних органів виконавчої влади розроблено 

модулі електронних петицій, засновано єдину систему місцевих петицій тощо. 

Разом із тим досі не зрозуміло, як часто та інтенсивно використовуються 

створені інструменти інститутами громадянського суспільства для комунікації з 

органами влади й місцевого самоврядування та між собою для участі у 

формуванні місцевої, регіональної, державної політики. 

Згідно з дослідженням, найбільш важливими серед відкритих даних 

респонденти зазначили інформацію про надходження та витрати з місцевих 

бюджетів (51 % відповідей), а найвагомішим завданням для поширення             

е-демократії – боротьбу з корупцією у в органах виконавчої й судової влади. 

Шляхом упровадження інформаційного врядування досягаються значні 

позитивні чинники: покращення діалогу між громадянами та владою; 

пришвидшення надання адміністративних послуг; скорочення витратності в 

управлінській діяльності; зменшення кількості державних службовців та 

високий рівень кваліфікованості послуг; доступність і швидкість взаємодії 

людини й владних органів [69, с. 28]. 

Проте слід урахувати вразливість системи електронного урядування з 

точки зору різних загроз: кіберзлочинності, кібертероризму, проведення 

спеціальних інформаційних операцій, поширення недостовірної інформації, 

маніпулювання свідомістю громадян тощо. Крім того, до внутрішніх загроз 

дослідники відносять такі фактори: недостатня сформованість нормативно-

правового забезпечення; недостатній рівень національної інформаційно-

комунікаційної інфраструктури; низький рівень фінансування й ефективності 
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використання наявних ресурсів; низький рівень інформатизації окремих галузей 

економіки та регіонів; недостатній рівень володіння інформаційно-

комунікаційними технологіями серед державних службовців і громадян у 

цілому; складний процес адаптації громадян до соціальних інновацій. 

Ураховуючи численні недоліки й перешкоди на шляху впровадження 

системи е-урядування в Україні, необхідно подолати відомчий підхід до роботи 

в системі, значне дублювання інформації, відсутність єдиних стандартів і 

несумісність ресурсів, складність доступу тощо. Адже в сучасному 

управлінському процесі е-урядування здатне змінити безпосередньо природу 

влади, зробити її більш прозорою й підконтрольною громадськості, створити 

умови для нормального розвитку освітньої сфери й своєчасного ухвалення 

поточних управлінських рішень. 

Електронне урядування в Україні донині є фрагментарним і відірваним 

від реальних потреб людей: замість електронізації найбільш затребуваних 

державних послуг електронізуються лише ті, які цікаві самим держустановам 

[157, с. 18]. Саме тому для забезпечення поширення цифрової комунікації між 

органами державної влади та громадськістю необхідно: 

- реформувати вітчизняну освіту в напрямі формування системи 

цінностей і пріоритетів інформаційного суспільства, адаптувати її до викликів 

інформаційного суспільства; 

- забезпечити доступність якомога більшого обсягу адміністративних 

послуг та інформації в мережі Інтернет; 

- забезпечити простоту й доступність веб-послуг; 

- розвивати інформаційно-комунікаційноі інфраструктури, що являє 

собою сукупність територіально розподілених державних і корпоративних 

інформаційних систем, ліній зв’язку, мереж і каналів передачі даних, засобів 

комунікації й управління інформаційними потоками, а також організаційних 

структур, правових і нормативних механізмів, що забезпечують їх ефективне 

функціонування [97]; 
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- створити фінансову базу для розвитку цифрової комунікації між 

інститутами влади та громадськістю, використовуючи не лише кошти 

державного бюджету, а й інвестиції від юридичних та фізичних осіб; 

- забезпечити реальним доступом до швидкого Інтернету мешканців сіл, 

селищ, міст; 

- сформувати чітку, ієрархічну та узгоджену нормативно-правову базу 

для регулювання цифрової комунікації між органами державної влади й 

громадськістю; 

- розробити єдині узгоджені технічні стандарти розвитку інформаційних 

систем цифрової міжінституційної комунікації, використання однорідних 

інтерфейсів, форматів даних, кодів безпеки тощо. 

Проведений аналіз доводить необхідність подальшого розвитку 

інформаційно-комунікативних технологій як інструменту вдосконалення 

зв’язків із громадськістю й підвищення ефективності самоорганізації населення 

в системі трансформаційних процесів державного управління. Рекомендовано 

впровадження інтерактивного координаційного механізму в системі 

електронного уряду, що забезпечить цілодобове й безоплатне залучення 

громадян до участі в управлінні державними справами і дозволить уникнути 

комунікативних бар’єрів між урядом та громадськістю – бюрократизм, 

хабарництво та ін. 

Історія польського електронного врядування розпочалася з 28 листопада 

2000 р. Тоді Комітет наукових досліджень опрацював документ на підставі 7 

експертиз під назвою «Суспільство глобальної інформації в умовах вступу 

Польщі до ЄС». Наразі цей документ відомий під назвою «Цілі та напрями 

розвитку інформаційного суспільства в Польщі». 

Наступною важливою подією став документ «e-Європа + 2003 – 

співпраця щодо впровадження інформаційного суспільства в Європі». Цей 

документ розглядав специфіку країн-кандидатів, а також висвітлення проблем, 

що виникали на шляху впровадження інформаційного суспільства [88, с. 148]. 
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Особливістю Польщі є те, що всі процеси, пов’язані із застосуванням ІКТ 

в органах влади та електронної демократії, централізовані й координуються з 

Міністерством адміністрації і оцифрування (МАС) з 2010 р. Самі процеси 

впровадження ІКТ в роботу органів влади в Польщі називаються одним словом 

– «інформатизація» або «комп’ютерізація» [223]. Ніхто не вживає термін        

«е-урядування». У Польщі діє Акт (закон) про комп’ютеризацію операцій 

суб’єктів, залучених до виконання державних замовлень (2005 р.). Цей закон 

наділяє громадян і підприємства правом звертатися до державних органів влади 

в електронній формі. Тобто електронне звернення громадян до органів влади 

офіційно закріплене на рівні закону. Кожен орган влади, до найменшої 

територіальної одиниці (гміни), повинен мати е-скриньку на єдиній платформі 

ePUAP. А згідно з новим Законом з інтегрованої інформатизації держави 

(2014 р.) метою держави є не просто інформатизація, а надання послуг 

[340, c. 115]. 

Важливим також є документ щодо цифрового підпису, без якого 

взагалі важко говорити про e-Government. Ця постанова, що регулює основи 

електронного підпису, прийнята 16 серпня 2002 року. Також важливою є 

концепція «Польська Брама», що регулює впровадження й використання 

публічних послуг у цифровому світі, наводить приклади розвитку               

е-адміністрації. 

Важливою умовою впровадження e-Government є створення відповідних 

інфраструктурних програм забезпечення доступу до Інтернету. Таким чином, 

можна виділити три типи пунктів: 

1. Пасивні – електронні кіоски чи інфомати, де можна дізнатися новини, 

що стосуються даної місцевості, чи новини органів місцевого управління. Вони 

є доступними та корисними для туристів і місцевого населення. 

2. Активні – телецентри, які надають послуги від копіювання документів 

до обслуговування телеконференцій. Телецентри не призначенні для розваг, 

таких як ігри чи спілкування в чатах. Їхня місія – допомога громадянам у 

щоденному житті. 
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3. Посередницькі – РІАРи в бібліотеках публічних, культурних осередках 

чи органах місцевого самоврядування [334, c. 46]. 

У результаті Республіка Польща знаходиться на 42 позиції відповідно до 

Індексу розвитку електронного урядування згідно з дослідженнями ООН 

(усього 193 країни, Україна – на 87 позиції) [362]. 

Відповідно до вимог розвитку інформаційного суспільства активно 

обговорюється впровадження підходу «Уряд 2.0», як нового способу 

інтерактивного створення суспільних благ і переходу на новий вид співпраці 

влади, громадян та інших зацікавлених сторін у процесах публічного 

управління та адміністрування. Як результат, значна кількість органів 

публічного управління звернулася до системного управління інноваціями 

(Додаток Л). 

Доцільно виділити рівні надання електронних послуг: 1-й рівень – 

інформаційний, означає доступність інформації on-line, необхідної 

громадянину; 2-й рівень – односторонній, означає можливість отримання 

формуляра з офіційної сторінки суб’єктом публічної влади, після 

роздрукування та заповнення якого можна зробити заявку на певну послугу; 3-й 

рівень – двосторонній – можливість заповнення формуляра одразу на офіційній 

сторінці суб’єкта публічної влади; 4-й рівень – трансакційна система, що надає 

можливість отримання послуг через мережу, надання заявки на послугу та 

одразу отримання відповіді [77]. 

Для втілення названих рівнів у Польщі розроблено такі проекти               

е-адміністрації, як наприклад, e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej), PESEL2 (Przebudowa Rejestrow Państwowych) та          

е-декларації, е-податки тощо [77]. 

Поширеною практикою є функціонування в польському місцевому 

самоврядуванні техніки краудсорсингу, що формує зацікавленого й активного 

громадянина та є найбільш бажаним результатом для комунікативного діалогу, 

створює соціальний капітал міста і спільноти людей. Краудсорсінг місцевого 

самоврядування вимагає гнучкості, сучасного мислення, та перш за все, 
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відкритості щодо соціального діалогу, реальної готовності до співпраці з 

жителями, задіяності технічних можливостей – інтернет-платформи. 

Прикладами роботи краудсорсингу у Любліні, Жешуві і Кросно є 

консультаційна платформа «Dobre pomysły». Жителі мають можливість 

отримувати інформацію в таких категорій, як імідж міста, відносини 

підприємець – влада, безпеки і громадського порядку, інновацій, культури, 

туризму тощо [330, с. 15]. 

Прогресу на цьому шляху сприятиме активізація процесів громадського 

моніторингу надання послуг органами публічної влади, діяльність 

громадськості, інститутів та організацій громадянського суспільства з 

постійного, періодичного або разового спостереження за якістю надання 

адміністративних послуг органами публічної влади з подальшим реагуванням 

або нагромадженням інформації для подальшого реагування з метою 

поліпшення якості надання зазначених послуг [282, с. 70]. 

У цьому контексті продовжує розвиток ІКТ в органах самоврядування 

механізм електронної петиції як інструмент колективної взаємодії з владою, що 

знайшов свою правову основу в Законі про петиції від 11 липня 2014 року. 

Електронна петиція в місцевому самоуправлінні, відповідно до закону, замінює 

в певних сферах законодавчу ініціативу громадян у межах місцевого 

самоврядування та у випадках її ініціювання розглядається як додатковий 

механізм [331]. 

Іншим механізмом є використання партиципаційного бюджету, який 

запроваджувався у форматі пілотних програм з 2010 року в Сопоті, Познані, 

Білостоку, Вроцлаві та в інших містах (близько 20 міст). Відтак було 

напрацьовано бюджетні стандарти, які включають: 

1) обов’язковий характер рішень, прийнятих жителями; 

2) циклічність бюджету; 

3) нормативне регулювання формування бюджету за участі громадськості 

для того, щоб уникнути повторення повноважень із муніципалітетами; 

4) можливість контролю за виконанням бюджету з боку громадян. 
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Щодо фінансових даних, то в Польщі на формування бюджету участі 

виділено від 40 тис. PLN до 50 млн PLN, відсоткове співвідношення до 

бюджету в цілому: від 0,002 до 3,403 %; участь мешканців: від 2 до 40 %, що 

можуть брати участь у зазначеному процесі [34]. 

Позитивними аспектами формування партисипаторного бюджету є: 

- зміна свідомості політиків і певної частини мешканців; 

- підтвердження того, що громадяни можуть долучатись до процесів і 

приймати рішення стосовно розподілу державних коштів; 

- реалізація необхідних завдань; 

- зростання громадянської активності; 

- поява нових громадських лідерів; 

- поступові зміни в способі роботи органів самоврядування (зокрема 

завдяки прозорості процесів та контролю з боку громадськості). 

Проблемні аспекти полягають у тому, що: 

- не всі партиципаторні бюджети відповідають високим стандартам і 

вимогам; 

- доволі часто партиципаторні бюджети мають плебісцитарний характер; 

- запропонований механізм радше не мотивує до широкої дискусії та 

деліберації/обговорення; 

- малоефективні способи впливу на якість бюджету участі (наприклад, 

шляхом розповсюдження й популяризації стандартів) [301]. 

Значою перевагою бюджету участі є прийняття за основу думок і 

безпосередніх потреб громадськості, що є дієвою формою стимулювання й 

залучення громадян до спільного вирішення проблем функціонування міста та 

його напрямів розвитку. 

Наразі майже у ста містах Польщі, зокрема й у Варшаві – столиці 

держави, у різних формах реалізується цей принцип участі мешканців у 

міському бюджетуванні: кожен громадянин може подати свої пропозиції, а 

потім узяти участь у голосуванні щодо виділення коштів з бюджету міста [22]. 
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Зважаючи на розвиток електронних послуг та формування інноваційних 

методі в комунікації, варто також урахувати можливості доступу до веб-сайта в 

малих гмінах та селах. Згідно з даними Євростату: 32 % населення Польщі 

ніколи не мало досвіду користування Інтернетом. Тому держава поставила 

своїм пріоритетом розширення доступу до електронної мережі, насамперед 

через підтримку місцевих установ, таких як, наприклад, бібліотеки; громадські 

цифрові освітні центри; проекти НДО із суміжного профілю та ін. Наразі 18 % 

поляків мають середній рівень комп’ютерної грамотності. Для покращення 

ситуації в рамках ініціативи планується підтримка місцевих громад, особливо в 

сільських районах і районах з низьким рівнем доступу населення, до 

електронних товарів і послуг [311]. 

Разом з тим, аналізуючи цифрову комунікацію польських органів влади, 

можна дійти висновків, що вона направлена, передовсім, на створення й 

ведення діалогу з основними цільовими аудиторіями та зосередженість на 

наданні послуг громадянами, а також виконує нові функції: 

- поліпшує внутрішнє функціонування державних установ; 

- сприяє реалізації функцій e-Government, які дозволяють громадянам і 

підприємцям вирішувати офіційні питання через Інтернет; 

- постачає для політичного сектору інформацію, що дозволяє ефективно й 

дієво управляти державою (Good Governance), особливо це стосується баз 

даних і систем класу Business Intelligence; 

- сприяє забезпеченню прозорості функціонування публічної адміністрації 

[329]. 

Таким чином, інтенсивний рівень взаємодії, що дає Інтернет, має 

потенціал збільшення масштабу, широти й глибини консультацій органів влади 

з громадянами та іншими зацікавленими особами під час розробки політики. 

Незважаючи на сподівання, консультації он-лайн під час розробки політики 

залишаються ще новинкою, і прикладів належної практики тут ще небагато. 

Однак досвід свідчить, що вони є найефективнішими тоді, коли 
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супроводжуються звичайними інструментами консультацій, як у випадку 

поєднання дискусійних он-лайнових груп, так із консультаціями віч-на-віч. 

 

4.2. Оптимізація та реформування комунікативної політики органів 

місцевого самоврядування: рекомендації для України 

 

Розглянувши основні аспекти системи комунікації органів 

самоврядування й громадськості, формування комунікативної політики можна 

справедливо віднести до основних напрямів реформування та оптимізації. 

Оскільки тільки налагоджена взаємодія з громадою на місцях сприятиме 

ефективній співпраці та результативності й приведе до становлення 

деліберативної демократії, заснованої на компромісі й діалозі. 

Відповідно до здійснюваного аналізу, варто констатувати, 

незадовільний стан взаємодії владних органів із громадськістю. Зокрема, 

відбувається підміна комунікативної взаємодії влада  – громадянин 

інформаційною складовою, коли громадськість є «слухняним» об’єктом 

спрямування інформації. Однак позитивні зрушення відбулися після 

Революції гідності, коли населення і третій сектор відчули силу 

народовладдя. Сьогодні саме завдяки активістам і громадським організаціям 

здійснюється контроль за владою, реалізуються проекти, спрямовані на 

відкритість та прозорість політичних рішень (наприклад, згадувані нами 

«ProZorro», Igov.ua та ін.) на засадах краудсорсингу.  

