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ПЕРЕДМОВА 
 

 

Розробка науково-методичних підходів щодо вирішення філософ-

сько-психологічних проблем соціальної взаємодії в системі сучасного 

управління та практичних рекомендацій для органів державного 

управління, місцевого самоврядування, громадських організацій 

у створенні ефективних соціальних комунікацій є важливою складовою 

комплексного підходу до розв’язання сучасних суспільних проблем. 

Незалежно від того, в якій сфері життєдіяльності суспільства (еко-

номічній, політичній, духовній тощо) має місце взаємодія, вона завжди 

є соціальною за своїм характером, оскільки виражає зв’язки між інди-

відами і групами індивідів, тобто зв’язки, що опосередковані цілями, 

які кожна із взаємодіючих сторін має на меті. Це зумовлює актуальність 

соціальної взаємодії в системі публічно-управлінських відносин – вза-

ємодії держави і груп інтересів, міжперсональної взаємодії, відносини 

між владою та громадянами тощо – і визначає інтерактивну щільність 

комунікацій між суб’єктами влади та суспільства, конкуренцію ідей, кон-

цепцій, варіантів при прийнятті публічно-управлінських рішень.  

Складність і багатогранність сил, від яких залежить взаємодія, 

обумовлюють складність і багатогранність як соціальної поведінки ін-

дивідів, так і соціальних процесів усього суспільного життя. Таким чи-

ном, модель соціальної комунікації тісно пов’язується з концепціями 

розвитку соціального, управлінського та публічно-приватного партнер-

ства та цілями публічної влади, яка на сьогодні) формується в Україні. 

Розгляд психологічних аспектів соціальної взаємодії як багаторів-

невої системи свідчить про важливість соціально-психологічних фак-

торів впливу та психологічних феноменів, які виникають у процесі вза-

ємодії: соціально- психологічного стану суспільства (настрої, очікуван-

ня, ставлення до соціально-політичних подій), організаційних проце-

сів, тенденцій розвитку (зміна лінійного мислення на інтеграційне, пе-

рехід від патерналізму до демократичного стилю, від авторитаризму до 

розділеного управління, від вертикальних систем управління до горизо-

нтальних, зміна раціональних підходів до управління на нелінійні). 

Метою дослідження є розробка науково-методичних підходів щодо 

вирішення філософсько-психологічних проблем соціальної взаємодії 

в системі сучасного управління та практичних рекомендацій для органів 

державного управління, місцевого самоврядування, громадських орга-

нізацій у створенні ефективних соціальних комунікацій. 
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Структурно робота складається з шести розділів. Перший розділ 

розв’язує дослідницьке завдання теоретичного обґрунтування соціаль-

ної взаємодії в публічному управлінні в контексті суспільних змін, зо-

крема розглянуто основні наукові концепти соціальної взаємодії, подано 

авторське бачення технологій та методів публічного управління соціа-

льною взаємодією, роль соціальних стратегій у забезпеченні суспільного 

консенсусу. Окрему увагу зосереджено на питаннях впровадження 

в практику соціального управління соціального проєктування як ін-

струменту ефективного вирішення соціальних проблем. Другий розділ 

відображає особливості та результати застосування соціальної взаємо-

дії в публічному управлінні системою соціальних послуг та розглядає 

інтегральні функції інститутів державного управління системою на-

дання соціальних послуг. У третьому розділі обґрунтовано партнерст-

во державного та недержавного суспільних секторів як ефективний ме-

ханізм управління у сфері надання соціальних послуг в Україні. 

У четвертому розділі проаналізовано суб’єктну та корпоративну відпо-

відальність як основу удосконалення діяльності організації, запропо-

новано методику дослідження суб’єктної відповідальності в системі 

цінностей маркетингової діяльності організації, підвищення суб’єктної 

та корпоративної соціальної відповідальності співробітників (на прик-

ладі організації), суб’єктну відповідальність органів публічного управ-

ління щодо удосконалення соціальної політики України в галузі інклю-

зивної освіти. У п’ятому розділі розглянуто питання формування соціа-

льного капіталу та спільних цінностей в соціальному управлінні, дослі-

джено комунікативні технології для створення соціального капіталу в 

Україні. Шостий розділ присвячений дослідженню соціальних мереж та 

масових комунікацій у соціальному управлінні. 

Сподіваємося, що теоретичні результати дослідження та практичні 

рекомендації для органів державної та місцевої влади щодо вирішення 

проблем соціальної взаємодії в практиці управління будуть корисними 

широкому колу фахівців у галузі публічного управління, філософії, 

психології, для аспірантів та студентів.  

 

Колектив авторів 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН  
 

1.1 Теоретичні засади соціальної взаємодії в сучасному науковому дискурсі 

1.2 Технології та методи публічного управління соціальною взаємодією 

1.3 Роль соціальних стратегій у забезпеченні суспільного консенсусу 

1.4 Соціальне проєктування як інструмент ефективного вирішення соціальних проблем 
 

 

1.1  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦ ІАЛЬНОЇ  ВЗАЄМОДІЇ  

В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМ У ДИСКУРСІ  
 

Соціальна взаємодія як форма зв’язків між людьми має досить 

складну та ієрархічну структуру, яка обумовлена різноманітними мо-

тивами і цілями як індивідуального, так і суспільного характеру, що 

ґрунтуються на людських потребах та інтересах. Саме цей взає-

мозв’язок між людьми, який здійснюється в силу усвідомлення ними 

необхідності задовольнити свої потреби та інтереси через пошук варі-

антів встановлення певних взаємовідносин один з одним, стає осно-

вою для формування певної системи управління та визначає характер 

взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом управління.  

