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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
В УКРАЇНІ

У статті досліджується огляд стану, проблем і напрямів модернізації українського сус-
пільства та держави. Сформульовано актуальні завдання модернізації державного управ-
ління, здійснення суспільних реформ. Характеризується сучасний стан та основні тенденції 
модернізації публічної служби. Подальше зближення з громадянським суспільством відбува-
тиметься в різних державах у неоднакових формах та з різним концептуальним фундамен-
том. Проведено порівняння громадянського суспільства із західноєвропейським товариством, 
з його провідними інститутами та системою цінностей, щодо взаємозв’язку громадянського 
суспільства і влади. Держава виступає як сфера публічно-владних інтересів, в яких носії 
владних повноважень, що становлять апарат держави, зобов’язані керуватися загальними 
інтересами. При цьому держава має захищати інтереси громадянського суспільства. Грома-
дянське суспільство – дозріла стадія історичного розвитку суспільства. Формування грома-
дянського суспільства, його взаємодія з владою мають ґрунтуватися на принципах справед-
ливості, інтеграції та відповідальності, відкритості, гуманізму, зниження рівня нерівності, 
політичного плюралізму, демократії, збалансованості цілей і можливостей реалізації, опти-
мальному співвідношенні політичних та соціально-економічних відносин, вираженні грома-
дянським суспільством власних інтересів незалежно від держави, забезпеченні провідного 
значення інституціоналізації в процесі реформ, з метою пом’якшення наслідків політичних 
змін. Спектром можливостей громадянського суспільства як системи недержавних відносин 
має стати самоорганізація і взаємодія громадян з метою: запобігання узурпації державної 
влади будь-якими її суб’єктами; пошуку консенсусу в системі реалізації базових соціальних 
цінностей при усвідомленні особою інтересу суспільства, держави як свого власного інтер-
есу; практичного вирішення суспільних проблем.
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Постановка проблеми. Модернізація системи 
політико-адміністративного управління та розвит- 
ку громадянського суспільства в Україні пред-
ставляє собою особливу форму пристосування 
суспільства до викликів глобалізації цивілізації. 
Суть модернізації полягає в прагненні зберегти 
національну ідентичність та поєднанні її з еле-
ментами сучасної західної цивілізації. 

Україна завжди була країною пограниччя в гео-
політичному сенсі, розташованої на перехресті 
двох світів і мала вплив різних культур – східній  
і західній. Тому, розглядаючи особливості роз-
витку громадянського суспільства в Україні, 
потрібно враховувати вплив західних і схід-
них культур, особливості власного історичного 
досвіду. Це означає, що суспільство, яке перебуває 

в стані трансформації, повинне формувати власну 
модель цивільних відносин, громадянського сус-
пільства в цілому відповідно до власних традицій, 
цінностей, культурних стереотипів. Такий підхід 
дає можливість не допустити буквального повто-
рення класичної західноєвропейської моделі,  
а також побудувати власне громадянське суспіль-
ство з урахуванням національних традицій, соціо-
культурних традицій, які б були дещо іншими, ніж 
країн Заходу та Сходу.

Перспективи входження України в європей-
ський простір зобов’язують визнавати права 
людини провідним ціннісним орієнтиром у роз-
витку українського громадянського суспільства. 
Вони виступають системоутворюючою складо-
вою такого суспільства і правової держави та  
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є нормативною формою вираження міри сво-
боди індивіда. По суті, природні права людини –  
це безумовні домагання індивіда на вільне волеви-
явлення, самореалізацію в суспільстві і державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковій проблемі розвитку громадянського сус-
пільства як чинника демократизації присвячено 
значну кількість вітчизняних і зарубіжних праць, 
які є вагомим внеском в політичну теорію та 
методологію. Пріоритетною в цьому напрямку є 
активно-динамічна стратегія, в рамках якої нала-
годжуються стабільні та довготривалі зв’язки 
між політичними інститутами у відповідності до 
антикризової стратегії. Реформування політич-
ної системи суспільства стала об’єктом спеціаль-
ного наукового дослідження таких вітчизняних 
вчених як Є. Гіда, А. Завальний, В. Бакуменко, 
Д. Бєлов, М. Вільгушинський, О. Гринь, О. Крас-
нокутський, О. Дьомін, І. Сурай, В. Тихонович, 
В. Шахов, А. Лелеченко, С. Максименко, П. Мар-
тиненко, Ю. Наврузов, О. Прієшкіна, та ін., так  
і зарубіжних Т. Вюртенгбергер, М. Кітінг, С. Ліп-
сет, М. Портер, Е. Томпсон і т.д.