Ключовими недопрацюваннями є прогалини в законодавчій системі та 

відсутність системності у виробленні комунікативної політики, що 

негативно віддзеркалюються на іміджі країни, яка прагне стати членом ЄС. 

По-перше, це відсутність єдиних правових основ комунікативної взаємодії 

та рекомендаційний характер законодавчих актів, які стосуються органів 

місцевого самоврядування. Варто зауважити, що основні нормативні акти, 

які прийняті на центральному рівні, стосуються взаємодії із громадськістю, 

створення громадських рад, засад інформаційної політики, зорієнтовані на 
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органи виконавчої влади. Проте відповідно до декларованих реформ – 

адміністративної, конституційної та децентралізації, саме місцеві органи 

повинні стати головними суб’єктами локального політичного процесу. 

Відтак чинне законодавство та більшість державних процедур не 

відображають сучасних потреб. 

Щодо інституційної складової, варто відзначити виключення 

інформаційних служб із процесу підготовки, обговорення й прийняття 

управлінських рішень; нечіткість внутрішньої структури інформаційних служб 

і, як наслідок, розпорошеність їх функцій; правова невизначеність 

функціонального статусу інформаційних служб та їх керівників. Загалом 

відсутні налагоджені внутрішня комунікація та співпраця між відділами, деякі 

управління не йдуть на комунікацію й співпрацю з іншими відділами чи 

департаментами. Нерозробленою залишається система заохочень і мотивації 

персоналу, що, своєю чергою, гальмує впровадження необхідних змін 

Ураховуючи тенденцію зміни при владі політичних сил, це прямо 

відображається на інституційній пам’яті, оскільки не має цілісної системи 

передачі знань і навичок, єдиної бази даних, тому кожна команда починає все з 

нуля [289, с. 333]. 

До проблемних питань слід додати небажання органів влади та їх 

представників співпрацювати з населенням; відсутність довгострокових 

програм дослідження й аналізу стану громадської думки в умовах перехідного 

суспільства; незадовільний стан просвітницько-виховної роботи серед різних 

цільових груп населення. Крім того, немає загальної функції стратегічних 

комунікацій, більшість функціоналу спеціалістів зводиться до тактичних дій, 

які частіше реактивні й направлені на вирішення поточних проблем. Відсутні 

прогнозування й стратегічне планування, які базуються на запиті від 

громадськості. 

Разом із тим європейські зміни у сфері публічних послуг привели до 

докорінної заміни гасла: замість «громадськість як клієнт» (publіc as a clіent) – 

«громадянин як зацікавлена сторона» (cіtіzen as a stakeholder). Для сучасного 
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клієнта публічної послуги навіть визначено п’ять ролей: замовник (customer); 

співрозробник (codesіgner); особа, яка залучена до прийняття рішення (co-

decіsіon-maker); співпродюсер і постачальник (coproducer and provіder); 

співоцінювач (coevaluator) [151, с. 57]. 

Узгоджуючи європейські комунікативні вимоги, діяльність місцевої 

влади не повинна зводитись до формального виконання законодавчих приписів, 

а має стати дієвим інструментом для забезпечення взаємодії громади та органів 

місцевого самоврядування, залучення громадян і громадських інституцій до 

вирішення місцевих питань. Пряма взаємозалежність відкритості влади й 

довіри до неї є вагомою причиною для того, щоб приділяти постійну увагу 

партнерській взаємодії в діяльності місцевої влади. 

На відміну від України, обрана поляками модель прозорості, відкритості 

й транспарентності, вирішення більшості політичних питань на місцевому рівні 

вилилася у відносно швидкі темпи формування й розвитку приватного сектору, 

здійснення ефективних перетворень на місцевому рівні та вступ до ЄС. 

Польські владні структури зуміли досягти головного – витримати взятий 

курс, не збиватися з нього, не залежно від правлячої політичної сили й 

здійснюваних реформ попередника. При цьому основна ставка в політичному 

аспекті робилася на масовий патріотизм, притаманний польській національній 

політичній культурі. Попри труднощі й складнощі перехідного періоду 

вдавалося йти за обраним курсом. З іншого боку, дуже важливим елементом 

польських реформ на початковому етапі вважаємо відсутність розмитості в 

політичному й ідеологічному виборі. За всіх суспільних перипетій ринкові 

відносини й ліберальна демократія залишалися головною метою керівництва 

країни [130, с. 345]. 

Ураховуючи польський досвід, якщо йдеться про комунікацію між 

владою на місцях і громадою, має обов’язково бути інституалізована громада. 

Це означає, що громадські та різноманітні незалежні організації в громаді якраз 

і є формою інституалізації. Тільки інституалізуючи громаду, ми зможемо 

перейти з масового рівня на рівень, скажімо, соціально-групового спілкування. 
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Тому будь-який закон, що регулює комунікаційні відносини в державі, має 

передбачати існування певних громадських структур, які й забезпечать 

соціальне спілкування. Якщо цього не врахувати, всі розмови щодо прозорості, 

відкритості залишаться просто гаслом. 

Визначальною складовою реформаційного пакета повинно стати 

врахування специфіки комунікативної діяльності місцевих органів влади, а 

саме: 

- комунікації місцевих органів у більшості випадків мають обов’язковий 

характер і процеси їх здійснення визначаються впливом внутрішніх, зовнішніх 

факторів та нормативними актами чи розпорядженнями вищих організацій; 

- комунікативні процеси на місцях споживання публічних послуг є 

складовими елементами процедури використання цих послуг 

(управлінських/адміністративних, громадських, соціальних та ін.); 

- через налагодження комунікативних процесів місцеві органи влади 

здійснюють оперативний контроль за дієвістю свого впливу на вирішення 

суспільних проблем; 

- МОВ мають задовольняти не лише власні інформаційно-комунікативні 

потреби, зумовлені завданнями й необхідністю прийняття ефективних 

управлінських рішень, а й потреби фізичних, юридичних осіб [135]. 

Таким чином, Україна має працювати над розвитком програмних аспектів 

комунікативної влади та громади, які мають розроблятися на наступних рівнях: 

1. Розроблення концепцій й створення програм розвитку системи взаємодії 

влади та громади. Для прикладу, у Республіці Польща на рівні територіального 

самоврядування розробляються стратегічні документи розвитку, «карти» 

співпраці із третім сектором. 

2. Розроблення нормативно-правових положень щодо забезпечення дієвого 

прямого зв’язку між владою та громадою, у тому числі включення в положення 

всіх структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування 

завдань щодо надання громаді міста повної, достовірної й актуальної 

інформації. Визначити обов’язковим прийняття статуту для громад та для 
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об’єднаних громад, у якому вказати чіткі механізми політичної участі, 

урегулювати питання проведення місцевого референдуму, доцільність 

створення громадських та експертних рад при самоуправліні. 

3. Розроблення нормативно-правових положень щодо забезпечення дієвого 

зворотного зв’язку між владою та громадою, у тому числі вирішення питань 

щодо механізмів урахування громадської думки під час прийняття 

управлінських рішень і відстеження результатів діяльності влади та 

імплементації рішень громадських слухань, круглих столів тощо. Також 

недостатньо реалізованими лишаються експертний потенціал із компетентним 

внеском у формування змісту місцевої політики, аналітично-експертного 

середовища, профспілкових організацій, організацій роботодавців. 

Окремими заходами слід створити умови для вільного й прозорого 

доступу до публічної інформації. Відтак необхідно передбачити реалізацію 

таких дій: уточнення положень законодавства про діяльність органів влади в 

частині визначення інформування громадян про поточну діяльність; створити 

централізовані реєстри чинних законів та інших нормативних актів; 

забезпечити надання он-лайн послуг органами місцевої та державної влади, 

щоб громадяни змогли вільно шукати й отримувати інформацію, надсилати 

запити, брати участь у голосуванні, подавати заяви та більше взаємодіяти з 

посадовими особами. На часі впровадження сучасних форм забезпечення 

прозорості й відкритості через удосконалення інструментів, основних процедур 

та врахування результатів он-лайн консультацій, електронних петицій у процесі 

прийняття політичних рішень, які з часом замінять консультації віч-на-віч [55]. 

Таким чином, актуальним залишається перенесення досвіду щодо 

формування суспільного попиту на інформацію про діяльність органів 

самоврядування, інтересу громадян щодо її отримання шляхом створення 

інформаційних кіосків з поширення електронної оперативної інформації про 

послуги органів влади та вакантні місця в них; створення інформаційного 

центру, наявність якого зробила б доступнішою інформацію про діяльність 

влади, послуги й компетенцію та їх працівників. 
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4. Налагодження інтегрованої інформаційної системи, яка має 

забезпечити ефективну роботу органів влади завдяки вдосконаленню надання 

публічних послуг, їх інформаційно-аналітичних систем та використанню 

компонентів, що реалізують інтеграцію їхньої діяльності, а саме: 

телекомунікаційне середовище, інтегровану систему електронного 

документообігу, інтегровану систему управління інформаційними ресурсами, 

систему управління розподіленими технологіями аналітичних обчислень тощо.  

Важливим є досвід Польщі у сфері інформатизації та побудові е-уряду 

зокрема, особливо в частині, що стосується єдиного координаційного центру з 

упровадження е-урядування та інформатизації, стандартів взаємодії EIF 2.0 

(уніфікація, взаємозамінність, сумісність) і можливостей єдиної електронної 

платформи послуг публічної адміністрації – ePUAP [336, c. 128]. 

Утілення практичних рекомендації щодо підвищення ефективності та 

якості роботи підрозділів зв’язків з громадськістю органів виконавчої влади. 

Визначено, що консультацій із громадськістю є інструментом формування 

політики, технологією якою мають володіти всі державні службовці. Основні 

функції управлінь (відділів) зв’язків з громадськістю: методичне забезпечення 

проведення консультацій із пріоритетних питань політики та здійснення їх 

координації, вивчення громадської думки, організація реагування органу влади 

на інформацію від суспільства та її врахування при формуванні й реалізації 

державної політики, сприяння внутрішнім комунікаціям [68, c. 14]. 

До чинників, які забезпечують нормальну комунікативну політику в 

нашій державі, варто віднести громадський контроль. Однозначно для 

досягнення мети необхідний зворотний зв’язок, який, проте, є функцією 

суб’єкта дії, тому обмежуватися тільки громадським контролем не можна. 

Обов’язково при владі має працювати моніторингова служба: центр, який 

відстежує те, як громада реагує на певні посили, повідомлення, фрази, 

висловлювання. Оскільки громада теж інституалізується, вона повинна 

відстежувати те, як влада реагує на дії громадських організацій. Це й 
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називається громадським контролем, бо контроль – це функція суб’єкта дії, 

якщо говорити з точки зору психології цілепокладання [86, c. 42]. 

Для підвищення ролі громадського контролю за діяльністю органів влади 

варто якнайшвидше подолати стереотипи, що були притаманні колишньому 

тоталітарному суспільству, з ідеєю домінування держави над людиною, де 

останній відводилася лише роль керованого об’єкта, на який спрямовувався 

владно-розпорядчий вплив та адміністративний примус, і запровадити 

принципово нову парадигму служіння людині. 

Структурне розмежування прес-служб, які здійснюють оперативне 

інформування про діяльність установи та управлінь зв’язків з громадськістю, 

функції яких – здійснювати стратегічні комунікації, підвищить якість роботи 

органу влади. Для забезпечення ефективності в роботі прес-служб, як 

обов’язкової запропоновано запровадити посаду речника – це сприятиме 

відкритості й прозорості в роботі установи, полегшить доступ журналістів до 

особи, яка уповноважена надавати офіційну інформацію, збільшить кількість 

професійних коментарів до державної політики в цій сфері, поліпшить 

роз’яснювальну роботу щодо діяльності відповідних органів [68, с. 18].  

Також слід уникати дублювання, перетинання функцій і повноважень, 

формування механізмів «перекладання відповідальності». У кожному разі саме 

проблема уніфікації (її меж для досягнення оптимального балансу) і проблема 

організації ефективної взаємодії органів, а також співробітників, зайнятих у 

них, повинні розглядатись як основоположні під час вирішення складних 

соціально-економічних, соціально-культурних, техніко-технологічних завдань, 

пов’язаних із правовим механізмом державного управління [152, c. 64]. 

Вирішення зазначениx прoблем служб зв’язків із грoмадськістю 

знаходиться у плoщині підвищення кваліфікації працівників циx cлужб через 

вивчення ocнoв кризoвoгo менеджменту, cвітoвoгo дocвіду у cфері 

cтратегічнoгo планування, cучаcниx теxнoлoгій кризoвиx PR. Важливе 

практичне значення має такoж oбмін дocвідoм між PR-фаxівцями різниx 

cтруктур під чаc cпільниx cемінарів, «круглиx cтoлів», кoнференцій тoщo. 
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Ураxoвуючи першoчергoве значення кризoвиx PR в Україні в переxідний 

періoд, рoзвиткoві цьoгo напряму зв’язків з грoмадcькіcтю пoвинна приділятиcя 

увага на вcіx рівняx. 

Щодо інститутів громадянського суспільства як суб’єктів зовнішньої 

комунікації, їх діяльність слід активно вбудовувати в закриту систему владних 

структур, підтримуючи стан готовності управлінців до модернізації 

суспільства. Польський досвід свідчить, що інформованість, своєчасне 

передбачення тенденцій, використання наукових досліджень і моніторингу 

громадської думки дає змогу досягти порозуміння в суспільстві та прийняття 

зважених управлінських рішень. Інститути громадянського суспільства у 

важливих випадках мають бути «демпфером», їх своєчасні звернення, 

комунікативна діяльність, інформування, роз’яснення, а також пошук шляхів 

досягнення компромісних рішень буде значним внеском у формування зрілого 

деліберативного (дорадчого суспільства) [282, c. 73]. 

Змінюється і роль неурядових організацій. Ураховуючи їх 

професіоналізм, мобільність, посередницький характер діяльності, досвід 

менеджменту проектів, пропонується відвести неурядовим організаціям 

особливу роль посередників між державними органами та громадами й 

зосередитись на таких основних функціях: менеджмент донорського 

фінансування, лобіювання та захист інтересів громад перед державою, 

намагання зробити владу більш підзвітною перед громадськістю [239, c. 115]. 

Саме тому необхідність формування спроможності громадянського 

суспільства на системну конструктивну взаємодію з органами самоврядування 

влади, які, своєю чергою, повинні стратегічно реформувати свою діяльність 

спрямовану на поліпшення якості життя громадян. 

Як показує польський досвід розробки та впровадження комплексу 

публічних послуг, основний акцент робиться на наявності належного рівня 

ухвалення управлінських рішень щодо забезпечення високої якості 

обслуговування населення в державі. Вважаємо, що кращі надбання цього 

досвіду було доцільно запровадити в Україні. Водночас слід узяти до уваги, що 
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застосування його в повному обсязі на практиці можливе лише за умови 

внесення відповідних змін до чинного законодавства, а також запровадження на 

загальнодержавному рівні дієвої структури реалізації управління 

територіальною громадою сіл, селищ, міст, районів у містах та їх спільною 

власністю в системі місцевого самоврядування в Україні. 

Синтезувавши сучасну практику реалізації моделі комунікативної 

політики, можна визначити такий перелік послань, через який органи влади 

повинні демонструвати громадськості зміст своєї діяльності, який ураховує: 

- антикорупційні рішення та дії; 

- аполітичність (незаангажованість дій жодною із політичних партій); 

- ефективне виконання своїх функціональних обов’язків перед цільовими 

групами громадськості; 

- передбачуваність політики й стратегії діяльності; 

- дотримання стандартів корпоративної культури та етичних стандартів. 