У соціальній взаємодії відбувається ідентифікація мотивів пове-

дінки людей, інтерпретація когнітивних систем учасників взаємодії, 

формуються колективні ідентичності, і, це, на нашу думку, є важливим 

предметом дослідження в публічному управлінні, хоча проблема соціа-

льної взаємодії має міждисциплінарний характер і вивчалась у межах 

різних наук, особливо серед таких соціально-філософських і соціологі-

чних теорій як структурний функціоналізм, теорія соціального обміну, 

символічний інтеракціонізм, соціолінгвістичні концепти Л. Вітген-

штейна, теорія комунікативної дії Ю. Габермаса та інші.  

Якщо розглянути соціальну взаємодію через призму наукових до-

сліджень різних напрямів, можна зазначити, що суттєва увага завжди 

приділялась теоретичному осмисленню цього процесу як феноменоло-

гічного (Е. Гуссерль, А. Шюц, Г. Гарфінкель, Б. Ванденфельс, X. Ортега-і-

Гассет, К. Ясперс та ін.), герменевтичного (Ф. Шлейермахер, В. Дільтей, 

Г. Гадамер, М. Гайдеггер та ін.), знаково-символічного (Ф. Шеллінг, 

Ч. Пірс, Е. Кассірер, К. Юнг, К. Леві-Стросс, Ю. Лотман, С. Аверинцев, 

М. Мамардашвілі, Г. Щедровицький та ін.) явищам, які мають свій зміст, 

унікальність та форму виявлення. Вплив соціальних, культурних та ін-



8 

ших аспектів опосередковує якість і специфіку феномену соціальної вза-

ємодії, її сутність і зумовлює певну координацію поведінки її учасни-

ків шляхом встановлення зразків/стереотипів. 

Розуміння сутності соціальної взаємодії як діалогу досліджувались 

в роботах філософсько-теологічного спрямування М. Бубера, Ф. Розен-

цвейга, Ф. Ебнера, працях деконструктивістів (Ж. Дерріда, Ж. Бодрійяр), 

які розглядали двосторонній характер соціальних комунікацій як під-

стави для інтерпретації духовного життя, внутрішніх психічних процесів, 

комунікації індивіда з самим собою, своїми образами і уявленнями.  

М. Бубер писав з цього приводу: «спільність між людьми будується 

внаслідок перебування нашого «Я» у стосунку з Іншим, та знаходження 

себе в розгортанні поряд із ним нашої індивідуальної свободи. Тобто 

люди, які поєднані між собою ідеєю спільності, знаходяться у стосунку 

між собою, при чому ж знаходяться добровільно та усвідомлено, а все, 

що має місце між ними – відбувається з їхньої доброї волі. Тут ми не мо-

жемо розділити «Я» та Іншого на першорядного та другорядного, у цьому 

випадку ми бачимо рівність двох активних суб`єктів, у якій двоє несуть 

рівну відповідальність за продовження або припинення спільності: 

спільність є не перебування один біля одного множини людей, а їх буття 

одного в іншого; навіть якщо вони всі разом ідуть до однієї мети, вони 

усюди відчувають рух одного до іншого, динамічну направленість один 

до одного, хвилі, які ідуть від «Я» до «Ти»» [4, c. 119]. 

Оскільки соціальна взаємодія найчастіше виникає в процесі без-

посередніх відносин або спільної діяльності, що не завжди мають солі-

дарний характер, в процесі взаємодії важливо встановити суб’єктивну 

позицію кожного учасника, через призму якої відбувається усвідом-

лення характеру зв’язків, які об’єднують / роз’єднують, притягують / 

відштовхують людей, в основі яких лежать різні мотиви: примус, осо-

бистий інтерес, взаємна підтримка, релігійні імпульси і т.д. У роботах 

З. Фрейда, К. Юнга, В. Райха, Е. Фромма були досліджені такі особистісні 

суб’єктивні аспекти соціальних відносин, показана принципова важ-

ливість включення в сферу вивчення соціального несвідомого, ірраціо-

нального і зроблені висновки про надіндивідуальний характер соціаль-

ності. Так, за словами Е. Фромма, «соціальний характер членів суспільства 

формується під впливом його соціально-економічної структури таким 

чином, що їм хочеться робити те, що вони повинні робити. У свою чергу 

соціальний характер впливає на соціоструктуру суспільства, діючи при 

цьому або як цемент, що надає їй ще більшу стабільність, або, за пев-

них обставин, як готовий підірвати її динаміт» [33, с. 342]. 
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Як одне з ключових понять у соціологічній теорії, соціальна взає-

модія трактувалась як необхідний елемент всіх соціальних явищ (соці-

альних відносин, процесів, змін, соціальної структури, статусів, ролей 

та ін.), що може бути ініційований самим актором (індивідом, групою) 

і розглядатися як «виклик», а може бути відповідною реакцією на дії 

інших – «відповідь на виклик». Сутність соціальної взаємодії полягає 

в тому, що лише у взаємодії з іншими людина може задовольнити пере-

важну більшість своїх потреб, інтересів, цінностей, сама по собі взає-

модія теж є основною життєвою потребою людини.  