Постановка завдання. Розкрити особливості 
модернізації системи політико-адміністративного 
управління та розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження. В українському суспільстві права 
людини – важливий ціннісний еталон, закріпле-
ний в Конституції України. Дотримання і захист 
прав людини – обов’язок держави. Особливо 
важливою проблемою в розвитку українського 
громадянського суспільства, яка вимагає постій-
ної уваги і негайного вирішення, є взаємодія сус-
пільства з владою. Розмежування їх повноважень, 
яке має місце в будь-якому суспільстві, не означає 
їх протистояння, протиборство, хоча таке часто 
буває, навіть в демократичних державах. Адже 
оно окреслює різні способи організації людського 
співіснування, заснованого на зіткненні, узго-
дженні і гармонізації інтересів індивідів.

Порівнюючи генезу громадянського суспіль-
ства із західноєвропейським товариством, з його 
провідними інститутами та системою цінностей, 
можна побачити між ними значну різницю, осо-
бливо щодо взаємозв’язку громадянського сус-
пільства і влади. Західне громадянське суспіль-
ство – це сфера вільної активності, в якій діють 
індивідуальні та колективні суб’єкти, що мають 
приватні інтереси та цілі. В цьому контексті дер-
жава виступає як сфера публічно-владних інтер-
есів, в яких носії владних повноважень, що ста-

новлять апарат держави, зобов’язані керуватися 
загальними інтересами. При цьому держава має 
захищати інтереси громадянського суспільства. 
Громадянське суспільство – дозріла стадія істо-
ричного розвитку суспільства [14]. 

Оскільки західна модель громадянського сус-
пільства формувалася в процесі історичного роз-
витку європейської цивілізації як незалежна від 
держави форма самостійної діяльності громадян, 
воно завжди прагне до самозбереження та абсо-
лютної автономії. В Україні громадянське суспіль-
ство часто розглядають як антитезу державі, як її 
«ворожий» інститут. Такий підхід був виправда-
ний лише за часів руйнування тоталітарної дер-
жави і початку розвитку демократичної правової 
держави. Так, між державою і громадянським 
суспільством можуть бути взаємини антагонізму, 
взаємної підтримки, взаємного доповнення, пере-
хідного стану від одного до іншого і, навпаки. 
Однак, перехід від тоталітарного режиму в Укра-
їні створив деякі умови для пробудження грома-
дянської активності, і в роки пеpебудови почався 
вражаючий підйом так званих неформальних гро-
мадських рухів, масових політичних течій. В той 
же час, маючи короткочасний суспільний настрій, 
вони не пpивели до виникнення стійких грома-
дянських соціально-психологічних оpієнтацій, 
до фоpмування такої системи масових соціаль-
них уявлень, яка могла б лягти в основу pозвитку 
громадянського суспільства. У багатьох важливих 
сферах життя країна почала розвиватися, в той 
же час, нові демократичні інститути ще не стали 
настільки сильними, щоб ефективно протидіяти 
тим тенденціям, які склалися раніше.Тому розви-
ток і формування сучасного громадянського сус-
пільства, демократизація всіх сфер суспільного 
життя – це стратегічна мета держави, що набуває 
особливого значення для просування України в 
європейський і світовий простір, наближення до 
європейських стандартів демократії. 

Сьогодні в Україні існують проблеми станов-
лення громадянського суспільства, адже воно не 
згуртоване та розрізнене. Ці труднощі обумовлені 
не тільки історичним минулим з його інститу-
тами і цінностями, а й прорахунками в проведенні 
окремих реформ за часів розбудови незалежної 
України [13]. 

Перспективи громадянського суспільства в на- 
шій країні залежать від формування його соціаль-
ної бази. На нашу думку, основна роль соціальної 
бази громадянського суспільства в тих людях, які 
беруть участь в соціальних практиках громадян-
ського суспільства або, принаймні, орієнтованих 
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на це, що має на увазі наявність у них певної сис-
теми цінностей, навичок вибудовування взаємин 
з іншими людьми, організаціями та органами 
влади, виходячи з основних принципів цивільного 
суспільства, і в цілому наявність певних форм 
орієнтацій (інформаційної, нормативно-ціннісної, 
діяльнісної) на підтримку функціонування інсти-
тутів громадянського суспільства. До соціаль-
них практик цивільного суспільства відносяться 
взаємодопомога і взаємна підтримка, приватна 
філантропія і добровольча діяльність, участь  
в діяльності недержавних некомерційних органі-
зацій, громадських ініціатив, добровільну участь 
у тому, що прийнято ще з минулих часів називати 
громадською роботою, захист своїх прав, участь  
в місцевому самоврядуванні тощо [13]. 