Такий перелік послань дозволяє створити стратегічно комунікативний 

месидж, який сформує ставлення громадськості до органу державної влади як 

ефективної інституції з обслуговування їхніх інтересів. Звідси названі 

комунікативні конструкти дозволяють урівняти позиції органів державної 

влади й громадськості в процесі побудови діалогічних відносин, а на підставі 

цього виробити оптимальну формулу комунікативного супроводу процесів 

формування державної політики [214]. 

Здійснюючи порівняльний аналіз й простежуючи еволюцію підходів до 

управління в інформаційній сфері, досліджуючи характерні тенденції щодо 

встановлення комунікативних процесів у країнах «з досвідом демократії», 

відзначимо концепт інституалізації діалогових комунікацій як умову розвитку 

демократичних процесів і становлення інформаційного та громадянського 

суспільства. Інформаційна парадигма, що нині є основою державної 

інформаційної політики в Україні, має бути замінена на комунікативну, як 

неминучий результат розвитку демократичних перетворень в Україні. 

Державна комунікативна політика має стати одним із напрямів розв’язання 
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проблем ефективності та оптимізації державного управління в інформаційній 

сфері, знаряддям розбудови громадянського та інформаційного суспільства в 

Україні [147, с. 378]. 

Підсумовуючи, варто врахувати, що для позитивних змін у зв’язках влади 

з громадськістю потрібен перехід до розуміння комунікації як інструмента 

стратегічного управління (стратегічного менеджменту). Покращання репутації 

органу влади насамперед залежить від поглиблення переконаності 

представників громадськості (у вигляді позитивної громадської думки та 

підвищення довіри до владних інститутів) про легітимність діяльності цього 

органу. Тому важливою стає постійна підтримка двостороннього потоку 

комунікацій, що вимагає стратегічного курсу політики з урахування 

громадських запитів та проблем. Отож основу такого підходу становить 

принцип, за яким аудиторія, як правило, допускає вплив на себе лише в тому 

разі, якщо організація готова до діалогу з нею (безпосередньо чи 

опосередковано) заради узгодженості принципів своєї діяльності. 

Аналіз наукових досліджень і процесів практичного впровадження 

симетричної взаємодії дає підстави для нижчеподаних рекомендацій щодо 

оптимізації комунікативної діяльності: створити єдиний державно-громадський 

центр для координації дій у процесі розроблення державної та місцевої 

комунікативної політики; центри комунікацій влади і громадськості для 

налагодження партнерської співпраці з громадськістю; розробити програму 

підвищення рівня знань працівників органів державної влади щодо існуючих 

механізмів взаємодії з громадськістю та вміння їх застосовувати; створювати 

інститути, здатні забезпечувати відкритість, прозорість своєї діяльності, 

залучення громадян до процесів прийняття рішень; упровадити оцінювання 

ефективності послуг влади з точки зору задоволення потреб громадян; 

підвищувати активність інститутів громадянського суспільства; активно 

впроваджувати в процесі взаємодії з громадськістю програм електронного 

врядування; ураховувати досвід здійснення органами влади ефективних 

комунікацій країн із розвинутою демократією; запровадити системні звіти 
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органів влади перед громадськістю; сприяти налагодженню громадського 

контролю за діяльністю органів влади та громадської експертизи. 

 

Висновки до розділу 

 

Згідно з аналізованими параметрами, відкритими залишаються питання 

щодо єдиних механізмів установлення та вивчення зворотного зв’язку – 

громадської думки, пропозицій, оцінок, моніторингу, планування 

довгострокових комунікативних стратегій. Одним із механізмів підвищення 

ефективності комунікативної діяльність є створення дієвих підрозділів замість 

діючих відділів із взаємодії з громадськістю, яких на заході давно вже не існує. 

Не можуть виконувати функції комунікативних підрозділів в органах державної 

влади і прес-служби, завдання яких – поточного інформування оперативних 

зв’язків зі ЗМІ. 

Європейський досвід і зокрема досвід Республіки Польща, яка успішно 

застосовує стандарти демократичної організації влади, можуть служити добрим 

орієнтиром для України у впровадженні механізмів партнерства органів влади 

та громадян. Однак ці стандарти водночас вимагають певної підготовки до 

вирішення цілого ряду проблем, які виникають. Зокрема, проблеми готовності 

місцевих керівників до роботи в нових умовах, коли їхня роль змінюється – з 

адміністраторів вони повинні перетворюватися на менеджерів, здатних шукати 

додаткові джерела фінансування, уміти приймати ефективні управлінські 

рішення, налагоджувати взаємовідносини з партнерами, передовсім із 

громадою. Важливою вимогою стає необхідність у більш репрезентативних 

організаціях громад, котрі мають діяти в ширшому спектрі та спільно з 

органами місцевого самоврядування поступово відвойовувати позиції в органів 

виконавчої влади. 

Основними завданнями є зосередження на першочергових заходах, а 

саме: визначення пріоритетів у сфері політичних комунікацій, узгодження 

механізмів інформування та зворотного зв’язку; визначення центрального 
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органу, відповідального за розроблення, упровадження та контроль за 

реалізацією комунікативної політики; забезпечення взаємодії, побудови 

вертикальної та горизонтальної ієрархії комунікацій; підвищення 

ефективності використання новітніх інформаційно-комунікативних 

технологій, упровадження високих стандартів щодо зручності й легкості 

доступу громадян до публічної інформації; розроблення чіткого та 

прозорого механізму контролю за процесами опрацювання пропозицій 

(зауважень) звернень громадян і громадських об’єднань; підвищення рівня 

професійної компетентності працівників місцевих органів, відповідальних 

за комунікативну взаємодію з громадськістю. 

Отож якість публічних послуг є ключовим чинником налагодженої 

комунікації, одним із провідних засад ефективності публічного 

адміністрування в очах громадськості. Зокрема, з огляду на національні 

умови перед місцевими та державними органами доцільно було б поставити 

такі основні завдання: удосконалення наявної законодавчої бази 

регулювання надання якісних публічних послуг; запровадження 

альтернативних систем надання послуг, однак цей процес має бути 

прозорим і доступним для коригуючого впливу громадськості; якісні 

перетворення у сфері поширення досвіду й кадрової підготовки фахівців з 

публічного адміністрування; прискорення темпів запровадження 

електронного урядування – доступу до публічних послуг через Інтернет (але 

такий доступ має бути зручний для користувачів, доступний і якісний . 
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ВИСНОВКИ 

 

Слід підсумувати, що в умовах реформаційного процесу в Україні 

важливе місце посідає модернізація комунікативної взаємодії, зокрема 

побудова ефективної, зорієнтованої на громаду комунікативної політики 

органів місцевого самоврядування. Тож забезпечення дієвого 

симетричного діалогу передбачає орієнтацію на засади деліберативної і 

партиципативної демократій. Дисертаційне дослідження було побудовано 

відповідно до визначених параметрів компаративістського аналізу 

України та Республіки Польща, відтак одержані результати викладено в 

таких положеннях. 

Еволюція концептуального оформлення комунікативних складових 

дозволила розглядати становлення комунікативного процесу в розрізі 

трьох моделей (лінійної, інтеракційної, трансакційної) із врахуванням 

основних форм взаємодії з громадськістю. Лінійна модель передбачала 

засоби інформування і пропаганди, інтеракційна модель модифікувала 

прямий інформаційний потік з метою врахування потреб адресата, 

трансакційна модель розвивала поняття рівноправного діалогу й 

максимальної взаємодії. Окрім того, трансакційна модель була доповнена 

розширенням системного підходу інформаційно-комунікативною 

моделлю К. Дойча, аксіологічною концепцією К.-О. Апеля, 

комунікативно-онтологічною теорією Х. Арендт, символічним простором 

П. Бурдьє та символічним інтеракціонізмом Г.  Блумера. Ці моделі 

дозволили сформувати теоретичні вимоги до такого способу управління, 

при якому об’єкт і суб’єкт управління не будуть антагоністично 

розділені, а виступатимуть взаємозалежними суб’єктами суспільних 

відносин. Практичне втілення таких принципів можна зобразити у формі 

деліберативної демократії, яка передбачає широку участь громадян у 

політичному процесі і сприяє підвищенню рівня їхньої політичної 

освіченості та компетентності. 
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Опрацьовано вітчизняну і польську історіографію задля 

поглиблення й аналізу теоретичного підґрунтя дослідження. Зважаючи на 

міждисциплінарність об’єкта дослідження, було враховано державно -

управлінський, соціологічний, політологічний та психологічний аспекти, 

що дозволило різнобічно підійти до поставленої мети. Відтак 

філософський аналіз концептуальних моделей комунікативного процесу 

здійснено на основі досліджень В. Денисенка, Ю. Коваль, О. Широких, 

К. Задворної, О. Шиманова, Я. Чайковського, А. Акайомової, М. Хмари; 

методологічний аспект наукових досліджень став результатом 

напрацювань А. Конверського, А. Колодій, Дж. Мангейма, Р. Річа, 

С. Мамчак, Р. Крега, А. Романюка; питання механізмів співпраці держави 

і громадянського суспільства вивчали О.  Бабкіна, А. Боднаренко, С. Була, 

Д. Дзвінчук, К. Бабенко, С. Дерев’янко, Г. Зеленько, Л. Кочубей, 

О. Корнійчук, В. Климончук, А. Кохан, О. Кучабський, М. Лациба, 

А. Митко, О. Радченко, В. Пісоцький, О. Сичивиця, С. Штурхецький, 

С. Чукут та ін. Питання термінології та організації публічної влади 

досліджують відомі польські вчені, які були провідними розробниками 

реформ польської публічної адміністрації – Г. Іздєбський і М. Кулеша, а 

також Я. Боць, Б. Козюх, Б. Кудрицька, К. Щерський, Т. Гроссе. Аналізу 

налагодження комунікації самоврядування та громадськості присвячено 

наукові доробки В. Свєрчинської-Гловні, Я. Залейського, 

Г. Гавронського, К. Ястжембської, М. Магери, К.Серафін, Е. Фрапчківич, 

К. Вудза, Д. Флешер та ін. 

Використаний фактологічний матеріал структуровано у групи 

джерел: нормативно-правові акти України та Республіки Польща щодо 

комунікативного процесу; аналітичні й консультаційні документи у формі 

«білих» та «зелених книг»; сайти офіційних установ та спільні веб -

платформи України і Республіки Польща; дані опитування громадської 

думки, моніторингові матеріали; інформаційно-довідкова література. 
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Оскільки Республіка Польща є членом Європейського Союзу, а Україна 

декларує євроінтеграційний курс, розглянуто основні європейські вимоги 

відкритості та комунікаційного діалогу влади і громадськості. Європейська 

формула демократії ґрунтується на ефективній комунікаційній взаємодії і 

дієвому місцевому самоврядуванні, підтвердженому децентралізацією та 

субсидіарністю, де кожен з мешканців має змогу взяти участь в ухваленні 

рішень, від яких залежить його функціонування в суспільстві. З метою 

закріплення цих принципів проаналізовано такі правові акти: 

Міжінституціональна декларація з демократії, транспарентності і 

субсидіарності, Лісабонська стратегія, Європейський кодекс належної 

управлінської поведінки, Інформаційно-комунікаційна стратегія, План дій 

Комісії з покращення комунікації в Європі, План D щодо демократії, діалогу 

та дебатів, Кодекс кращих практик участі громадськості, Комунікаційна 

стратегія «Комунікація з Європою в партнерстві», Додатковий протокол до 

Європейської хартії місцевого самоврядування. Розбудова відкритої і прозорої 

публічної політики передбачає ратифікацію таких документів, як Загальна 

декларація прав людини; Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод; Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права; Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

(Орхуська конвенція); Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої 

обробки даних особистого характеру; Рекомендація Ради Європи № R (81) 

«Про право доступу до інформації, яка перебуває в розпорядженні органів 

державної влади» тощо. Ці акти створюють прецедент необхідності 

дотримання прозорості, відкритості в публічній політиці й розбудову 

комунікативної взаємодії влади та громадян.  

У методологічну основу дослідження закладена порівняльна 

методика, основана на конструктивістському підході та теорії 

комунікативної дії. Компаративістська модель дослідження побудована 

на чітких параметрах порівняння: нормативно-правове регулювання; 
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інституційні характеристики; внутрішня та зовнішня комунікація 

органів місцевого самоврядування; розвиток інноваційних механізмів е -

урядування. 

Понятійно-категоріальний аналіз дозволив розглянути основні 

співвідношення категорій «комунікація – політична комунікація – 

комунікативна політика»; «державна комунікативна політика та місцева 

комунікативна політика», «відкритість – прозорість – транспарентність», 

«інформація – публічна інформація», «органи місцевого самоврядування – 

територіальна громада – громадськість», «діалог – взаємодія». Відтак 

виокремлено поняття «місцева комунікативна політика» – цілеспрямована 

діяльність органів місцевого самоврядування стосовно територіальної 

громади, сформована на засадах транспарентності й основана на діалоговій 

взаємодії з громадськістю щодо участі в політичному процесі. 

Визначено, що головною проблемою комунікативної діяльності влади 

всіх рівнів є відсутність системності у виробленні комунікативної політики. 

До проблемних питань також належить відсутність координації в роботі 

служб зі зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування, не 

завжди ефективний зворотний зв’язок з аудиторією, нестача гнучкості та 

оперативності у процесі. 

Польський досвід, для порівняння, передбачає зміни у відносинах між 

політикою та адміністрацією (виділення політичних посад, державної 

служби); дієвість принципу субсидіарності; впровадження домінування 

територіального принципу над галузевим; детальне регламентування 

процесу ухвалення рішень; збільшення транспарентності діяльності органів 

влади у питаннях доступу до публічної інформації; заміна ієрархічних 

зв’язків горизонтальними (і всередині окремих інституційних структур, і 

між ними). 

Проблема відкритості і прозорості влади формує центральний каркас 

комунікативної взаємодії. Однак в Україні це питання потребує 

доопрацювання, особливо в контексті підвищення взаємодії та правового 



175 

 

контролю громадськості над владою, посиленні можливостей громадян у 

здійсненні громадського контролю за діяльністю депутатів місцевих рад, 

доступі до ухвалення рішень місцевого значення; підвищенні 

відповідальності посадових осіб щодо забезпечення повного і своєчасного 

надходження й оновлення інформації, оприлюднення рішень міської ради, 

рішень виконкому й розпоряджень міського голови, що стосуються 

територіальної громади. 

У Польщі ж впровадження принципів прозорості, відкритості та 

підзвітності означало ліквідацію зайвих адміністративно-бюрократичних 

структур, радикальне реформування системи публічних фінансів, 

делегування нових, ширших повноважень демократично обраній місцевій 

владі, подолання корупційної складової. Транспарентність, зосередження 

на задоволенні потреб громади і громадянина, етичність відкрили нові 

можливості для суспільства загалом і кожної окремої гміни.  

Тож для мінімізації діалогічної асиметрії у взаємодії місцевої влади та 

громадськості варто дотримуватись відповідних комунікативних 

конструктів: діалогічна взаємодія має будуватись на паритетних 

відносинах; основним принципом діалогічної взаємодії має виступати 

довіра; у межах діалогічної взаємодії має відбуватись інтерактивний обмін 

інформацією, на основі якої має формуватись зміст державної політики; 

діалогічна взаємодія має базуватись на спільному обговоренні актуальних 

тем.  

Констатовано, що формування е-урядування в Україні перебуває на 

стадії становлення і розвитку. Враховуючи численні недоліки й 

перешкоди на шляху впровадження системи е-урядування в Україні, 

потрібно подолати відомчий підхід до роботи в системі, позбутися 

значного дублювання інформації, виробити єдині стандарти роботи 

ресурсів, спростити доступ до них тощо. Адже в сучасному 

управлінському процесі е-урядування здатне змінити безпосередньо 

природу влади, зробити її більш прозорою і підконтрольною 
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громадськості, створити умови для нормального розвитку освітньої сфери 

і своєчасного ухвалення поточних управлінських рішень.  