Так, наприклад, у структурному функціоналізмі Т. Парсонса соці-

альна взаємодія розглядається елементом соціальної системи і внутрі-

шня узгодженість соціальних систем є результатом тривалої соціальної 

взаємодії: чим більше частота взаємодії, як це буває в малих групах 

і суспільствах, тим більше інтегрована система. На думку Т. Парсонса, 

соціальна взаємодія на рівні соціальних систем відбувається завдяки 

«зонам взаємопроникнення» і здійснюється в процесі взаємообміну. 

Соціальні системи постають як «відкриті», що знаходяться в стані по-

стійного взаємообміну. Крім того, вони диференційовані на різні під-

системи, які також залучені в процеси взаємообміну [21, с. 17–19]. 

Структурний функціоналізм Р. Мертона висвітлює дещо іншу по-

зицію. Дослідник акцентує увагу на явних і латентних функціях будь-

якого явища. Явними функціями, згідно Р. Мертону, виступають ті 

об’єктивні наслідки, які вносять свій внесок в регулювання або присто-

сування системи, і які входили в наміри і усвідомлювалися учасниками 

системи. Латентні функції, відповідно, ті об’єктивні наслідки, які вхо-

дили у вимірювання і не були усвідомлені [19]. 

Як зазначає Дж. Тернер, Георг Зіммель був, ймовірно, першим єв-

ропейським соціологом, який ґрунтовно зайнявся вивченням соціальної 

взаємодії, яку він назвав «соціабельністю». Для Зіммеля і першого по-

коління американських соціологів макропроцеси і структури як об’єкти 

вивчення функціональних теорій і деяких теорій конфліктів – клас, 

держава, родина, релігія, еволюція – стали розглядатися як відобра-

ження конкретних взаємодій між людьми. Оскільки ці взаємодії мають 

своїм результатом виникнення соціальних явищ, ґрунтовне осмислення 

їх сутності може бути досягнуте за допомогою розуміння процесів вза-

ємодії, які спочатку дають їм існування, а потім підтримують його [30].  

За Г. Зіммелем, особистість утворює соціальні взаємодії, які конс-

труюють суспільство. Сприймаючи іншу людину, ми наділяємо її поча-

сти своїми рисами і створюємо «узагальнений тип». Типізуючи своє 
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оточення, індивід усвідомлює, що цим не вичерпується зміст особисто-

сті, тому виникає протиріччя – конфлікт. Г. Зіммель підкреслює зна-

чення просторової дистанції, яка може виникнути в соціальних взає-

модіях індивідів. З’являється статусна ізоляція – статус чужинця, який 

найбільш соціально віддалений, а тому вільний, що викликає негативне 

ставлення з боку оточуючих. Але саме поява такого статусу через конфлікт 

веде до позитивних змін. У суспільстві існують різні групи, які мають 

самостійну реальність і діють згідно внутрішньогруповим законам. 

Група може навмисно шукати конфліктні ситуації зовні, щоб розвива-

тися і прогресувати в суспільстві. Інший шлях розвитку – це закритість 

соціальної групи, її локалізація, кристалізованість форм соціальної 

взаємодії, прихильність традиціям, що призводить до уповільнення 

розвитку в суспільстві [8]. 

Е. Дюркгейм, як один із основоположників функціоналістського 

підходу до вивчення соціальної взаємодії, розглядає її сутність на прик-

ладі суспільств з органічною та механічною солідарністю. Механічний 

тип солідарності характерний для простих (у деяких випадках примітив-

них) спільнот, органічна солідарність властива розвиненим соціальним 

системам. Однією з обов’язкових умов успішного функціонування сус-

пільства з органічної солідарністю виступає поділ праці [7, с. 102].  

Крім розподілу праці, на який звертає увагу Е. Дюркгейм, у проце-

сі соціальної взаємодії відбувається обмін інформацією, знаннями, до-

свідом, матеріальними, духовними та іншими цінностями; індивід 

(група) визначає свою позицію щодо інших, своє місце (статус) в соціаль-

ній структурі, свої соціальні ролі, які формують певні зразки поведінки 

і роблять взаємодію передбачуваним. Це є важливим моментом взаємо-

дії, оскільки передбачуваність взаємних очікувань, взаєморозуміння між 

акторами мають важливе значення для характеру соціальних процесів. 

Безпосереднє звернення до обмінних механізмів соціальної взає-

модії ми знаходимо в парадигмі соціального обміну, основою якої є теорія 

соціального обміну Дж. Хоманса та його послідовників – П. Блау, 

Р. Емерсона, Дж. Тібаута і X. Келлі, Б.Ф. Мікера, Р. Хембліна, Дж. Кан-

келя, Е. Гоулднера, У. Гуда та інші. 

За Дж. Хомансом, суть механізму соціальної взаємодії полягає у 

прагненні людей до одержання винагород, вигід і взаємному обміну 

ними. Найважливіші принципи концепції соціального обміну (взаємо-

дії) Дж. Хоманса зводяться до наступного: 

1) чим більше винагороджується визначений тип соціальної взає-

модії, тим частіше він буде повторюватися; 
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2) якщо винагорода за визначені типи соціальної взаємодії залежить 

від якихось умов, то індивід (чи спільність) прагне відтворити ці умови; 

3) якщо винагорода велика, то людина (спільність) готова витра-

тити більше зусиль заради її отримання;  

4) коли потреби людини близькі до насичення, то вона у меншому 

ступені готова до взаємодій заради їхнього задоволення [34, c. 25–34]. 