Розвиток громадянського суспільства в Україні 
проходить під впливом ряду ключових факторів: 
політико-правового, економічного, комунікатив-
ного, освітнього, ідеологічного [20]. Політика 
влади по відношенню до структур громадянського 
суспільства, в тому числі і до його інституціона-
лізованої частини проявляється через формування 
правових рамок їх діяльності та правозастосовну 
практику, внесок держави в їх ресурсне забезпе-
чення, формування каналів комунікації між дер-
жавою і громадянським суспільством. 

Істотні зміни у ставленні держави до структур 
громадянського суспільства спостерігалися неодно-
разово за останні 10–15 років, і можна обґрунтовано 
стверджувати, що політика влади в Україні щодо 
розвитку громадянського суспільства багато в чому 
суперечлива і, по суті, ще тільки формується.

Так, протягом останнього десятиріччя спосте-
рігається зміна ставлення держави до громадян-
ського суспільства в бік певної активізації спроб 
конструктивної взаємодії державних органів  
і громадських організацій. У числі найбільш 
помітних проявів згаданого повороту слід зазна-
чити розгортання за підтримки держави моніто-
рингу стану громадянського суспільства, поява 
державних грантів для недержавних організацій, 
ревізію законодавства, що регулює їх діяльність, 
з метою скасування необґрунтованих обмежень, 
сприяння розвитку інститутів громадянського 
суспільства і прав людини тощо.

У числі причин повороту до конструктив-
ної взаємодії держави і некомерційного сектора 
можна виділити дві. По-перше, це бажання під-
ключити потенціал і ресурси громадянського 
суспільства до вирішення соціальних проблем 
в Україні. По-друге, це прагнення вищого керів- 
ництва країни продовжити розбудову правової 

демократичної держави, хоча цей процес йде 
часом непослідовно. В цілому зазначений поворот  
у державній політиці поліпшив умови для розви-
тку громадянського суспільства при збереженні 
труднощів, що стосуються практик громадян-
ського суспільства, найближче примикають до 
політичної активності.

Стан економічних передумов розвитку грома-
дянського суспільства в Україні характеризується 
поступовим зростанням обсягів індивідуальних 
і корпоративних філантропічних ресурсів, укорі-
ненням практик соціальної корпоративної відпо-
відальності, волонтерства. Для діяльності струк-
тур громадянського суспільства в соціальній 
сфері доступна державна підтримка.

Разом з тим у другій половині 2000-х років 
відбулося суттєве скорочення обсягів зарубіжних 
донорських ресурсів. В Україні поки що не сфор-
мувалися великі спеціалізовані благодійні фонди, 
які б забезпечили незалежний від держави або 
окремих провідних корпорацій джерело фінан-
сування діяльності структур громадянського сус-
пільства.

Перспективи подальшого зміцнення ресурс-
ної бази українського громадянського суспільства 
тісно пов’язані із загальним станом економіки 
країни, здатністю подолати модель зростання  
і просування модернізації.

Економічна криза продемонструвала уразли-
вість ресурсної бази країнського громадянського 
суспільства в умовах одночасного падіння доходів 
населення, бізнесу і держави.

Якість комунікативних практик підвищується, 
проте знаходиться ще далеко від того рівня, який 
необхідний, щоб комунікативний фактор став 
джерелом розвитку громадянського суспільства. 
Помітні зрушення досягнуті в комунікації з орга-
нами державної влади та органів місцевого само-
врядування. Розвивається соціальна реклама, 
зростає застосування інтернет-технологій як 
інструменту мережевої комунікації. В той же час 
відчувається слабкість горизонтальної комуні-
кації недержавних організацій, їх мережевої вза-
ємодії між собою. У налагодженні систематичної 
комунікації з бізнес-організаціями та інституцій-
ними донорами українські недержавні організації 
роблять, мабуть, ще тільки перші кроки.