Відзначено також прогрес у сфері державних закупівель 

(волонтерський проект ProZorro, який став офіційним держресурсом), е-

петицій (що функціонують практично в усіх обласних і навіть районних 

центрах країни на базі єдиної платформи) та надання держпослуг онлайн (з-

поміж схожих проектів відзначено волонтерський Igov.ua). Втім, зауважено, 

що Єдиний державний портал адміністративних послуг, який уже нібито 

функціонує, лише нещодавно запустив кілька послуг з обіцяного широкого 

переліку, тоді як його волонтерський конкурент Igov розвивається дуже 

швидко. 

Вибираючи варіант польських перетворень, варто впровадити єдиний 

координаційний центр із впровадження е-урядування та інформатизації, 

стандартів взаємодії EIF 2.0 (уніфікація, взаємозамінність, сумісність) та 

можливостей єдиної електронної платформи послуг публічної адміністрації 

– ePUAP, розвивати партиципаторне бюджетування, впроваджувати 

принципи «розумного міста». 

Аналіз наукових досліджень та процесів практичного впровадження 

ефективно налагоджених комунікацій дав підстави для таких рекомендацій 

щодо оптимізації комунікативної діяльності: створити єдиний центр для 

координації дій у процесі розроблення комунікативної політики; центри 

комунікацій влади і громадськості для налагодження партнерської 

співпраці; розробити програму підвищення рівня знань працівників місцевої 

влади щодо наявних механізмів взаємодії з громадськістю та вміння їх 

застосовувати; створювати інститути, здатні забезпечувати відкритість, 

прозорість своєї діяльності, залучення громадян до процесів ухвалення 

рішень; впровадити оцінювання ефективності послуг влади з погляду 

задоволення потреб громадян; підвищувати активність інститутів 

громадянського суспільства, рівень громадянської та політичної культури;  

активно впроваджувати у процесі взаємодії з громадськістю програми 



177 

 

електронного врядування і розширювати доступ до Інтернету з метою 

впровадження нових інструментів співпраці; сприяти налагодженню 

громадського контролю за діяльністю органів влади та громадської 

експертизи; розвивати засади комунікативного менеджменту в управлінні.  



178 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Акайомова А. Політична комунікація як процес взаємодії політичних 

суб’єктів / А. Акайомова // Політичний менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 87–91. 

2. Аксьонова В. І. Методологічні засади міжкультурної комунікації в 

контексті сучасного інформаційного суспільства / В. І. Аксьонова // Гілея : 

науковий вісник : [зб. наук. пр.] – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2011. – 

Вип. 49. – С. 311–319. 

3. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного 

простору : кол. монографія / Є. Б. Тихомирова, Н. Карпчук, А. Митко [та ін.] ; 

ред. Є. Б. Тихомирова. – Луцьк : Терен, 2012. – 352 с. 

4. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера 

професійної діяльності, галузь прикладних досліджень : зб. документів і 

матеріалів / уклад. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. – К. : К.І.С., 2004. – С. 17–22. 

5. Аналіз правового регулювання механізмів місцевої демократії 

[Електронний ресурс] // Український незалежний центр політичних 

досліджень. – Режим доступу : http://civil-rada.in.ua/?p=1766. 

6. Андреєва Г. І. До питання якості інформаційного забезпечення аналізу 

господарської діяльності [Електронний ресурс] / Г. І. Андреєва, 

А. С. Ярошенко // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу : 

http://www.economy.nayka.com.ua. 

7. Анісімович-Шевчук О. З. Політична комунікація як системоутворюючий 

фактор політичного життя суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / О. З. Анісімович-

Шевчук. – Л., 2010. – 19 c. 

8. Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до 

постконвенціональної моралі / К.-О. Апель ; пер. з нім. В. Купліна. – К. : Дух і 

літера, 2009. – 430 с. 

9. Арендт Х. Між минулим і майбутнім / Х. Арендт ; пер. з англ. Вілен 

Черняк. – К. : Дух і літера, 2002. – 321 с. 

http://civil-rada.in.ua/?p=1766


179 

 

10. Асанова А. А. Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма 

співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві [Електронний 

ресурс] / А. А. Асанова // Державне управління. – 2006. – № 1. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua. 

11. Аудитория Интернета в Украине: динамика, мобильный Интернет, 

старые и новые пользователи : Исследование GfK Украина. – Режим доступа : 

http://www.gfk.ua/public_relations/presentations/index.ua.html. 

12. Бабінова О. Взаємодія органів державного управління та місцевого 

самоврядування з громадськістю як предмет теоретичного 

аналізу / О. О. Бабінова // Вісник НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 345–353. 

13. Бабінова О. О. Взаємодія органів державного управління і місцевого 

самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 – теорія 

та історія державного управління / Бабінова Олена Олегівна. – К., 2006. – 18 с. 

14. Бажинова О. А. Механізми комунікації влади та громадськості в 

умовах глобалізації / О. А. Бажинова, О. Г. Кучабський // Публічне управління : 

теорія та практика : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ 

«ДокНаукДержУпр», 2012. – № 4 (12). – С. 196–201. 

15. Баймуратов М. М. Децентралізація повноважень публічної влади в 

Польщі як засіб формування компетенції місцевого самоврядування: досвід для 

України / М. М. Баймуратов // Вісник Маріупольського державного 

університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 7. – С. 138–147. 

16. Байрак С. О. Місцеве самоврядування в республіці Польща: досвід 

демократичної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / С. О. Байрак. – 

К., 2013. – 20 с. 

17. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация : Западные теории и концепции / 

Г. П. Бакулев. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 176 с. 

http://www.gfk.ua/public_relations/presentations/index.ua.html


180 

 

18. Бальцерович Л. Загальні помилки при обговоренні проблем переходу до 

ринкової економіки / Л. Бальцерович // Уроки реформ : за матеріалами Міжнар. 

конф. – К., 1994. – С. 21–24. 

19. Баровська А. Комунікація влади та громадськості: інституційний аспект: 

[аналітична записка] [Електронний ресурс] / А. Баровська ; Національний 

інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/293/. 

20. Бартон В. И. Сравнение как средство познания / В. И. Бартон. – Мн. : 

Изд-во БГУ, 1978. – 125 с. 

21. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 

суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : [монографія] / 

В. М. Бебик – К. : МАУП, 2005. – 440 с. 

22. Белец Ж. А. Партиципаторне бюджетування як інноваційний 

демократичний інструмент участі громадян в управлінні справами 

територіальних громад [Електронний ресурс] / Ж. А. Белец // Теорія та 

практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2016. – № 1. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_21. 

23. Берегой Т. Європейські стандарти регіональної політики та проблеми їх 

впровадження в Україні / Т. Берегой // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ДРІДУ. Вип. 2 (28). – Дніпропетровськ : ДРІДУ 

НАДУ, 2007. – С. 123–130. 

24. Бєлоусова Н. Б. Особливості реалізації стратегії інформаційного суспільства в 

Європейському Союзі / Н. Б. Бєлоусова // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. – 

2013. – Т. 6 – С. 45–56. 

25. Біла книга з громадської участі у процесі прийняття рішень на місцевому 

рівні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://parlament.org.ua/upload/ 

docs/WHite_paper_UKR_ed.pdf. 

26. Біла книга з питань електронної демократії [Електронний ресурс]. –

 Режим доступу : http://pard.org.ua/bla_kniga_z_pitan_elektronno_demokrat-

_mozhlivost_ta_vikliki.html. 



181 

 

27. Боднарчук О. В. Політичні комунікації в контексті євроінтеграційного 

курсу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 

23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Боднарчук Олег Васильович. – 

Чернівці, 2015. – 20 с. 

28. Бойко О. П. Механізм реалізації прав громадян через місцеві ініціативи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління : спец. 

25.00.04 «Місцеве самоврядування» / О. П. Бойко. – К., 2012. – 23 с. 

29. Бондаренко А. Інформаційні технології як механізм взаємодії влади з 

громадськістю [Електронний ресурс] / А. Бондаренко // Державне управління та 

місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Дніпропетр. регіон. ін-т. держ. упр. – 

2009. Вип. 1 (1). – С. 1–7. 

30. Бортников  В. Деякі проблеми політичної участі громадян в умовах 

демократичного транзиту / В. Бортников, В. Троценко // Політичний 

менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 3–15. 

31. Бортников В. Особливості участі громадян в концептуальних моделях 

демократії / В. Бортников // Політичний менеджмент. – 2007. – № 3. – С. 38–50. 

32. Буруковська Н. В. Теорія суспільства крізь призму комунікативної 

етики (Ю. Габермас, К.-О. Апель) / Н. В. Буруковська // Вісник Академії 

адвокатури України. – 2009. – № 1. – С. 26–31. 

33. Буханевич А. І. Забезпечення принципів відкритості та прозорості при 

налагодженні діалогу між владою та громадськістю [Електронний ресурс] / 

А. І. Буханевич // Державне управління удосконалення та розвиток : ел. наук. фах. 

вид. – 2010. – № 3. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/. 

34. Бюджет участі: історія і польський досвід [Електронний ресурс] / 

Платформа розвитку міст. – Режим доступу : http://urbanua.org/dosvid/ 

zakordonni-pryklady/141. 

35. Васютіна В. В. Інформаційна політика України в контексті 

євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Васютіна 

Владлена Володимирівна. – Одеса, 2014. – 16 с. 



182 

 

36. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер ; сост., общ. ред. и послесл. 

Ю. Н. Давыдова ; предисл П.  П. Гайденко ; пер. с нем. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. 

37. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і 

голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с. 

38. Взаємодія з громадськістю в умовах реалізації адміністративної 

реформи / Івано-Франківськ. центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-

Франківськ; 2012. – С. 195. 

39. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду 

удосконалення діяльності органів влади : Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю, 22 листоп. 2011 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – 292 с. 

40. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / 

Виннер Н. ; пер. с англ. И. В. Соловьева и Г. Н. Поварова ; под ред. 

Г. Н. Поварова. – 2-е изд. – М. : Наука ; Глав. ред. изданий для заруб. стран, 1983. – 

344 с. 

41. Відкритість і прозорість у діяльності громадських об’єднань: стан, 

проблеми, перспективи вирішення : [аналітична записка] [Електронний 

ресурс] : / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/2132/. 

42. Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті 

законодавства про доступ до публічної інформації / Івано-Франківськ. центр 

науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 115. 

43. Войтович Р. В. Механізми реалізації зв’язків з громадськістю в державному 

управлінні : навч. посіб. /  Р. В. Войтович. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 72 с. 

44. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : учеб. пособ. /  

Д. П. Гавра. – СПб. : Питер, 2011. – 285 с. 

45. Галаган Л. Специфіка інформаційного забезпечення органів державної 

влади в Україні в контексті впровадження електронного урядування [Електронний 

ресурс] / Л. Галаган // Міжнародна наукова конференція [«Місце і роль бібліотек у 

формуванні національного інформаційного простору»]. – Режим доступу : 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/298. 

http://www.niss.gov.ua/articles/2132/


183 

 

46. Герасимов А. Польський досвід співпраці органів публічної адміністрації 

з неурядовими організаціями в оборонній сфері: уроки для  України : [аналітична 

записка] [Електронний ресурс] / А. Герасимов, О. Куплевацька. – Режим доступу : 

http://old.niss.gov.ua/monitor/mart2009/27.htm. 

47. Гладій В. І. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід 

Вишеградської групи та перспективи для України: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Гладій 

Василь Іванович. – Л., 2016. – 20 с. 

48. Гмурковська Н. Досвід програми «прозора Польща» для розвитку 

місцевого самоврядування і громадянської активності в Україні / 

Н. Гмурковська, І. Каспрук // Наукові записки Львівського університету бізнесу 

та права. – 2010. – Вип. 5. – С. 113–118. 

49. Гмурковська Н. Г. Адміністративно-територіальна реформа Польщі – 

досвід для України / Н. Г. Гмурковська, I. I. Каспрук // Наукові записки 

Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 7. – С. 104–109. 

50. Гнатюк С. «Нові ідентичності» в Україні та світі: підстави формування, 

концепції, прогнози : [аналітична записка] [Електронний ресурс] / С. Гнатюк ; 

Нац. ін.-т стратегічних досліджень. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/534/. 

51. Голуб’як Н. Р. Регіональна політика України та Республіки Польща: 

порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Голуб’як Наталія 

Романівна. – Л., 2014. – 19 с. 

52. Гончарова Т. Сучасний інформаційно-комунікаційний інструментарій 

підвищення ефективності надання муніципальних послуг в Україні / Т. Гончарова // 

Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 2. – С. 261–253. 

53. Готун А. Основні концепції дослідження комунікації в політичній системі 

суспільства / А. Готун // Політичний менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 75–86. 

54. Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, 

векторы развития : [монография] / М. Н. Грачев. – М. : Прометей, 2004. – 328 с. 

http://old.niss.gov.ua/monitor/mart2009/27.htm
http://www.niss.gov.ua/articles/534/


184 

 

55. Григорян О. О. Світовий і вітчизняний досвід забезпечення прозорості 

та відкритості органів державної влади в реалізації публічної політики 

(інформаційний аспект) [Електронний ресурс] / О. О. Григорян. – Режим 

доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12GOOPIA.pdf.  

56. Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади : 

[монографія] / І. А. Грицяк. – К. : К.І.С., 2006. – 398 с. 

57. Гузенко Т. А. Нові соціальні медіа в контексті зміни парадигми 

державної комунікативної політики / Т. А. Гузенко // Публічне управління: 

теорія та практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 152–157. 

58. Гузенко Т. А. Проблемні питання формування та реалізації державної 

комунікативної політики в Україні / Т. А. Гузенко // Держава та регіони. Серія: 

Державне управління. − 2014. − № 2. − С. 8–14. 

59. Гулай В. Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів 

місцевого самоврядування України та Польщі / В. Гулай // Українська національна ідея: 

реалії та перспективи розвитку. – 2015. – Вип. 27. – С. 89–94. 

60. Гурняк І. Л. Системна потужність і громадянська ефективність як 

критерії оцінки функціонування територіальних громад [Електронний ресурс] / 

І. Л. Гурняк, О. І. Яремчук // Теорія та практика державного управління. – 2015. 

– № 1 – Режим доступу :  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-

1/index.html. 

61. Дем’яненко Н. Розвиток громади – основа розвитку сільських 

територій [Електронний ресурс] / Наталія Дем’яненко, Ілона Яснолоб // 

Науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю 

[«Управління інноваційним розвитком територій»], 30 жовт.–30 

листоп. 2015 року. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/ 

mup_konf_2015/material_mup_2015.htm. 

62. Денисенко В. Політична інтеракція в контексті комунікативної 

раціональності / В. Денисенко // Вісник Львівського університету. Серія: 

Філософсько-політологічні студії, 2013. – Вип. 3. – С. 63–76. 



185 

 

63. Денисюк С. Г. Політична комунікація: ціннісні основи та механізми 

реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та 

процеси» / С. Г. Денисюк. – К., 2013 . – 36 с. 

64. Дерев’янко С.  М. Політико-правові засади референдумів в Україні : 

[монографія] / Сергій Миронович Дерев’янко. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 

2011. – 847 с. 

65. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції 

співпраці : аналіт. доп. / за ред. О. М. Майбороди. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса 

НАН України, 2013. – 376 с. 

66. Дзвінчук Д. І. Механізми демократії участі: суть та особливості 

застосування на місцевому рівні / Д. І. Дзвінчук // Теорія та практика 

державного управління. – 2016. – Вип. 1. – С. 14–22. 

67. Димитров В. Ю. Комунікативістика в системі суспільних 

відносин / В. Ю. Димитров // Вісник НТУУ «КПІ» : філософія, психологія, 

педагогіка : зб. наук. пр. – 2007. – № 2 (20), – ч. 1. – С. 12–16. 