Виступаючи проти структурно-функціоналістського пояснення 

соціальних інститутів, Дж. Хоманс визначав їх як «відносно стійкі мо-

делі соціальної поведінки, на підтримку яких спрямовані дії багатьох 

людей» [40] і виділив чотири типи пояснень інститутів: два з них (які 

він відкидав) пов’язані зі структурним функціоналізмом: 

– перший тип пояснення – структурний: кожен інститут існує як 

наслідок відносин з іншими інститутами в соціальній системі, але для 

Дж. Хоманса твердження, що інститути взаємопов’язані з іншими ін-

ститутами, – ще не пояснення їх існування; 

– другий тип пояснення – функціональний: інститути існують, 

оскільки без них не могло б існувати і залишатися стабільним суспіль-

ство, але таке пояснення для Дж. Хоманса є ненадійним; 

– третій тип пояснення інститутів – історичний: інститут розгля-

дається як кінцевий продукт історичного розвитку, який має у своїй 

основі психологічну природу; 

– четвертий тип – соціологічний, який поєднує історію і психологію. 

Послідовник Дж. Хоманса П. Блау запропонував досліджувати 

взаємодію на основі синтезу принципів соціального обміну і понять 

структурного функціоналізму і зосередився на поясненні переходу від 

елементарних до складних соціальних структур. Для реалізації цієї мети 

в межах соціального обміну П. Блау пропонує чотириступінчасту мо-

дель переходу від міжособистісного обміну до соціального утворення: 

1. Міжособистісний обмін, який припиняється на стадії, коли ви-

нагорода не забезпечується рівними ресурсами. 

2. Диференціація статусу і влади, яка забезпечує перехід до ство-

рення організації, визнаної усіма учасниками. 

3. Легітимізація і організація, коли соціальна структура, що з’яви-

лася в результаті міжособистісного обміну, починає впливати на цей 

обмін. На цьому етапі виникає два типи соціальної організації: емер-

джентні групи, що з’явилися в процесі природної інтеграції, і спеціально 

створені групи для досягнення конкретних цілей  

4. Опозиція і зміна, при яких на цій стадії виникає опозиція сис-

темі і, як наслідок, зміна існуючої системи. Сила опозиції залежить від 
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солідарності, згуртованості, політизованості, ідеології груп і партій 

опозиції [39]. 

Таким чином, П. Блау розглядає в системі взаємодії відносини 

влади, що розуміються як встановлення легітимної монополії на вина-

городи, а організаційно оформлюються як ранги-статуси. Оскільки для 

легітимізації влади в очах суспільства необхідна наявність норм і цін-

ностей, які підтримуються учасниками соціального обміну і виступають 

сполучними ланками в великих соціальних організаціях, коли пряму 

взаємодію учасників неможливо забезпечити, П. Блау виділив чотири 

типи цінностей:  

1) партикуляристські цінності як основа інтеграції та солідарності 

в соціальних групах. Вони об’єднують людей на основі однаково важ-

ливих для кожного з них понять (репутація того чи іншого інституту / 

установи, патріотизм, борг та ін.); 

2) універсальні цінності, які виконують функції оцінки об’єктів об-

міну, а також визначають цінність індивідуального внеску та винагороду 

за нього (наділення повноваженнями, підвищення соціального статусу); 

3) так званий «легітимний авторитет», який виконує функцію со-

ціального контролю над розподілом владних повноважень. Йдеться про 

систему цінностей, яка дозволяє одним людям мати більше влади, ніж 

іншим (так з’являються начальники – від директора невеликого установи 

до президента країни). У цій системі необхідний соціальний контроль, 

що дозволяє організувати четвертий тип цінностей – опозиційні. 

4) опозиційні цінності – узаконюють опозицію, дозволяють пояс-

нити сутність соціальних конфліктів, є основою соціального розвитку. 

Вони проявляються в соціальних групах, що не знайшли визнання 

в легітимних інститутах. Функцією цього типу цінностей є зміна соціа-

льної структури суспільства. Будучи «контрінституціональним компо-

нентом», опозиційні цінності являють собою «базові цінності і ідеали, 

які не були реалізовані і не знайшли свого втілення в експліцитно ін-

ституційних формах, в силу чого і стають силою соціальної зміни» [39].  

 Таким чином, згідно з концепцією П. Блау, ціннісний контекст 

формує соціальні відносини і опосередковує зв’язки в соціальних асоціа-

ціях і взаємодіях, зокрема цінності визначають формування основних 

суспільних процесів – інтеграції, диференціації, організації і протистояння. 

 «Ціннісний консенсус» на основі теорії соціального обміну дозво-

лив П. Блау розробити концепцію влади як різновид соціального обмі-

ну, що визначається як «здатність індивідів або груп нав’язати свою 

волю іншим всупереч їх опору за допомогою загрози покарання або 
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відмови в регулярних винагородах, оскільки і перше, і друге, в кінце-

вому рахунку, виступають в якості негативних санкцій» [39].  

Різниця між позитивними і негативними санкціями, на думку 

П. Блау, є часто умовною, оскільки єдина відмінність між покаранням 

і винагородою може бути виявлено лише у ставленні до вихідного поло-

ження об’єкта, тобто в порівнянні з ситуацією, що мала місце до спроб 

суб’єкта впливати на об’єкт. У разі якщо стан об’єкту погіршився, то 

мова йде про покарання, якщо покращився – про винагороду. З цієї то-

чки зору негативні санкції не завжди означають фізичний примус: лю-

дей можна примусити робити щось зі страху втратити роботу, позбутися 

соціального статусу, заплатити штраф або бути підданими остракізму, 

нерідко як покарання сприймається відсутність очікуваної винагороди 

з боку суб’єкта влади. 