Не останнім фактором розвитку громадянського 
суспільства має стати також високий освітній рівень 
українського населення, тематика теорії і практики 
взаємодії держави і громадянського суспільства має 
бути впроваджена в програми навчання з дисциплін 
державного і муніципального управління. Разом  
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з тим має бути ще велика робота, з тим щоб в 
Україні були забезпечені умови для становлення 
моральної громадянської позиції, громадянської 
компетентності та набуття досвіду участі в прак-
тиках благодійності та волонтерства в контексті 
безперервної освіти [21]. 

Щоб подолати ці обмеження і зробити концепт 
громадянського суспільства працездатним, необ-
хідно розробити такі способи теоретизування  
і емпіричної верифікації, щоб вони відображали 
суть громадянського суспільства з урахуванням 
трьох обставин. 

По-перше, з урахуванням результатів засто-
сування історичного методу аналізу для обліку 
змінити значення громадянського суспільства, 
як у генезі ідеї, так і в логіці формування самого 
інституту. 

По-друге, слід відмовитися від дуже пошире-
ного сьогодні суто теоретичного або навіть інту-
їтивного підходу до громадянського суспільства. 
Надзвичайно важливо, щоб теорія громадянського 
суспільства грунтувалася на надійних емпіричних 
даних, що характеризують його як на макрорівні 
аналізу його структур, так і на мікрорівні аналізу 
його суб’єктів. 

І по-третє, з урахуванням національної специ-
фіки. Постановка питання про формування гло-
бального громадянського суспільства не змінює 
логіку його виникнення знизу: воно формується 
навіть не в масштабах країни, а в першу чергу на 
локальних територіях конкретних поселень, де 
виникають цивільні суспільства [22]. 

Отже, зважаючи на це, при розвитку укра-
їнського громадянського суспільства потрібно 
враховувати вплив не тільки західної та схід-
ної моделей розвитку зазначеного суспільства,  
а й власний, позитивний і негативний досвід, обу-
мовлений традиціями, культурою, менталітетом, 
рівнем правової культури і правосвідомості гро-
мадян.

Незважаючи на особливий шлях станов-
лення українського громадянського суспільства, 
в цілому напрям його розвитку пролягає в руслі 
західноєвропейської цивілізації, в контексті 
поступової еволюції до стандартів європейської 
демократії.

Формування громадянського суспільства, 
його взаємодія з владою мають ґрунтуватися на 
принципах справедливості, інтеграції та відпо-
відальності, відкритості, гуманізму, зниження 
рівня нерівності, політичного плюралізму, демо-
кратії, збалансованості цілей і можливостей реа-
лізації, оптимальному співвідношенні політичних 

та соціально-економічних відносин, вираженні 
громадянським суспільством власних інтересів 
незалежно від держави, забезпеченні провідного 
значення інституціоналізації в процесі реформ,  
з метою пом’якшення наслідків політичних змін, 
забезпечення громадської згоди та консенсусу  
у зв’язку з загрозою виникнення «замороженого 
конфлікту» на сході України. 

На основі вивчення наявного досвіду та специ-
фіки розвитку українського суспільства з’ясовано 
чинники становлення громадянського суспіль-
ства, до яких відносяться: взаємодія демократич-
них інституцій, представництво інтересів, захист 
прав та свобод, політична участь, децентралізація. 

Положення щодо інституційних проблем, які 
спричиняються порушеннями у взаємодії полі-
тичних інститутів, їх функцій, меж компетенції, 
об’єктивних потреб розвитку; інституційних та 
поведінкових політичних загроз. 

Основні функції громадянського суспільства: 
реалізація заходів для розвитку громадянського 
суспільства, регулювання соціальних параметрів 
економічного процесу, забезпечення політич-
ної стабільності, зменшення рівня громадського 
напруження шляхом регулювання діяльності 
інститутів та створення нових громадських 
об’єднань. 

За умови кризи слід шукати нові механізми 
захисту населення з метою конкурентоздатності 
і консолідації громадянського суспільства, функ-
ціонування недержавних інститутів і організацій. 
Інституціоналізація громадянського суспільства 
формується у вигляді цілісної системи, складо-
вими якої є механізми регулювання інституціо-
нальних, інформаційно-комунікаційні відносин  
в Україні. 

Твердження, що в Україні становлення грома-
дянського суспільства є історично обумовленим 
процесом, незважаючи, на те, що тривалий час 
відбувалося одержавлення громадського життя, 
що дозволяє спростувати міф, що громадська 
діяльність не є властивою українському мента-
літету, а є запозиченою. Встановлено, що особ- 
ливості, розвиток громадянського суспільства  
в Україні та його законодавче закріплення є озна-
кою становлення та розвитку демократичної полі-
тичної системи.