68. Дніпренко Н. К. Зміна парадигми в державному управлінні 

інформаційною сферою: комунікативний аспект 2005 року : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми 

державного управління» / Н. К. Дніпренко. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с. 

69. Дніпров О. С. Діалог органів державної виконавчої влади та 

громадянського суспільства / О. С. Дніпров // Вісник національного університету 

«Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2015. – № 1–2. – C. 26–30. 

70. Доган  М. Сравнительная политическая социология / М. Доган, 

Д. Пеласси ; пер. с англ. Т. И. Шумилина. – М. : Соц.-полит. журн., 1994. – 272 с. 

71. Дойч К. Нервы управления: модели политической коммуникации и 

контроля / Карл Дойч – М. : Прогресс, 1963. – 387 с. 

72. Долженков О. О. Порівняльно-політологічний метод: специфіка і 

здобутки / О. О. Долженков // Вісник Державної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. – 2003. – № 3. – С. 124–132. 



186 

 

73. Доступ до інформації та електронне урядування / Центр політико-прав. 

реформ ; авт.-упоряд.: М. С. Демкова, М. В. Фігель. – К. : Факт, 2004. – 342 с. 

74. Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді / за 

заг. ред. В. Андрусіва, Д. Котляра ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., – К. : 

Україна, 2012. – 64 с. 

75. Драгомирецька Н. М. Теоретичний аналіз комунікативної діяльності 

державного службовця : [монографія] / Н. М. Драгомирецька. – Одеса : 

Астропринт, 2005. – 279 c. 

76. Дубас О. П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні / 

О. П. Дубас // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : 

Щоквартальний науковий журнал / М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер. 

кадрів культури і мистецтв. – 2011. – № 1. – К. : Міленіум, 2011. – С. 187–190. 

77. Електронна платформа послуг державного управління Польщі (ePUAP) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epuap.gov.pl/. 

78. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. 

При Президентові України ; наук. редкол.: Ю. В. Ковбасюк (гол.) та ін. – К. : 

НАДУ, 2011. – Т. 8 : Публічне врядування / наук. редкол.: В. С. Загорський 

(голова), С. О. Телешун (співгол.) та ін. ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові 

України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ. – 630 с. 

79. Ефективність державного управління : [монографія] / за 

ред. І. В. Розпутенка, кол. авт.: Ю. М. Бажан, О. І. Кілієвич, О. В. Метес. – К. : КІС, 

2002. – 420 с. 

80. Європейська хартія місцевого самоврядування: прийнято 15 жовт. 

1985 р. Радою Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036. 

81. Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства: висновки для України [Електронний ресурс] / 

С. Л. Гнатюк, С. А. Гуцал // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим 

доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gnatyuk-59546.pdf. 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gnatyuk-59546.pdf


187 

 

82. Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного 

урядування в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Єганов // Державне будівництво. – 

2012. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_7. 

83. Єжижанська Т. С. Основні підходи до вивчення комунікації / 

Т. С. Єжижанська // Наукові записки [Національного університету «Острозька 

академія»]. Серія: Культура і соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 2. – С. 28–35. 

84. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена в Резолюції 

217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 груд. 1948 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

main.cgi?nreg=995_015. 

85. Задворна К. В. Політична комунікація крізь призму поглядів Брайана 

Мак-Нейра / К. В. Задворна // Наукові записки [Укр. акад. друкарства]. Серія: 

Соціальні комунікації. – 2015. – № 2. – С. 55–65. 

86. Запровадження комунікацій у суспільстві / за заг. ред. Н. К. Дніпренко, 

В. В. Різуна − К. : Вістка, 2009. – 56 с. 

87. Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / авт. кол.: 

Т. Камінська, А. Камінська, М. Пасічник [та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. С. А. Чукут. – К. : НАДУ, 2008. – 200 с. 

88. Зеленько Г. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України / 

Галина Зеленько. – К., 2003. – 215 с. 

89. Зеленько Г. І. Україна і Польща: моделі політичної модернізації : дис. ... канд. 

політ. наук : 23.00.02 / Галина Іванівна Зеленько. – К., 2001. – 190 с. 

90. Ильин М. В. Основные методологические проблемы сравнительной 

политологии / М. В. Ильин // Полис. – 2001. – № 6. – С. 140–157. 

91. Індекс публічності місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / 

Моніторинг мережі ОПОРА. – Режим доступу : http://publicityindex.org/. 

92. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід 

країн Європи : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2014. – 40 с. 

93. Інформаційна відкритість органів державної влади України / за заг. ред. 

М. Лациби. – К. : Укр. незалеж. центр політ. досліджень, 2005. – 156 с. 

http://publicityindex.org/
http://cpk.org.ua/components/com_booklibrary/ebooks/inf_vidkr_organ_vlad.pdf
http://cpk.org.ua/components/com_booklibrary/ebooks/inf_vidkr_organ_vlad.pdf


188 

 

94. Інформаційно-комунікаційні особливості взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадою: регіональний аспект [Електронний ресурс] : 

аналітична записка / Нац. ін.-т стратегічних досліджень. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/978/. 

95. Казимирова І. А. Комунікаційна політика – комунікативна політика 

[Електронний ресурс] / І. А. Казимирова // Термінологічний вісник. – 2011. – 

Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2011_1_26. 

96. Карпчук Н. П. Засади комунікаційної політики ЄС: Біла книга з 

комунікацій [Електронний ресурс] / Н. П. Карпчук. – Режим доступу : 

http://esnuir.eenu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/467/1/zasady_kom_pol.doc. 

97. Карпчук Н. П. Комунікаційна політика Європейського Союзу : План Д 

для діалогу, демократії та дебатів / Н. П. Карпчук // Науковий вісник Волин. 

нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – № 20. – С. 54–57. 

98. Катаева В. И. Методы принятия управленческих решений / 

В. И. Катаева, М. С. Козырев. – М. :Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 196 с. 

99. Климанська Л. Комунікативний потенціал у політиці [Електронний 

ресурс] / Лариса Климанська // Львівська політехніка. – 2006. – Режим доступу : 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11648/1/21_18Ukr_nac_ideya.pdf. 

100. Коврига С. Структурно-інформаційний підхід у дослідженні 

політичного простору як системи комунікативних зв’язків / С. Коврига // 

Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 

2012. – Вип. 1. – С. 321–328. 

101. Козленко В. М. «Комунікативна модель» суспільства Нікласа Лумана 

як методологія дослідження релігії / В. М. Козленко // Вісник Черкаського 

університету. Серія: Філософія. – 2015. – № 11. – С. 37–43. 

102. Колодій А. Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в 

політичних дослідженнях / Антоніна Колодій // Вісник Львівського університету. 

Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 60–69. 

http://www.niss.gov.ua/articles/978/
http://esnuir.eenu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/467/1/zasady_kom_pol.doc


189 

 

103. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз : 

монографія / Є. О. Романенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. – К. : НАДУ, 2014. – 399 с.  

104. Комунікаційна політика – комунікативна політика [Електронний 

ресурс] / І. А. Казимирова // Термінологічний вісник. – 2011. – Вип. 1. – Режим 

доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2011_1_26. 

105. Комунікація комісії : Документ для консультацій: Зміцнення культури 

консультацій та діалогу – Пропозиція щодо загальних принципів та мінімальних 

стандартів для консультацій, що проводяться Європейською Комісією з 

зацікавленими сторонами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://old.icps.com.ua/files/articles/52/12/Communication-EU-publicconsult_ukr_red.doc. 

106. Комунікація : демократичні стандарти в роботі органів державної 

влади / за заг. ред. Н. К. Дніпренко. – К. : Вістка, 2008. – 164 с. 

107. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/994_015. 

108. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 

прийнята в Римі 4 листоп. 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004. 

109. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/ 

alldocact2/MU50K02U?OpenDocument. 

110. Конституція України із змінами, внесеними Законами України від 

8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 

19 вересня 2013 року № 586-VII, від 21 лютого 2014 року № 742-VII. – 45 с. 

111. Копитько О. Методологічні основи європейських підходів до 

стратегічного планування регіонального розвитку / О. Копитько // Державне 

управління та місцеве самоврядування. – 2012. – Вип. 4. – С. 124–134. 

http://old.icps.com.ua/files/articles/52/12/Communication-EU-publicconsult_ukr_red.doc
http://zakon4.rada.gov.ua/%0blaws/show/994_015
http://zakon4.rada.gov.ua/%0blaws/show/994_015
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004


190 

 

112. Корнійчук О. Реалізація інформаційної політики на регіональному 

рівні та шляхи підвищення її ефективності [Електронний ресурс] / О. Корнійчук 

// Демократичне врядування : наук. вісник ЛРІДУ НАДУ. – 2011. – Вип. 6. – 

Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik6/fail/ Kornijchuk.pdf. 

113. Король О. В. Взаємодія органів державної влади з громадськістю 

засобами цифрової комунікації: політико-правовий аспект [Електронний 

ресурс] / О. В. Король // Освіта регіону: політологія, психологія комунікації. – 

2013. – № 1. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/author/609. 

114. Кохан А. І. Державна комунікативна політика – механізм ефективної 

діяльності інституту публічної влади в Україні / А. І. Кохан // Вісник НАДУ 

«Державне управління: теорія та практика». – 2011. – № 1. – С. 2–8. 

115. Кравцов О. Використання краудсорсингу в сучасному державному 

управлінні / О. Кравцов // Державне управління та місцеве самоврядування. – 

2014. – Вип. 4. – С. 15–23. 

116. Кравченко Т. Інноваційні інструменти реалізації громадянами права 

на участь у місцевому самоврядуванні в Україні [Електронний ресурс] / 

Т. Кравченко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – 

Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_22. 

117. Крет О. Транспарентність влади: польський досвід / О. Крет // 

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2011. – 

Вип. 22. – С. 334–340. 

118. Крутій О. М. Державно-управлінський аспект діалогу органів влади та 

громадськості: від форми спілкування до методологічної основи [Електронний 

ресурс] / О. М. Крутій. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_du/2011_2/Krutii.htm. 

119. Куйбіда В. С. Проблеми та перспективи функціонування місцевих 

органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / В. С. Куйбіда. – Режим 

доступу : http://www.socialscience.com.ua/jornal_content/331/psychology. 

120. Кукарін О. Б. Реалізація доступу до публічної інформації та надання 

адміністративних електронних послуг за технологіями електронного 

http://www.socialscience.com.ua/jornal_content/331/psychology


191 

 

урядування / О. Б. Кукарін // Дні інформаційного суспільства : матеріали 

щорічної наук.-практ. конф. за між нар. участі, Київ, 20–21 трав. 2013 р. / за заг. 

ред. д-ра. держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. – К. : НАДУ, 2013. – С. 88–90. 

121. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень : курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 

2005. – 124 с. 

122. Лазарук М. М. Особливості політики України та Польщі в 

інформаційній сфері у контексті європейського вибору (порівняльний аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.04 «Політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / М. М. Лазарук. – 

Чернівці, 2009. – 20 с. 

123. Лазарук М. М. Особливості політики України та Польщі в 

інформаційній сфері у контексті європейського вибору (порівняльний аспект) : 

дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Лазарук Мар’ян Мирославович. – Чернівці, 

2009. – 226 с. 

124. Лассвелл Г. Структура и функции коммуникации в обществе / 

Г. Лассвелл // Массовая коммуникация и общество : Введение в теорию и 

исследования / нац. фонд подгот. кадров, Центр социол. образования Ин-та 

социологии РАН. – М. : Аванти Плюс, 2004. – С. 131–138. 

125. Лахижа М. І. Етичні засади в діяльності публічної адміністрації 

Польщі [Електронний ресурс] / М. І. Лахижа, О. І. Черчатий // Державне 

будівництво. – 2007. – № 1 (2). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/DeBu_2007_1(2)__63. 

126. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та 

практичні аспекти : [монографія] / М. І. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 

289 с. 

127. Лашкіна М. Г. Концептуальні засади взаємодії органів державної 

влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного 

управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 



192 

 

держ. упр : 25.00.01 «Механізми державного управління» / Лашкіна Марія 

Григорівна. – К., 2008. – 20 с. 

128. Лендьел М. Огляд сучасних теорій регіонального та місцевого 

розвитку / Мирослава Лендьел // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : 

Знання України, 2003. – Вип. 13. – С. 227–235. 

129. Лендьел М. Сучасні методологічні підходи до дослідження локальних 

політичних процесів (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) / 

Мирослава Лендьел // Вісник Львівського університет: Філософсько-

політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 97–105. 

130. Лендьел М. О. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи : 

монографія / Мирослава Лендьел. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2011. – 687 с. 

131. Лендьел М. О. Функціонування місцевої демократії у 

постсоціалістичних суспільствах Центральної і Східної Європи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні інститути 

та процеси» / М. О. Лендьел. – Л., 2011. – 36 c. 

132. Литвиненко В. В. Комунікативна та комунікаційна системи – 

диференціація понять / В. В. Литвиненко // Актуальні питання масової 

комунікації. – 2013. – Вип. 14. – С. 30–32.  

133. Луман Н. Невероятность коммуникации / Н. Луман // Проблемы 

теоретической социологии. – СПб : Изд. СПбГУ, 2000. – Вып. 3. – С. 26–33. 

134. Луман Н. Л. Общество как социальная система / Н. Л. Луман ; пер. с 

нем. А. Антоновский. – М : Логос, 2004. –232 с. 

135. Мазур В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів 

влади та громадськості на регіональному рівні [Електронний ресурс] / 

В. Г. Мазур // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – 

№ 8. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_8_9. 

136. Маклюэн М. Галактика Гутенберга : Становление человека 

печатающего / М. Маклюэн ;/ пер. И. О. Тюриной. – М. : Академический 

Проект : Фонд «Мир», 2005. – 496 с. 



193 

 

137. Малиновський В. Уроки польської адміністративно-територіальної  

реформи для України / В. Малиновський // Державне та муніципальне  

управління в умовах політико-адміністративної реформи : матеріали наук.-

практ. конф., (17–18 трав. 2007 р.) / відп. ред. В. Малиновський. – Луцьк : 

Волин. обл. друкарня, 2007. – С. 15–18. 

138. Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності державного 

службовця : навч. посіб./ В. І. Малімон. – 2-ге вид. доповн. і розшир. – Івано-

Франківськ : МістоНВ, 2008. – 344 с. 

139. Мангейм Дж. Политология : Методы исследования / Дж. Мангейм, 

Р. Рич ; пер. с англ. А. К. Соколова. – М. : Весь Мир, 1997. – 544 с. 

140. Мандзій Л. Доступ до публічної інформації: досвід України та Східної 

Європи [Електронний ресурс] / Любомира Мандзій. – 2013. – 

Режим доступу : http://galinfo.com.ua/articles/dostupu_do_publichnoi_informatsii_

dosvid_ukrainy_ta_shidnoi_yevropy_135161.html. 

141. Манжола П. Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади 

та прийнятті політичних рішень / Петро Григорович Манжола // Стратегічні 

пріоритети. – 2007. – № 4 (5). – С. 13–18. 

142. Маруховський О. Переваги та вади інформаційного суспільства / 

О. Мураховський // Політичний менеджмент. – 2005. – № 1 (10). – С. 127–136. 

143. Матьяш О. И. Что такое коммуникация и нужно ли нам 

коммуникативное образование [Електронний ресурс] / О. И. Матьяш // Сибирь. 

Философия. Образование. – 2002. – № 6. – С. 36–47. – Режим доступу : 

http://jarki.ru/wpress/2008/10/13/48/. 

144. Методологія наукових досліджень з державного управління : 

хрестоматія / упоряд.: С. В. Загороднюк, О. Л. Євмєшкіна, В. В. Лещенко ; за 

заг. ред. д-ра політ. наук К. О. Ващенка. – К. : НАДУ, 2014. – 180 с. 

145. Миколаєнко І. Компаративістика як метод політології / Ірина 

Миколаєнко // Методологія політичної науки : матеріали Всеукр. наук. конф. 