Джерело влади в процесі обміну – це розподіл наявних ресурсів, 

що викликає перевагу одних і залежність інших. Влада дозволяє обмі-

нювати ресурси на «потрібну» поведінку, вона володіє інструментами 

розподілу і позбавлення винагород [39]. 

Отже, по суті, основна ідея П. Блау полягає в тому, що соціальний 

обмін являє собою обмін цінностями всередині суспільства, а спільні 

цінності виступають посередниками як в процесах соціальної інтеграції, 

так і в разі конфліктів і протистояння; вони ж легітимізують соціаль-

ний порядок. 

Вважаємо, що основні тези зазначеної теорії є концептуально важ-

ливими для формування соціальної взаємодії в українському суспіль-

стві, адже «ціннісна розмитість» веде до негативних тенденцій пору-

шення суспільного консенсусу і загострення соціальної ситуації. Ми 

погоджуємося з оцінкою стану українського суспільства М. Шульги як 

«збою соціальної матриці», який зазначає, що «в умовах зростання хао-

тизації суспільних відносин, руйнування соціального порядку, інших 

системних девіацій відбуваються процеси розмивання і втрати своїх 

інтересів соціальними групами. Низка спільностей дезорієнтована щодо 

своїх корінних інтересів. Їм нав’язані хибні, утопічні, химерні інтереси. 

Таким чином, найважливіші механізми інтеграції соціальних груп і всього 

суспільства знаходяться у розладнаному стані, наслідком чого є ослаб-

лення всієї соцієтальної системи» [37, с. 9]. 

Особливу роль у науковому дискурсі соціальної взаємодії віді-

грала теорія символічного інтеракціонізму, головними представниками 

якої можна вважати Ч. Кулі та Дж. Міда.  
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Одним з важливих елементів оцінки соціальних процесів Ч. Кулі є 

розробка концепції «дзеркального Я», згідно з яким у процесі поведінки, 

особливо у взаємодії з іншими, люди дивляться на себе ніби зі сторони, 

очима іншої людини, тобто «дивляться на себе в дзеркало». На цій під-

ставі Ч. Кулі робить висновок, що кожна соціальна структура має свій 

механізм виробництва самоідентифікації, й індивіди знаходять собі 

місце у межах системи соціального контролю, що відповідає їх само-

ідентифікації. Саме через відносини з іншими, через їх оцінки кожна 

людина встановлює: розумний він або дурний, привабливий або нега-

рний, гідний або нікчемний, при цьому подібна оцінка може не відпо-

відати реальності. Ми, наприклад, часто підтримуємо приємні вислов-

лювання про себе, які виявляються просто лестощами, або можемо 

сприйняти лайку начальника як невміння або нездатність, в той час як 

це просто служить проявом його поганого настрою. 

Ч. Кулі розрізняє в процесі взаємодії первинні та вторинні групи, 

відмінність між якими полягає в тому, що первинні групи дають індивіду 

ранній і найбільш повний досвід соціальної єдності, а також в тому сенсі, 

що вони не змінюються в такій же мірі, як більш складні відносини, але 

утворюють порівняно незмінне джерело, з якого постійно народжують-

ся ці останні. Це дозволяє взаємодіяти з представниками первинних 

груп (рідними, друзями) на будь-яких відстанях, але, з іншого боку, 

спілкування може переходити з реального світу у віртуальний і друзі з 

Інтернету, які спочатку виступають як представники вторинних груп, 

стають членами первинної групи, в той час як реальне оточення йде на 

другий план [14]. 

Для Дж. Г. Міда взаємодія розглядається як комунікація з однаковою 

системою символів, яка стає можливою в силу того, що люди надають 

однакове значення символу, особливо мові як головному символічному 

посереднику взаємодії [20]. 

Дж. Г. Мід розглядав суспільство як сконструйовані форми коор-

динованої діяльності, які зберігаються або змінюються в результаті си-

мволічної взаємодії між «акторами» і всередині них. Отже, суспільство 

зберігається або змінюється в ході процесів, що протікають в розумі 

і Я (свідомості). Хоча, як вважає Дж. Г. Мід, багато взаємодій, що забез-

печують стабільність і зміни в групах, очікувані, але тим не менш зав-

жди існує можливість спонтанних і непередбачуваних дій, що можуть 

змінити сформовані форми взаємодій. 

Незважаючи на важливість цих висновків, теза Дж. Г. Міда про су-

спільство як організовану діяльність, в ході якої індивіди узгоджують 
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свою поведінку і співпрацюють один з одним, не була достатньо пере-

конливою, бо не дозволяла судити про те, яким чином змінюються типи 

соціальної організації в процесі взаємодії з мінливими особливостями 

Я і розуму. Твердження, що суспільство є координованою активністю 

і що така активність здійснюється і перетворюється завдяки ролі і про-

цесу самооцінки індивіда, не відповідає практичному сприйняттю 

соціального життя. 

Н. Смелзер підтримував цю теорію і вважав, що сутність символіч-

ного інтеракціонізму полягає в тому, що взаємодія між людьми роз-

глядається як безперервний діалог, в процесі якого вони спостерігають, 

осмислюють наміри один одного і реагують на них [25]. 

В якості теоретичної основи вивчення онтологічних підстав со-

ціальної взаємодії можна назвати також такі напрямки як синергетика 

і теорія систем (О. Богданов, Л. Берталанфі). У 50–70-ті роки XX століття 

був запропонований ряд нових підходів до побудови загальної теорії 

систем, що включають в якості проблемного поля дослідження і соціа-

льну сферу (М. Месарович, Л. Заде, Р. Акофф та ін.). 