Особливості формування механізмів взаємо-
дії громадянського суспільства та влади в умовах 
посилення впливу чинників зовнішнього серед-
овища, політичних відносин тощо. 

Вирішення існуючих проблем становлення 
громадянського суспільства можливе через роз-
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поділ відповідальності між державою, бізнесом  
і громадськими організаціями, визначення пріо-
ритетів і зміни характеру взаємодії з регіональ-
ною владою, подолання популістських політич-
них рішень, налагодження партнерства держави 
та бізнесу. 

Формування громадянського суспільства 
впливає специфіка демократичної трансформації 
через сукупність об’єктивних і суб’єктивних фак-
торів. Об’єктивні означають неготовність полі-
тичних інститутів до вирішення нових проблем; 
ініціювання процесів «згори» за мобілізаційною 
моделлю; територіальну фрагментованість тощо. 
Суб’єктивні визначаються характером співвід-
ношення, з одного боку, політичних інститутів, 
реформ, владних структур та, з іншого боку, – спе-
цифікою сприйняття демократії, справедливості, 
свободи, громадянських прав. 

Модерні аспекти формування сучасного грома-
дянського суспільства в Україні в умовах новітніх 
політичних викликів через взаємодію громад-
ських інститутів з провідними політичними інсти-
тутами та виокремлено основні механізми такої 
взаємодії: консультації з громадськістю, участь 
у консультативно-дорадчих органах, проведення 
публічних заходів; механізмами залучення гро-

мадських організацій на рівні місцевого само-
управління є участь у проведенні громадських 
слухань, діяльність громадських рад, соціальне 
замовлення та закупівля послуг громадських 
організацій за кошти місцевих бюджетів тощо.

Спектром можливостей громадянського сус-
пільства як системи недержавних відносин має 
стати самоорганізація і взаємодія громадян  
з метою: запобігання узурпації державної влади 
будь-якими її суб’єктами; пошуку консенсусу  
в системі реалізації базових соціальних цінностей 
при усвідомленні особою інтересу суспільства, 
держави як свого власного інтересу; практичного 
вирішення суспільних проблем.

Висновки. Таким чином, аналіз взаємовідно-
син між владою та суспільством засвідчив, що на 
сьогодні вже існує певний досвід у налагодженні 
такої співпраці. Та попри те, що він весь час 
збагачується, залишається актуальною потреба 
об’єднання зусиль та впровадження нових меха-
нізмів залучення громадян до формування стра-
тегії розвитку держави. Адже відсутність участі 
громадян у процесі вироблення державної полі-
тики та контролю за виконанням рішень є одним 
із недоліків системи державного управління 
України.
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Hrushchynska N. M. MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF POLITICAL  
AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY  
IN UKRAINE

The article examines an overview of the state, problems and directions of modernization of Ukrainian society 
and the state. Current tasks of modernization of state administration, implementation of social reforms are 
formulated. The current state and main trends of modernization of the public service are characterized. Further 
rapprochement with civil society will take place in different states in different forms and with different conceptual 
foundations. A comparison of the civil society with the Western European society, with its leading institutes  
and system of values, regarding the relationship between the civil society and the government is carried out.  
The state acts as a sphere of public-authority interests, in which the holders of power, constituting the apparatus 
of the state, are obliged to be guided by general interests. At the same time, the state has defenders of the interests  
of civil society. Civil society is a mature stage of the historical development of society. The formation of civil society 
and its interaction with the authorities should be based on the principles of justice, integration and responsibility, 
openness, humanism, reducing the level of inequality, political pluralism, democracy, the balance of goals  
and opportunities for implementation, the optimal ratio of political and socio-economic relations, the expression 
by civil society of its own interests regardless of the state, ensuring the leading importance of institutionalization 
in the process of reforms, with the aim of mitigating the consequences of political changes, ensuring public 
agreement and consensus in connection with the threat of a «frozen conflict» in the east of Ukraine. The range 
of possibilities of civil society as a system of non-state relations should be self-organization and interaction  
of citizens with the aim of: preventing the usurpation of state power by any of its subjects; search for consensus 
in the system of implementation of basic social values when a person realizes the interest of society, the state  
as his own interest; practical solution of social problems. 
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