[Перші методологічні читання] / уклад. Денисенко В. М., Угрин Л. Я. – Л. : 

ЛНУ, 2010. – С. 9–11. 

http://jarki.ru/wpress/2008/10/13/48/


194 

 

146. Миронюк  Р. В. Окремі напрями впровадження зарубіжного досвіду 

надання адміністративних послуг податковими органами / Р. В. Миронюк // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. – 2014. – № 4. – С. 179–188. 

147. Митко А. М. Інформаційна демократія: реалії та виклики часу : 

[монографія] / Антоніна Миколаївна Митко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 400 с. 

148. Михайлова О. Громадянська ідентичність в деліберативному концепті 

громадянського суспільства / О. Михайлова // Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень. – 2014. – Т. 6 (74). – С. 56–70. 

149. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : прийнято 

16 груд. 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А(XXI) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

cgibin/ laws/main.cgi?nreg=995_043. 

150. Мірошниченко Ю. «Ефективний діалог» держави і громадянського 

суспільства як передумова становлення консенсусної демократії / 

Ю. Мірошниченко // Віче. – 2013. – № 22. – С. 22–25. 

151. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями 

модернізації : наук. доп. / [редкол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, 

В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., 

проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с. 

152. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення 

місцевого самоврядування : навч. посіб. для посадових осіб місцевого 

самоврядування / О. І. Карий, Я. В. Панас / Асоціація міст України – К. : 

ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 176 с. 

153. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в 

органах місцевого самоврядування / наук. ред. Андрій Яскевич. – Вінниця : 

Подільська агенція регіонального розвитку, 2015. – 84 с. 

154. Моніторинг забезпечення міськими радами доступу до публічної 

інформації [Електронний ресурс] // Центр політичних студій та аналітики. – 



195 

 

Режим доступу : http://www.cpsa.org.ua/vydannya/monitorynh-zabezpechennya-

miskymy-radamy-dostupu-do-publichnoji-informatsiji/. 

155. Моніторингу прогресу реформ за 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/broshura_a4_ukr.pdf. 

156. Московець В. І. Поняття «громадськість» у законодавстві та 

адміністративно-правовій теорії / В. І. Московець // Форум права. – 2011. – 

№ 2. – С. 630–634. 

157. На шляху до «розумного суспільства»: інформаційні технології як 

фактор суспільних перетворень в Україні. – К. : НІСД, 2011. – 25 с. 

158. На шляху до Європейського Союзу: досвід Польщі / упоряд. 

Л. Шевченко, Ю. Сиротюк. – К., 2006. – 148 с. 

159. Наконечний В. С. Стан розвитку управління інформаційною безпекою 

в світовій практиці та її вплив на економічний розвиток України / 

В. С. Наконечний // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 4. – С. 10–15. 

160. Національна академія державного управління при Президентові 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.academy.gov.ua/about.html. 

161. Недбай В. В. Інноваційні медіа-технології в системі політичних 

комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. політ. наук : спец. 

23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / В. В. Недбай. – Одеса, 2012. – 34 с. 

162. Недбай В. В. Комунікації органів державної влади: поняття та 

сутність / В. В. Недбай // Актуальні проблеми політики. – Вип. 36. – Одеса, 

2009. – С. 79–87. 

163. Николаев В. Г. Символический интеракционизм Герберта Блумера / 

В. Г. Николаев // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 11: Социология. РЖ. – 2008. – № 3. – С. 133–154.  

164. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка (М-О) / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. – М. : Азъ, 1992. – 1539 с. 



196 

 

165. Онуфрієнко Г. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному 

контексті / Г. Онуфрієнко, А. Черневич // Вісник національного університету 

«Львівська політехніка». – 2010. – № 675. – С. 154–160. 

166. Опанасюк Г. Тенденції підготовки державних службовців у країнах 

Центральної та Східної Європи : [монографія] / Г. Опанасюк. – К. : Вид-во 

УАДУ, 2001. – 284 с. 

167. Опитування IRI, частина ІІ. Рівень громадської активності українців 

подекуди наближається до нуля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://samoorg.com.ua/blog/2015/06/15/opituvannnya-iri-chastina-ii-riven-

gromadskoyi-aktivnosti-ukrayintsiv-podekudi-nablizhayetsya-do-nulya/. 

168. Оржель О. Ю. Джерела формування європейського адміністративного 

простору / О. Оржель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ 

portal/Soc_Gum/Vamsu_du/2011_2/Orzchel.htm. 

169. Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та 

місцевого самоврядування: світовий та український досвід: довідник. – 

Донецьк : ДонДУУ, 2011. – 96 с. 

170. Офіційний веб-сайт «Прозора Україна» [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://prozora.org/. 

171. Парафійник Н. І. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. 

для студ. спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / 

Н. І. Парафійник. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 57 с. 

172. Парфьонова Г. Інформаційна взаємодія органів місцевого 

самоврядування м. Херсона та громади. Сучасний стан та перспективи 

[Електронний ресурс] / Г. Парфьонова // Аналітичне дослідження. – Режим 

доступу : http://www.hgi.org.ua/inf_vz_vig.htm. 

173. Петрова  І. О. Інформаційне забезпечення органів місцевого 

самоврядування в сучасній Україні / І. О. Петрова // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія: 

Історія. – 2011. – Т. 147, вип. 134. – С. 45–48. 

http://www.nbuv.gov.ua/%0bportal/Soc_Gum/Vamsu_du/2011_2/Orzchel.htm
http://www.nbuv.gov.ua/%0bportal/Soc_Gum/Vamsu_du/2011_2/Orzchel.htm
http://prozora.org/
http://www.hgi.org.ua/inf_vz_vig.htm


197 

 

174. Письменний І. В. Громадянський діалог як форма взаємодії між 

владою та суспільством / І. В. Письменний, Н. А. Липовська // Аспекти 

публічного управління. – 2015. – № 9. – С. 5–11. 

175. Піддубчак О. А. Нові форми комунікації державних інститутів та 

громадянського суспільства в контексті впровадження «електронного уряду» 

[Електронний ресурс] / О. А. Піддубчак // Державне управління: теорія та 

практика. – 2011. – № 1.– Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-

journals/dutp/2011_1/txts/Piddubchak.pdf. 

176. Пілат  Є. Г. Аналіз змісту поняття «публічна інформація» у 

співвідношенні з поняттям «офіційна інформація» / Є. Г. Пілат // Науковий 

вісник державного університету. – 2015. – Вип. 4. – т. 2.– С. 125–129. 

177. Пісоцький В. Комунікативна активність територіальної громади в процесі 

здійснення місцевого самоврядування в України / В. Пісоцький // Державне 

управління та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 4. – С. 240–251. 

178. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / 

ред. Е. Ю. Мелешкина. – М. : Весь мир, 2001. – 304 с. 

179. Польща – кроки назустріч [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://protruskavets.org.ua/polscha-ukrajina-kroky-nazustrich/. 

180. Пономаренко Л. Можливості засобів безпосередньої демократії у 

формуванні інноваційної культури / Л. Пономаренко // Наукові записки 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2014. – 

Вип. 3. – С. 336–346. 

181. Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на 

місцевому рівні / за ред. В. В. Толкованова. – К. : Крамар, 2011. – 199 с. 

182. Посібник щодо проведення публічних консультацій / В. Нанівська, 

Н. Гнидюк, В. Горшкова [та ін.]. – К. : Оптима, 2004. – 67 с. 

183. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Реал-

бук , К. : Ваклер, 2001. – 656 с. 

184. Практика використання інструментів електронної демократії 

громадськими організаціями в Україні. Результати експертного опитування. 

http://protruskavets.org.ua/polscha-ukrajina-kroky-nazustrich/


198 

 

наук. ред. Андрій Яскевич. – Вінниця : Подільська агенція регіонального 

розвитку, 2016. – 49 с. 

185. Принципи Артикля 19: Принципи законодавства про свободу 

інформації. Право громадян на доступ до інформації [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://mmdc.narod.ru/books/freedom_of_info_principles.html. 

186. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний 

ресурс] : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

187. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 

органів державної влади [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 

1 липня 2002 р. № 683/2002. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/683/2002. 

188. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон 

України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. 

189. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 р. № 996. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF. 

190. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 31 липня 

2000 р. № 928/2000. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/928/2000. 

191. Про звернення [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовтня 

1996 р. № 393/96-ВР. / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 

192. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовтня 

1992 р. № 2657-XII. / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

http://mmdc.narod.ru/books/freedom_of_info_principles.html
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


199 

 

193. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон 

України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. 

194. Про органи самоорганізації населення [Електронний ресурс] : Закон 

України від 11 липня 2001 р. № 2625-III. / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2625-14. 

195. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації 

[Електронний ресурс] : Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР. / 

Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/539/97-%D0%B2%D1%80. 

196. Про службу в органах місцевого самоврядування [Електронний 

ресурс] : Закон України від 07 червня 2001 р. № 2493-III. / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14. 

197. Про соціальні послуги [Електронний ресурс] : Закон України від 

19 червня 2003 р. № 966-IV. / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15. 

198. Про статус депутатів місцевих рад [Електронний ресурс] : Закон 

України від 11 липня 2000 р. № 93-IV. / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93-15. 

199. Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні 

засади державної комунікативної політики» [Електронний ресурс] : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 85-р. – 

Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85-2010-%D1%80. 

200. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. 

201. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні 

[Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 



200 

 

13 грудня 2010 р. № 2250-р. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-р. 

202. Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд»» [Електронний ресурс] : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 р. № 220. – Режим доступу : 

www.kmu.gov.ua. 

203. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812. 

204. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : 

монографія / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков, В. М. Бебик [та ін.]; за заг. ред. 

В. М. Бебика, С. В. Куніцина. – К. ; Сімферополь : МАУП, 2003. – 240 с. 

205. Рада Європи. Комітет міністрів Рекомендація Rec (2002) 2 «Про 

доступ до офіційних документів» [Електронний ресурс] : ухвалено Комітетом 

міністрів 21 лютого 2002 р. на 784-му засіданні заступників міністрів. – Режим 

доступу : http://www.khpg.org/ru/pda/index.php?id=1039009219. 

206. Радченко О. Демократичний транзит, як механізм реформування 

державного управління: світові моделі та проблеми застосування / О. Радченко // 

Науковий вісник : Демократичне врядування. – 2009. – Вип. 3. – С. 65–72. 

207. Рева С. Участь громадськості у процесі формування та реалізації 

державної політики: порівняння досвіду України і Польщі / С. Рева // 

Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 67–73. 

208. Результати національних щорічних моніторингових опитувань // 

Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін : соціологічний 

моніторинг / за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. – К. : Ін-т 

соціології НАН України, 2013. – 486 с. 

209. Рейтинг відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів 

виконавчої влади України 2013 р. [Електронний ресурс] // Аналітичний звіт. – 

Режим доступу : https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2014/02/ 

MainReportNED_1-67_prynt.pdf. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-р
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812


201 

 

210. Реформа публічної адміністрації в Польщі: введення повітів 

[Електронний ресурс] / Міхал Кулеша // Публічна адміністрація – польський 

досвід. – Режим доступу : http://www.civicportal.org/biblioteka1/ 

2_Administracja/publiczna_8/Kulesza_adm.pdf. 

211. Решота В. В. Електронна петиція як новий інструмент звернення 

громадян до органів публічної адміністрації / В. В. Решота // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – 

Вип. 15, т. 1. – С. 91–94. 

212. Ржевська Н. Ф. Політична влада та інформація, місце інформаційної 

влади у інформаційному суспільстві / Н. Ф. Ржевська // Науковий вісник Інституту 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Серія: Економіка, 

право, політологія, туризм. – 01/2010. – Вип. 1 – С. 147–153. 

213. Романенко Є. О. Інституційні форми оптимізації державної 

комунікативної політики в Україні / Є. О. Романенко // Публічне управління: 

теорія та практика. – Х. : Вид-во ХарРІ  НАДУ «Магістр», 2014. – № 3 (19). – 

С. 72–78. 

214. Романенко Є. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного 

суспільства [Електронний ресурс] / Є. Романенко // Науковий вісник. (2012) № 9. – 

Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik9/fail/Romanenko.pdf. 

215. Романенко Є. О. Становлення та розвиток комунікативної політики держави : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та 

історія держ. упр.» / Є. О. Романенко. – К., 2015. – 36 с. 

216. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній 

науці / Анатолій Романюк // Вісник Львівського університету : Філософські 

науки. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 9. – С. 190–199. 

217. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем Західної Європи: 

інституційний вимір / А. Романюк. – Л. : Тріада плюс, 2004. – 392 с. 

218. Руденко О. М. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні : навч. 

посіб. / О. М. Руденко, Л. М. Усаченко, С. В. Штурхецький. – К. : Інтерсервіс, 2013. – 

122 с. 

http://www.civicportal.org/biblioteka1/%0b2_Administracja/publiczna_8/Kulesza_adm.pdf
http://www.civicportal.org/biblioteka1/%0b2_Administracja/publiczna_8/Kulesza_adm.pdf


202 

 

219. Сайт «Кращі практики» [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.dobrepraktyki.pl/. 

220. Сайт організації Умбрелла [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : http://www.bdp.umbrella.org.pl/index1.php?p=2&step1=1&flag=1&flag5

=Dobra%20praktyka&. 

221. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / 

Я. Гонцяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова [та ін.] ; заг. ред. Я. Гонцяжа. – К. : 

Міленіум, 2001. – 184 с. 

222. Серант A. Роль зв’язків із громадськістю у забезпеченні ефективної 

роботи місцевих органів влади [Електронний ресурс] / А. Серант // Ефективність 

державного управління : [зб. наук. пр.]. Вип. 21. – 2009. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2009_21/fail/Serant.pdf. 

223. Серенок А. Досвід Польщі у впровадженні е-уряду [Електронний ресурс] / 

А. Серенок. – Режим доступу : http://etransformation.org.ua/2014/07/08/78. 

224. Синячов О. Доступ до інформації як важлива складова міжнародного та 

європейського права / О. Синячов // Вісник Національної академії державного управління 

при Президентові України. – 2012. – Вип. 3. – С. 189–195. 

225. Сичивиця О. Новий розподіл влад / О. Сичивиця // Універсум. – 

1998. – № 5–6. – С. 4–7. 

226. Сіцінська М. В. Громадська рада: особливості її діяльності в секторі 

безпеки і оборони України [Електронний ресурс] / М. В. Сіцінська // Державне 

управління: удосконалення та розвиток : Ел. видання. – 2014. – № 1. – Режим 

доступу :http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=673. 

227. Скочиляс-Павлів О. В. Способи здійснення права на доступ до 

публічної інформації / О. В. Скочиляс-Павлів // Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. – 

2015. – № 813. – С. 76–80. 

228. Славко Т. О. Комунікативні основи публічної політики: на прикладі 

взаємин неурядових організацій з органами місцевого самоврядування / 

http://www.dobrepraktyki.pl/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2009_21/fail/Serant.pdf
http://etransformation.org.ua/2014/07/08/78


203 

 

Т. О. Славко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили]. Серія: Політологія. – 2011. – Т. 175, вип. 163. – С. 89–94. 

229. Слободян Т. З. Трансформація виборчої системи до органів  місцевого 

самоврядування в республіці Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / 

Т. З. Слободян. – Луганськ, 2011. – 20 с. 

230. Сморгунов Л. В. Современная сравнительная політологія / 

Л. В. Сморгунов. – М. : Рос. полит. энциклопедия, 2002. – 472 с. 

231. Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави та 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

управління: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / 

В. А. Соболь. – К. : [б.в.], 2014. – 20 с. 

232. Соболь В. А. Теоретико-методологічні засади дослідження звернень 

громадян як інституту реалізації прав і свобод у громадянському суспільстві 

[Електронний ресурс] / В. А. Соболь. // Державне управління: теорія та 

практика. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Dutp_2012_2_42. 