П. Бергер і Т. Лукман у роботі «Соціальне конструювання реально-

сті» розглядають соціальну структуру як суму типізацій та створених, за 

їх допомогою, повторюваних зразків взаємодії. В якості такої соціаль-

на структура є істотним елементом реальності повсякденного життя. 

П. Бергер і Т. Лукман підкреслюють, що спілкування з іншими не зво-

диться до відносин лише з партнерами і з сучасниками, це стосується 

відносин і з попередниками, і наступниками, тими іншими, які жили 

раніше і які будуть жити після в загальній історії суспільства [3]. 

При аналізі різних концепцій взаємодії варто приділити увагу ав-

торам, що зверталися до дослідження великих соціальних груп та про-

блем маніпулювання масами. Г. Лебон, вивчаючи уяву натовпу, писав 

про те, що на нього легко впливати, особливо образами, які створюються 

за допомогою слів. Маніпуляція натовпом буде більш ефективною, якщо 

звертатися не до розуму, а до почуттів людини, оскільки розумне кри-

тичне начало, втілене в особистості, придушується ірраціональною ма-

совою свідомістю [15]. 

Теорія Т. Адорно побудована на засадничій ролі чуттєвих сфер. 

Він стверджував, що при маніпулюванні свідомістю необхідна опора на 

несвідомі пласти психіки, але в той же час необхідна концентрація на 

масовому обслуговуванні фантазій, фабрикації ілюзій [1]. 

Г. Маркузе висловлював схожі ідеї щодо «одновимірного суспільства», 

в якому індивіди втрачають здатність критично оцінювати суспільство 
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і своє становище в ньому, прагнуть задовольняти так звані «помилкові 

потреби». Такі потреби мають суспільний зміст і функції і визначаються 

зовнішніми силами, контроль над якими індивіду недоступний [18]. 

Особливий інтерес щодо дослідження соціальної взаємодії мають 

роботи П. Сорокіна, на думку якого все суспільне життя складається 

із взаємодії індивідів: на акти взаємодії розпадаються всі соціальні ві-

дносини, починаючи з виробничих і закінчуючи релігійними, правовими 

і науковими. П. Сорокін доводив, що соціальна взаємодія будується на 

трьох складових частинах-елементах: 1) індивіди (щонайменше два); 2) 

їхні дії-акти; 3) провідники взаємодії, до яких автор відносить, зокрема, 

радіо, телефонний, телеграфний та інші види зв´язку. 

На його думку, «взаємодія двох чи більшої кількості індивідів є ро-

довим поняттям соціального явища: воно може служити моделлю остан-

ніх. Вивчаючи структуру цієї моделі, ми можемо пізнати і структуру всіх 

суспільних явищ. Розклавши взаємодію на складові частини, ми розкла-

демо тим самим на частини найскладніші соціальні явища» [27, с. 82]. 

На основі своєї теорії соціального життя П. Сорокін побудував 

класифікацію основних форм взаємодії за такими принципами: 

– у залежності від кількості взаємодіючих індивідів:  

а) двох людей один з одним; б) одного і багатьох; в) багатьох і багатьох; 

– у залежності від якостей індивідів:  

а) одно- і різностатеві; б) осіб, подібних за рядом ознак; в) різних між собою; 

– за характером взаємовідносин:  

а) однобічні і двосторонні взаємодії; б) солідарні взаємодії; в) антаго-

ністичні взаємодії; 

– за тривалістю взаємовідносин:  

а) короткочасні взаємодії; б) тривалі взаємодії; 

– за ступенем упорядкованості:  

а) організовані взаємодії; б) неорганізовані взаємодії; 

– з точки зору усвідомлення взаємодії: 

а) обоє індивідів взаємодіють свідомо; б) обидві сторони взаємодіють 

несвідомо; в) свідома реакція на несвідомий акт; г) несвідома реакція 

на свідому взаємодію; 

– у залежності від «матерії» обміну і процесу спілкування:  

а) інтелектуальні (розумові) взаємодії (обмін ідеями); б) чуттєво-емоційні 

взаємодії (обмін емоціями); в) вольові взаємодії (обмін вольовими рі-

шеннями, наказами) [27, с. 200]. 

Кожна форма соціальної взаємодії в теоретичній моделі П. Сорокіна 

поєднує і відповідні їм соціальні групи. Оскільки взаємодія в групах 
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«зачіпає» і охоплює всіх членів тих чи інших соціальних груп, та оскільки 

вчинки і переживання кожного з них відбиваються на вчинках і пере-

живаннях інших, отже, ця тісна (причинна) взаємозалежність їх пове-

дінки дає підставу розглядати взаємодіючих осіб як колективне ціле, 

або колективну єдність. А оскільки суспільство також є сукупністю взає-

модіючих людей, то будь-яке суспільство чи соціальна група являє собою 

колективну єдність чи колективне ціле. Виникнення колективних єд-

ностей пов’язано також з умовами, що спонукують людей шукати ін-

ших людей і вступати з ними у взаємодію. Колективна єдність людей 

унаслідок продовження свого існування кристалізується й організову-

ється. Однак, у тих випадках, коли сукупність зазначених умов веде до 

ізолювання (роз’єднання) взаємодіючих індивідів, це, як правило, обу-

мовлює розпад взаємодіючих спільностей. 