233. Совгиря О. В. Принципи відкритості, прозорості та гласності 

діяльності Уряду: визначення змісту та співвідношення понять / 

О. В. Совгиря // Публічне право. – 2011. – № 2. – С. 19–25. 

234. Современная сравнительная политология : хрестоматия / Московский 

общественный научный фонд ; науч. ред. Г. В. Голосов, Л. А. Галкина. – М. : 

МОНФ, 1997. – С. 31–52. 

235. Соловйов С. Г. Інформаційна й комунікативна складові повідомлення 

в державно-управлінській комунікації [Електронний ресурс] / С. Г. Соловйов // 

Публічне адміністрування: теорія та практика : – Ел. зб. наук. пр. – 2013. 

Вип. 2 (10). – Режим доступу : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2013-02(10)/5.pdf. 

236. Соляник  К. М. Зв’язки з громадськістю в контексті реалізації 

державної політики України [Електронний ресурс] / К. М. Соляник // Державне 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/%0bDutp_2012_2_42
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%0bDutp_2012_2_42
http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2013-02(10)/5.pdf


204 

 

будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-

book/db/2012-2/index.html. 

237. Сорокіна Н. Етизація публічної служби як чинник гуманізації 

суспільства: зарубіжний досвід / Н. Сорокіна, Т. Серьогіна // Державне 

управління та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 2. – С. 246–258. 

238. Соснін О. В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : 

навч. посіб. / О. В. Соснін, А. М. Михненко, Л. В. Литвинова. – К. : НАДУ, 2011. – 

220 с. 

239. Софій О. З. Залучення громадян до процесу прийняття рішень 

органами місцевої влади шляхом використання потенціалу громадських 

консультацій / О. З. Софій, I. І. Каспрук // Наукові записки Львівського 

університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 6. – С. 112–117. 

240. Соціологічні опитування [Електронний ресурс] / Центр Разумкова. – 

Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php. 

241. Стандарти європейського врядування : навч. посіб. / авт. кол.: 

І. А. Грицяк, О. Ю. Оржель, С. М. Гладкова [та ін.] ; за заг. ред. І. А. Грицяка. –

К. : НАДУ, 2011. – 184 с. 

242. Старіш О. Г. Інформаційна політика держави в контексті глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.03 

«Політична культура та ідеологія» / О. Г. Старіш. – К., 2008. – 28 с. 

243. Статут Ради Європи (Лондон, 5 травня 1949 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_001. 

244. Статути територіальних громад як інструменти забезпечення 

дієздатності цих громад [Електронний ресурс] / аналітична записка. – Режим 

доступу : http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2012/08/Statuti-teritorialnih-

gromad-yak-instrumenti-zabezpechennya-yihnoyi-diyezdatnosti-.pdf. 

245. Стратегія національної безпеки України: затверджена Указом 

Президента України від 26 трав. 2015 року № 287/2015 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 

http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/index.html
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/index.html
http://razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2012/08/Statuti-teritorialnih-gromad-yak-instrumenti-zabezpechennya-yihnoyi-diyezdatnosti-.pdf
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2012/08/Statuti-teritorialnih-gromad-yak-instrumenti-zabezpechennya-yihnoyi-diyezdatnosti-.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015


205 

 

246. Сухенко В. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства 

в Польщі: досвід для України / В. Сухенко // Державне управління та місцеве 

самоврядування. – 2015. – Вип. 3. – С. 82–90. 

247. Тарасенко С. М. Теоретичні моделі міжособистісного спілкування у 

формуванні комунікативної культури особистості / С. М. Тарасенко // Вісник 

Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2009. – Вип. 49. – 

С. 85–88. 

248. Твердохлєбов Є. О. Теоретичні засади дослідження комунікативної 

взаємодії в публічному управлінні / Є. О. Твердохлєбов // Теорія та практика 

державного управління. – 2014. – Вип. 2. – С. 82–91. 

249. Темерівський В. Інформаційно-комунікативний аспект політичного 

маркетингу / В. Темерівський // Сучасна українська політика. Політики і політологи 

про неї / Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Укр. центр політ. 

менеджменту, Асоціація політ. наук України, Укр. акад. політ. наук, 

Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – К., 2011. – Вип. 22. – С. 95–105. 

250. Терещенко Д. А. Організаційно-правове забезпечення комунікативної 

діяльності місцевих органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія держ. упр.» / Діна 

Акрамівна Терещенко. – Х., 2009. – 19 с. 

251. Тимошенко Н. В. Співвідношення принципів відкритості та 

прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування: «сіамські 

близнюки» чи узгоджена пара? / Н. В. Тимошенко // Ефективність державного 

управління. – 2015. – Вип. 44 (1). – С. 125–131. 

252. Тиркус Ю. С. Політико-інституційні чинники євроінтеграційного процесу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

«Політичні інститути та процеси» / Ю. С. Тиркус. – Л., 2015. – 20 c. 

253. Тихомирова Є. Зв’язки з громадськістю : підруч. для студ. ВНЗ / 

Є. Тихомирова, Н. Карпчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 

2013. – 274 c. 



206 

 

254. Тихомирова Є. Комунікаційна політика ЄС [Електронний ресурс] : 

Програма PRINCE / Є. Б. Тихомирова // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. – 2011. 

Вип. 1. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Slv/2011_11/st63.pdf. 

255. Тихомирова Є. Б. Комунікаційна політика ЄС // Європейська 

інтеграція : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / за ред. С. В. Федонюк, 

В. Й. Лажкіна. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 512–532. 

256. Тищенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та 

громадянське суспільство /Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт [та ін.] ; УНЦПД. – 

К. : Агентство «Україна», 2010. – 148 с. 

257. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України : 

конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації 

кадрів / уклад : Е. А. Афонін, О. В. Суший. – К. : НАДУ, 2010. – 48 с. 

258. Третяк О. А. Політична аргументація як засіб раціоналізації 

політичної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук: спец. : 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»/ О. А. Третяк. – 

Дніпропетровськ, 2004. – 16 с. 

259. Трухачов О. Принцип зворотного звя’зку в українській політичній 

комунікації / О. Трухачов, О. Трухачев // Політичний менеджмент : Українcький 

науковий журнал : політологія. соціологія. психологія. конфліктологія. – 2007. – 

№ 5. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2007. – С. 69–75. 

260. Тур М. Комунікативна влада: утопія чи реальність? / М. Тур // 

Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. – 

2006. – № 1. – С. 211–220. 

261. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/ 

docs/EA/00_UkraineEU_Association_Agreement_(body).pdf. 

262. Угрин Л. Я. Соціальний конструктивізм методологія політичної науки 

/ Л. Я. Угрин // Історія політичної думки : підручник [І. В. Алєксєєнко, 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Slv/2011_11/st63.pdf
http://www.kmu.gov.ua/kmu/%0bdocs/EA/00_UkraineEU_Association_Agreement_(body).pdf
http://www.kmu.gov.ua/kmu/%0bdocs/EA/00_UkraineEU_Association_Agreement_(body).pdf


207 

 

Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Л. : Новий 

світ–2000, 2016 – С. 432–446. 

263. Участь громадян у місцевому самоврядуванні в Польщі та Україні : 

Точне відображення Угоди про асоціацію Україна-ЄС в українських медіа 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://project88860.tilda.ws/. 

264. Федонюк С. В. Правові основи демократії участі в Європейському Союзі 

[Електронний ресурс] / С. В. Федонюк // Науковий вісник Волинського національного 

університету ім. Лесі Українки. – 2010. – № 26. – Розд. 1 : Європейська інтеграція та 

транскордонне співробітництво. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/ 

bitstream/123456789/1224/3/Fedoniuk.pdf. 

265. Хабермас Ю. Вовлечение другого : Очерки политической теории / 

Ю. Хабермас. – СПб : Наука, 2001. – 417 с. 

266. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / 

Ю. Хабермас. – СПб. : Наука, 2000. – 389 с. 

267. Халецька А. А. Інституціональне забезпечення взаємодії органів влади 

та громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А. А. Халецька, 

А. В. Халецький // Державне управління: удосконалення та розвиток : ел. наук. 

фах. вид. – 2014. – № 5. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/ 

?op=1&z=717. 

268. Халецький А. В. Використання онлайн-комунікацій в процесі 

взаємодії органів державної влади з громадськістю / А. В. Халецький, 

К. Т. Томашкова // Збірник наукових праць Донецького державного 

університету управління. – Серія: Державне управління. Т. ХІI, вип. 198. – 

Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управління, 2011. – С. 257–271. 

269. Халецький А. В. Система взаємодії органів виконавчої влади з 

громадськими організаціями / А. В. Халецький // Вісник Академії митної 

служби України. Серія: Державне управління. – 2010. – № 2. – С. 129–135. 

270. Харечко  І. З. Політико-правові механізми участі громадян у процесі 

прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії : автореф. дис. 

http://esnuir.eenu.edu.ua/%0bbitstream/123456789/1224/3/Fedoniuk.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/%0bbitstream/123456789/1224/3/Fedoniuk.pdf


208 

 

на здобуття наук. ступеня д-ра. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні 

інститути та процеси» / І. З. Харечко. – Л., 2014. – 18 c. 

271. Харечко І. З. Доступ до публічної інформації в умовах 

інформаційного суспільства: поняття, механізми / І. З. Харечко // Інформаційне 

забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали I Міжнар. 

наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Луцьк, 14–15 трав. 2013 р.) : у 2 т. / за 

заг. ред. А. М. Митко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – Т. 1. – С. 114–120. 

272. Хома Н. М. Віртуалізація держави: зміна функцій в добу 

цифромодернізму / Н. М. Хома // Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання 

соціально-політичних дисциплін. – 2015. – Вип. 16. – С. 64–69. 

273. Хома Н. М. Український вимір інтерактивності політики / 

Н. М. Хома // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. 

Політологія. – 2014. – Вип. 11. – С. 228–234. 

274. Цифровий порядок денний для Європи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://eump.org/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDgvMzEvMDFfMjNf 

MTlfNTU3X18ucGRmIl1d/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%

D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B

4%D0%BB%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8.p

df. 

275. Чабан Казімєж Польский фонд ноу-хау_структура адміністрації у Польщі 

[Електронний ресурс] / Казімєж Чабан. – Режим доступу : http://vuzllib.su/books/4537-

%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1

%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-

%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%8

2%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1

%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D

0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96. 

http://eump.org/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDgvMzEvMDFfMjNf
http://vuzllib.su/books/4537-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96
http://vuzllib.su/books/4537-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96
http://vuzllib.su/books/4537-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96
http://vuzllib.su/books/4537-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96
http://vuzllib.su/books/4537-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96
http://vuzllib.su/books/4537-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96
http://vuzllib.su/books/4537-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96


209 

 

276. Чайка І. Ю. Формування концепції соціальної комунікації в історії 

філософської та наукової думки / І. Ю. Чайка // Гілея : науковий вісник. – 

2010. – № 38. – С. 87–92. 

277. Чальцева О. М. Просторові виміри публічної політики / 

О. М. Чальцева // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 56. – С. 21–31. 

278. Чемерис О. М. Інституалізація спроможності влади до взаємодії з 

громадськістю у контексті формування і реалізації державної політики 

[Електронний ресурс] / О. М. Чемерис // Демократичне врядування. – 2015. – 

Вип. 15. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_16. 

279. Черв Я. Надання публічної інформації політичними партіями в 

Польщі – досвід для України / Я. Черв, І. І. Каспрук // Наукові записки 

Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 295–302. 

280. Чубенко Л. М. Аналіз підходів до побудови інформаційного 

забезпечення [Електронний ресурс] / Л. Чубенко. – Режим доступу : 

http://khnu.km.ua/root/kaf/ksm/Chubenko.doc. 

281. Шаповалова Н. Адміністративна реформа у Польщі: напрямки змін та 

реальні результати [Електронний ресурс] / Н. Шаповалова, І. Пресняков // 

Діалог. – 2005. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/ 

cross/page3636.html. 

282. Шаров Ю. П. Міжнародні практики громадського моніторингу 

надання публічних послуг / Ю. П. Шаров, Т. В. Маматова // Аспекти публічного 

управління. – 2013. – № 2. – С. 69–76.  

283. Шереметьєва Л. А. Зарубіжний досвід здійснення адміністративних 

реформ і можливості його використання в Україні / Л. А. Шереметьєва, 

І. І. Беца // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, 

науки, практики : тези наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 26 трав. 

2011 р. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 532–534. 

284. Шерман О. М. Роль суспільних інститутів у боротьбі з гендерним 

насильством: польський досвід [Електронний ресурс] / О. М. Шерман, 

http://dialogs.org.ua/ru/%0bcross/page3636.html
http://dialogs.org.ua/ru/%0bcross/page3636.html


210 

 

І. І. Каспрук // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 

2011. – Вип. 7. – С. 113–116. 

285. Широких О. В. Моделі комунікаційного процесу / О. В. Широких // 

Ученые записки Таврического национального университета 

им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 

2012. – Т. 25 (64), № 1, ч. 1. – С. 199–203. 

286. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого 

самоврядування в Україні : монографія / С. В. Штурхецький. – Рівне : ОВІД, 

2011. – 148 с. 

287. Щодо стану реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в 

Україні» [Електронний ресурс] : аналіт. зап. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/1253. 

288. Юрченко В. Е. Моделі впровадження комунікативних механізмів у 

державному управлінні України / В. Е. Юрченко // Теорія та практика 

державного управління. – 2014. – Вип. 4. – С. 157–164. 

289. Якимюк Б. М. Роль комунікативної стратегії у формуванні та реалізації 

антикорупційної політики України / Б. М. Якимюк // Науковий вісник Академії 

муніципального управління. Серія: Управління. – 2013. – Вип. 3. – С. 323–335. 

290. Яковлев Д. В. Політична взаємодія як комунікативний процес: 

медіатизація, демократизація, раціоналізація / Д. В. Яковлев. – Одеса : 

Астропринт, 2009. – 288 с. 

291. Ярошенко В. М. Транспарентність та відкритість влади як механізми 

становлення інституту демократичної громадянськості / В. М. Ярошенко // Наукові 

праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія: 

Політологія. – 2012. – Т. 182, вип. 170. – С. 85–91. 

292. Ященко Е. М. Вплив педагогічного спілкування на формування 

комунікативної культури майбутніх економістів: виховний аспект / 

Е. М. Ященко // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць 

Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – 

Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 345–350. 



211 

 

293. Administracja publiczna / Jerzy Hausner. – Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2005. – 292 s. 

294. Badania stanu partycypacji publicznej w Polsce/ Instytut Spraw 

Publicznych [Electronic resource]. – Available at : http://www.isp.org.pl/ 

blog,884,152.html. 

295. Ball Carolyn. What is Transparency / Ball Carolyn // Public Integrity. – 

2009. – № 11 (4). – Р. 293–307. 

296. Biuletyn Informacji Publicznej [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://bip.gov.pl/. 

297. Boserup Louise Krabbe Вступ до відкритості та доступу до інформації / 

Louise Krabbe Boserup. – Копенгаген : Датський ін.-т прав людини, місцеве 

врядування Данії, за участю Jens Peter Christensen, 2005. – 98 с. 

298. Ciarczyńska A. Public relations w służbie samorządów / 

Arleta Ciarczyńska // Kreowanie wizerunku miast / (red.) Grzegorczyk A., 

Kochaniec A. – Warszawa : Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, 2010. – S. 105–129. 

299. Communicating Europe in Partnership [Electronic resource]. – Available 

at : http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/index_en.asp. 

300. Craig R. T. Communication [Electronic resource] / R. T. Craig. – Available 

at : http://spot.colorado.edu/~craigr/ Communication.htm. 

301. Crowdsourcing w miastach [Electronic resource] – Available at : 

http://www.schuman.pl/pl/materialy/3579-crowdsourcing-w-miastach. 