Отже, як вважає П. Сорокін, складність і багатогранність сил, від 

яких залежить взаємодія людей, обумовлюють складність і багато-

гранність як соціальної поведінки індивідів, так і соціальних процесів, 

усього суспільного життя. Звідси – необхідність розуміння суті основних 

соціологічних теорій соціальної взаємодії, а також уміння спиратися на 

сильні сторони кожної з них для пояснення дуже складних реалій фун-

кціонування і розвитку сучасного суспільства, механізмів соціальної 

життєдіяльності людей [27, с. 210–211]. 

Таким чином, поняття «соціальна взаємодія» отримало різні 

трактування, наприклад: 

– у символічному інтеракціонізмі соціальна взаємодія визнача-

ється як комунікація з однаковою системою символів; 

– у структурному функціоналізмі соціальна взаємодія розгляда-

ється як перший крок до розуміння соціальної системи, а діадична вза-

ємодія представлена як найбільш проста форма цієї системи; 

– у конфліктологічному напрямі соціальна взаємодія – це заряд 

поновлення всієї соціальної системи; 

– у теорії соціального обміну соціальна взаємодія – це прагнення 

людей до одержання винагород, вигід і взаємний обмін ними;  

– у теорії управління враженнями соціальна взаємодія заснову-

ється на створенні вигідних для людей символічних значень поведінки; 

– у психоаналітичній теорії міжособистісна взаємодія знаходиться 

під глибоким впливом понять, засвоєних у ранньому дитинстві, і кон-

фліктів, пережитих у цей період. 

Загальним для всіх значень є те, що соціальна взаємодія найчас-

тіше виникає в процесі безпосередніх відносин або спільної діяльності, 
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що не завжди має солідарний характер і є вихідним моментом форму-

вання соціальних зв’язків, груп, систем. Враховуючи, що соціальна вза-

ємодія завжди опосередкована цілями та інтересами індивідів, люди 

сприймають її по-різному, тому характер соціальних зв’язків, які об’єдну-

ють, притягують людей один до одного, може визначатися через приму-

совість, особистий інтерес, взаємну підтримку, релігійні імпульси тощо. 

Практика управління викликала необхідність вивчення та враху-
вання різних факторів соціальної взаємодії, адже в залежності від них 
можна судити про людину як суб’єкт і об’єкт управління. Дослідження 
управління й управлінських відносин свідчить, що соціальна взаємо-
дія в управлінні має свої особливості, які полягають у наступному: 

– наявність управлінських відносин завжди усвідомлюються 
суб’єктом і об’єктом управління; 

– управлінські відносини в психологічному сенсі настільки ж складні, 
як і всі інші види соціальної взаємодії, бо реалізуються через міжосо-
бистісні, міжгрупові та інші форми відносин; 

– управлінські відносини підпадають під вплив різних суб’єктив-
них факторів значно більшою мірою порівняно з іншими видами сус-
пільних відносин. 

Узагальнюючи вищенаведене, вважаємо за доцільне надати на-
ступне визначення соціальної взаємодії в управлінні.  

Соціальна взаємодія – це форма соціальної комунікації чи спілку-
вання, процес безпосереднього або опосередкованого впливу соціаль-
них об’єктів один на одного, в якому сторони пов’язані в складній, 
рухомій мережі соціальних відносин на основі суспільної солідарності.  

У соціології соціальна взаємодія отримала також найменування 
«інтеракція» – взаємодія, яка встановлюється між людьми з питання 
спільної діяльності і спілкування. У кожній взаємодії містяться певні 
ознаки, що призводять до певного його результату: предметність – на-
явність зовнішньої, стосовно взаємодіючих індивідів, мети, досягнен-

ня якої вимагає спільних зусиль; ситуативність – жорстка обмеженість 
взаємодії конкретними умовами ситуації, в якій вона протікає; вираз-
ність – доступність для стороннього спостерігача зовнішнього вира-
ження соціальної дії; рефлексивна багатозначність – здатність взаємо-
дії бути проявом індивідуальних намірів особистості і намірів, які фо-
рмуються в ході спільної діяльності людей. 

Функціонально соціальна взаємодія здійснюється у наступних фор-
мах: кооперація – співпраця для вирішення загальної задачі; конкуренція – 
індивідуальна або групова боротьба за володіння цінностями (благами); 
конфлікт – приховане або відкрите зіткнення конкуруючих сторін. 
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За П. Сорокіним, існують наступні три типи соціальної взаємодії: 

обмін ідеями (будь-якими уявленнями, відомостями, переконаннями, 

думками тощо); обмін вольовими імпульсами, за яких люди узгоджують 

свої дії для досягнення спільних цілей; обмін почуттями, коли люди 

об’єднуються або розділяються на підставі свого емоційна ставлення 

до чогось (любові, ненависті, презирства, осуду тощо) [27, с. 30]. 

Отже, категорія «соціальна взаємодія» в науковому обігу ви-

ражає характер і зміст відносин між людьми і соціальними групами 

як постійними носіями якісно різних видів соціальної діяльності, що роз-

різняються за соціальними позиціями (статусами) і соціальними ролями 

(функціями). Незалежно від того, в якій сфері життєдіяльності су-

спільства (економічній, політичній, духовній тощо) має місце взаємо-

дія, вона завжди є соціальною за своїм характером, оскільки виражає 

зв’язки між індивідами і групами індивідів, тобто зв’язки, що опосеред-

ковані цілями, які кожна із взаємодіючих сторін має на меті (опосе-

редковані результатами, які кожна із взаємодіючих сторін має на меті). 