302. Debate Europe (COM(2008)158/4) [Electronic resource] – Available at : 

http://www.esc.eu.int/stakeholders_forum/index_en.asp.). 

303. Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju / 

red. Mariusz Wiktor Sienkiewicz, Monika Sidor. – Lublin : Wyd-wo Fundacji 

Centrum Rozwoju Lokalnego, 2014. – 256 s. 

304. Dialog, demokracja, społeczeństwo obywatelskie: praca zbiorowa / pod 

red. nauk. Kazimiery Wódz, Piotra Kulasa. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szk. 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2010. – 148 s. 

http://www.isp.org.pl/%0bblog,884,152.html
http://www.isp.org.pl/%0bblog,884,152.html


212 

 

305. Dobek-Ostrowska B. Komunikowanie polityczne i publiczne / B. Dobek-

Ostrowska. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN, 2012. – 276 s. 

306. Dobek-Ostrowska B. Teoria komunikowania publicznego i politycznego / 

B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniewski. – Warszawa : Astrum, 2007. – 253 s. 

307. Dzieniszewska-Naroska K. Skuteczna komunikacja między władzą lokalną 

a mieszkańcami za pośrednictwem internetu / K. Dzieniszewska-Naroska. – 

Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2012. – 245 s. 

308. EU Strategic Planning. [Electronic resource] – Available 

at : http://ec.europa.eu/atwork/strategicplanning/index_en.htm. 

309. European committee on local and regional democracy (CDLR) 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://quapro.eu/data/files/ 

CLEAR%20Assessment%20tool(1).pdf. 

310. Frąckiewicz E. Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w 

świetle badań empirycznych (przykład województwa Zachodniopomorskiego) / 

Ewa Frąckiewicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2004. – № 1 (15) – S. 87–98. 

311. Frequency of Internet access: daily [Electronic resource] // Eurostat. – 

Available at :  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction [do 

dostęp:27.12.2014]. 

312. Friends of Europe, Can EU hear me? How to get the EU’s message out, 

Friends of Europe in collaboration with Gallup Europe and EurActiv, Brussels, 2004 

[Electronic resource] – Available at : http://www.gallupeurope.be/ 

canEUhearme/Can_EU_Hear_Me-FINAL-Report.pdf. 

313. Fundacja im. Stefana Batorego – Available at : www.batory.org.pl. 

314. Gackowski T. Władza na dywaniku: jak polskie media rozliczają 

polityków? : nowy model komunikacji politycznej / Tomasz Gackowski. – Toruń : 

Wyd. Adam Marszałek, 2013. – 418 s. 

315. Ganczar M. Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług 

publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / M. Ganczar. – Warszawa : Wyd-wo 

CeDeWu, 2009. – 196 s. 

http://quapro.eu/data/files/%0bCLEAR%20Assessment%20tool(1).pdf
http://quapro.eu/data/files/%0bCLEAR%20Assessment%20tool(1).pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction


213 

 

316. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, 

radia, telewizji i Internetu / T. Goban-Klas. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN, 

2009. – 340 s. 

317. Green Paper on Public Sector Information in the Information Society [Electronic 

resource]. – Available at : http://cordis.europa.eu/econtent/publicsector/greenpaper.html. 

318. Grosse T. G. An Evaluation of the Regional Policy System in Poland : 

Challenges and Threats  Emerging from Participation in the EUs Cohesion Policy / 

T. G. Grosse // European Urban and Regional Studies. – 2006. – № 2. – P. 153–155. 

319. Grosse T. G. Wiswania integracji dla administracji. Polska administracja 

wobec wyzwan czlokowstwa w Unii Europejskiej [Electronic resource] / 

T. G. Grosse. – Available at : http:www.pwe.org.pl/pdf/4608.pdf/. 

320. Individuals who used the internet for interaction with public authorities 

[Electronic resource] / Eurostat – Available at : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ 

nui/show.do?dataset=isoc_r_gov_i&lang=en [dostęp: 20.03.2015]. 

321. Information and Communication Strategy [Electronic resource] – Available 

at : http:// www.bpb.de/system/files/pdf/G3DVG5.pdf 

322. Izdebski H. Samorzad  terytorialny. Podstawy ustroju i dzialnosci / 

H. Izdebski. – Warszawa : Wyd-wo Prawnicze, LexisNexis, 2006. – 314 s. 

323. Jas-Koziarkiewicz M. Prawne i instytucjonalne podstawy polityki 

informacyjnej Unii Europejskiej / Marta Jas-Koziarkiewicz // Przegląd Europejski. – 

2015. – № 2. – S. 26–57. 

324. Jastrzębska K. Polityka informacyjna władz lokalnych w zakresie 

możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców / 

K. Jastrzębska  // Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Zarządzanie Publiczne. – 2010. – № 4. – S. 125–140. 

325. Jurga-Wosik  E. Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów instytucji Unii 

Europejskiej / E. Jurga-Wosik // Przegląd Politologiczny. – 2012. – № 4. – S. 153–170. 

326. Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji / pod red. nauk. Emanuel 

Kulczycki. – Poznań :Wyd-wo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, 2012. – 257 s. 



214 

 

327. Konopelko А. Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym / 

Agnieszka Konopelko // Samorząd Terytorialny. – 2011. – № 12. – S. 86–94. 

328. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ogłoszono 

w Dz.U. [Electronic resource] – 1997. – № 78. – Poz. 483. – Available at : 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. 

329. Kowalczyk R. Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji 

społecznej [Electronic resource] / R. Kowalczyk // Przegląd Politologiczny. – 2011. – 

№ 4. – Available at : https://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/pp/pp-4-2011/021-

036.pdf. 

330. Kowalik K. Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w 

okresie «mobilnej zmiany» / Krzysztof Kowalik / Acta Universitatis Lodziensis. 

Folia Litteraria Polonica. – 2015. – № 2 (28). – S. 9–21. 

331. Kowalskі R. Petycja – nowy oręż obywatela [Electronic resource] / 

R. Kowalskі. – Available at : http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1641719.html. 

332. Kozłowski J. Polityka informacyjna gminy // Grochem ścianę…? Polityka 

informacyjna samorządów terytorialnych / (red.) J. Regulska. – Warszawa : Wyd-wo 

Samorządowe FRDL, 1997. – 206 s. 

333. Magiera M. Polityka informacyjna administracji publicznej w sytuacjach 

kryzysowych / Maciej Magiera // Przegląd  Strategiczny. – 2014. – № 7. – S. 155–163. 

334. Majer A. Partycypacja społeczna : dialog mieszkańców i władzy /Andrzej 

Majer // Kronika Miasta Łodzi. – 2012. – № 3 (59). – S. 42–50. 

335. Michałowski S. Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją public 

relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego / S. Michałowski, 

W. Micha – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – 

287 s. 

336. Minkowski А. Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w 

zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych /Adam Minkowski, 

Paweł Motek, Robert Perdał. – Poznań : Wyd-wo M Druk, 2009. – 152 s. 

337. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.prezydent. pl. 

https://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/pp/pp-4-2011/021-036.pdf
https://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/pp/pp-4-2011/021-036.pdf
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1641719.html


215 

 

338. Oficjalna strona Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.sejm.gov.pl/. 

339. Oficjalna strona Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.senat.gov.pl/. 

340. Polak  R. Internet 2.0 A komunikowanie lokalne / Rafał Polak // Edukacja 

Humanistyczna (Szczecin) – 2011. – № 1. – S. 111–118. 

341. Porębski L. Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, 

instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej / L. Porębski. – Kraków, 

2004. – 214 s. 

342. Przejrzysty samorząd : podręcznik dobrych praktyk / pod red. Cezarego 

Trutkowskiego. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe Scholar, 2006. – 240 s. 

343. Rajczyk R. Komunikowanie lokalne w Polsce : o instrumentach polityki 

komunikacyjnej samorządów / R. Rajczyk, P. Szostok. – Katowice : Wyd. Gnome, 

2013. – 175 s. 

344. Ruszewski J. Wdrażanie polityk publicznych przez samorządy szczebla 

regionalnego, powiatowego i gminnego w województwie podlaskim [Electronic 

resource] / J. Ruszewski, P. Sitniewski. – Available at : 

https://www.academia.edu/4533600/Wdra%C5%BCanie_polityk_publicznych_przez

_samorz%C4%85dy_szczebla_regionalnego_powiatowego_i_gminnego_w_wojew%

C3%B3dztwie_podlaskim._Obszar_rozwoju_przedsi%C4%99biorczo%C5%. 

345. Serafin K. Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej / 

K. Serafin // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach. – Rocznik. – 2013. – № 141. – S. 136–151. 

346. Shannon C. E. A Mathematical theory of communication / C. E. Shannon // 

Bell system technical journal. – 1948. – Т. 27. – P. 379–423, 623–656. 

347. Skrzypiec R. Realizacja zasady partnerstwa między III sektorem a 

instytucjami samorządu terytorialnego [Electronic resource] / R. Skrzypiec / Ośrodek 

Badania Aktywności Lokalnej przy FRSO. – Warszawa, 2005. – Available at : 

http://eko-unia.org.pl/wp-content/uploads/2007/01/raport_03.pdf. 

https://www.academia.edu/4533600/Wdra%C5%BCanie_polityk_publicznych_przez_samorz%C4%85dy_szczebla_regionalnego_powiatowego_i_gminnego_w_wojew%C3%B3dztwie_podlaskim._Obszar_rozwoju_przedsi%C4%99biorczo%C5%25
https://www.academia.edu/4533600/Wdra%C5%BCanie_polityk_publicznych_przez_samorz%C4%85dy_szczebla_regionalnego_powiatowego_i_gminnego_w_wojew%C3%B3dztwie_podlaskim._Obszar_rozwoju_przedsi%C4%99biorczo%C5%25
https://www.academia.edu/4533600/Wdra%C5%BCanie_polityk_publicznych_przez_samorz%C4%85dy_szczebla_regionalnego_powiatowego_i_gminnego_w_wojew%C3%B3dztwie_podlaskim._Obszar_rozwoju_przedsi%C4%99biorczo%C5%25
http://eko-unia.org.pl/wp-content/uploads/2007/01/raport_03.pdf


216 

 

348. Sondaż Centruma Badania Opinii Społecznej [Electronic resource]. – 

Available at : http://www.cbos.pl/PL/home/home.php/. 

349. Stasiak-Jazukiewicz E. Polityka medialna Unii Europejskiej: аkademickie 

podręczniki / E. Stasiak-Jazukiewicz. – Warszawa : Poltextu, 2011. – 544 s. 

350. Świerczyńska-Głownia W. Komunikacja administracji samorządowej z 

otoczeniem w świetle mediatyzacji życia publicznego / W. Świerczyńska-Głownia  // 

Zeszyty Prasoznawcze, Mediatyzacja polityki ; (red.) A. Hess, A. Szymańska. – 

2014. – T. 57, – № 2 (218). – Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 

S. 309–323. 

351. The Action Plan to Improve Communicating Europe (SEC(2005) 985 

[Electronic resource]. – Available at :http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/ 

rep/2/2005/EN/2-2005-985-EN-F-0.Pdf. 

352. The Rome Consensus: Communication for Development – A Major Pillar 

for Development and Change, in: World Congress on Communication for 

Development, 2006 [Electronic resource]. – Available at : 

http://topics.developmentgateway.org/ict/rc/filedownload.do~itemId=1079207 [last 

viewed: 12.07.2014]. 

353. Trasparency International. The Anti-Corruption Plain Language Guide 

[Electronic resourse]. – Access mode : http://tischool.lt/wp-content/uploads/2011/02/ 

TI_Plain_Language_Guide_280709.pdf.?operation=1&iid=133. 

354. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie // Dziennik Ustaw. – 2003. – № 96. – Poz. 873. 

355. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym // Dziennik 

Ustaw. – 1998. – № 9. – Poz. 578. 

356. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie województwa // Dziennik 

Ustaw. – 1998. – № 91. – Poz. 576. 

357. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej // 

Dziennik Ustaw. – 2001. – № 112. – Poz. 1198. 

358. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. О samorządzie gminnym // Dziennik 

Ustaw. – 1990. – № 16. – Рoz. 95. 

http://www.cbos.pl/PL/home/home.php
http://tischool.lt/wp-content/uploads/2011/02/%0bTI_Plain_Language_Guide_280709.pdf.?operation=1&iid=133
http://tischool.lt/wp-content/uploads/2011/02/%0bTI_Plain_Language_Guide_280709.pdf.?operation=1&iid=133


217 

 

359. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie terytorialnym // Dziennik 

Ustaw. – 1990. – № 16. – Poz. 95. 

360. White Paper on a European Communication Policy [Electronic resource]. – 

Available at : http://europa.eu/ documents/comm/white_papers/ 

pdf/com2006_35_en.pdf/. 

361. World Congress on Communication for Development [Electronic 

resource] – Available at : http://go.worldbank.org/WR87Z58FK0 [last viewed: 

12.07.2014]. 

362. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce 

[Electronic resource]. – Available at : https://mac.gov.pl/files/wp-

content/uploads/2011/12/PBS_MAC_Cyfryzacja_full_PL-2012.pdf. 

363. Zawadzka J. Media relations w aspekcie rozwoju samorządu miejskiego / 

Justyna Zawadzka // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2012. – № 2. – 

S. 117–129. 

364. Zychowicz Z. Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie / 

Z. Zychowicz. – Szczecin, 2011. – 231 s. 

 

 

 

http://europa.eu/
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/PBS_MAC_Cyfryzacja_full_PL-2012.pdf
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/PBS_MAC_Cyfryzacja_full_PL-2012.pdf


218 

 

ДОДАТКИ 

 

 

Додаток А 

Рівень зручності користування веб-сайтами міських рад 

 

 

Джерело: [154, 67 с.] 



219 

 

Додаток Б 

Індекс публічності органів місцевого самоврядування в Україні 

 

 

Джерело: [80] 



220 

 

 

Додаток В 

Рівень довіри громадськості до місцевої влади 

Україна 

 

Джерело: [188] 

Республіка Польща 

 

Джерело: [348] 

  



221 

 

 

Додаток Д 

 

Механізми комунікації з громадянами на місцевому рівні  

(Республіка Польща) 

 

 

 

 

Джерело: [270, c.148] 

 



222 

 

 

Додаток Ж 

Участь громадськості в місцевому самоврядуванні (Республіка Польща) 

 

 

Джерело: [294] 



223 

 

 

Додаток З 

SWOT-аналіз діалогу муніципальної влади із громадським сектором 

 

Республіка Польща 

«Сильні» сторони «Слабкі» сторони 

 відкритість місцевої влади для  

співпраці, особливо в сфері реалізації 

публічних завдань; 

 транспарентність і 

ефективність системи співпраці, що 

гарантовано  процедурою вибору 

організації для реалізації публічних 

завдань; 

 процедура делегування завдань 

неурядовим організаціям та 

критеріями реалізації публічних 

завдань; 

 налагоджена процедура 

доступу до публічної інформації; 

 висока якість послуг, які 

надаються НУО, а саме більш 

глибоке розуміння потреб та 

спеціалізація по конкретних видах 

діяльності;  

 зниження вартості надання 

публічних послуг 

 обмеження партнерства з НУО 

щодо реалізації публічних послуг; 

 нездатність до глибокого 

аналізу проблем та потреб 

громадськості; 

 обмеження фінансових коштів 

щодо можливості субсидіювання 

НУО; 

 відсутність детальних 

інструкцій щодо заповнення 

документації, пов’язаної із 

врегулюванням грантів; 

 надмірна бюрократія та 

системи контролю;  

 випадки односторонньої 

сприятливості до НУО, відповідно до 

політичної орієнтації. 

 



224 

 

Додаток К 

Електронні інструменти комунікації місцевої влади з громадськими 

організаціями в Україні 

 

 

 

Джерело: [184, с. 27] 



225 

 

 

Додаток Л 

Інформування влади про електронну співпрацю (Республіка Польща) 

 

Джерело:[362] 

 