В умовах інформаційного суспільства, за висновками Д. Белла, 

М. Кастельса, А. Турена, О. Тоффлера, Р. Дарендорфа, Ф. Фукуями та ін. 

авторів, формування мережевих соціальних структур означає перехід від 

ієрархічних владних суб’єкт-об’єктних відносин до суб’єкт-суб’єктних, 

комунікативних, заснованих на діалогічній парадигмі. Узагальнюючи 

їх думку, можна вважати, що така взаємодія потребує нової філософії 

регламентації відносин, заснованої на двох ідеях: з одного боку, на ідеї 

про те, що тільки простота правил дозволяє впоратися зі складністю 

проблем; з іншого боку, на ідеї про те, що тільки активне співробітницт-

во громадян і влади є конструктивним і створює позитивну динаміку 

соціальних відносин. 

Системний характер такої взаємодії убезпечує від спроб легко 

реформувати суспільство, або змінювати його через вольові рішення 

одного або навіть більшості індивідів, тому що результати, навіть, ко-

лективного зусилля можуть виявитися абсолютно протилежними тому, 

чого хотіли на початку дії його учасники. Виникають так звані «зворотні 

ефекти» або «порочні наслідки» (effeсt pervers). Вони являють собою неми-

нуче слідство характеру вже усталених у суспільстві відносин між людьми. 

Визнання рівноправності різних центрів влади ставить проблему 

запровадження механізмів співучасті (взаємодії) різних секторів суспіль-

ства у спільному вирішенні соціальних, економічних, політичних питань 

розвитку, яка загалом знайшла відповідь у комунікативній теорії влади, 

найбільш яскраво представленій у концепції соціального дискурсу Ю. Га-

бермаса [35, с. 43–63].  
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Соціальний дискурс, на думку Ю. Габермаса, замінює механізми 

адміністративного примусу, і політика, за своєю суттю, стає процесом 

публічного обговорення відмінностей у підходах заради зближення по-

зицій різних центрів влади шляхом дискусій і переконань. Це передбачає 

діалоговий, паритетний характер взаємодії соціальних суб’єктів, які у ра-

ціональному дискурсі спираються на загальнозначущі цінності [35, с. 43-63].  

Взаємодія, що ґрунтується на аргументах, доказовій базі і пошуку 

спільних рішень отримала назву деліберативної моделі демократії, яка 

стала розумітись як певна альтернатива ринковій моделі демократії. 

На відміну від останньої у деліберативній моделі громадськості відве-

дена роль суб’єкта контролю і легітимізації владної системи в процесі 

соціального дискурсу, й у цьому сенсі, вона стає важливим чинником 

будь-яких структурних суспільних перетворень. 

Інші концепції влади (Х. Арендт, Е. Гіденс, К. Дойч, Н. Луман, 

Т. Парсонс, М. Фуко) тією чи іншою мірою підкреслюють комунікативні 

аспекти здійснення влади, яка не може бути реалізованою, якщо учас-

ники переговорних відносин не дотримуються певних офіційних 

та неофіційних (неформальних) правил та норм, які відповідають мо-

ральним настановам. 

Так, на думку Х. Арендт, розуміння комунікативності соціальної 

реальності та її політичної сфери ґрунтується на тому, що політична 

влада в сучасному світі не суміщається з насиллям, а навпаки, виступає 

як результат і прямий наслідок процесів безпосередньої взаємодії між 

людьми, у тому числі – інформативної, які живуть у згоді та підтриму-

ють існуючі політичні інститути публічно і всенародно [2].  

Отже, розглядаючи соціальну взаємодію як мережеву структуру, 

в управлінні важливо розуміти, що вона теж має відповідні інституціо-

нальні обмеження, які регулюють взаємодію, власні інституціональні 

ефекти – ризики, стимули, механізми, технології. Це означає, що в про-

цесі соціальної взаємодії відбувається досягнення порозуміння в аргу-

ментованій дискусії, формування колективної ідентичності громадян, 

взаємоповаги один до одного, відчуття солідарної спільноти, яким слід 

управляти демократичними засобами. Одним з головних засобів досяг-

нення управлінських цілей стає, перш за все, соціальний діалог, який 

у методологічному плані означає пошук певної соціальної істини, що 

витікає з багатомірності соціального буття і вимагає визначення взає-

моприйнятних позицій, доступних для розуміння всіма учасниками 

діалогу. Європейська спільнота має значний історичний досвід форму-

вання і розвитку соціального діалогу, що може служити взірцем для ро-

звитку соціального діалогу в Україні.  
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Інша сторона соціальної взаємодії – ефекти футурошоків, маніпу-

лювання суспільною свідомістю, розрив у соціальних цінностях і нормах, 

інформаційне перевантаження, цифрова нерівність, кіберзлочинність, 

інформаційна небезпека, які є викликами сучасного управління, – пот-

ребує розробки відповідних форм та технологій для їх подолання. Колі-

зії нескінченних ідеологічних і політичних протистоянь або тимчасо-

вих і штучних союзів політичних сил демонструють свою відірваність від 

реального соціального життя мільйонів громадян, у зв’язку з чим по-

силюється необхідність самоорганізації суспільства та соціального 

партнерства між різними суспільними секторами.  

Наведені наукові підходи актуалізують проблематику соціальної 

взаємодії в міждисциплінарному аспекті, в рамках різних наук, що свід-

чить про її дискусійний характер та необхідність подальшого ґрунтов-

ного наукового аналізу даної проблематики. Важливо розуміти, що со-

ціальна взаємодія, яка виникає в процесі безпосередніх відносин або 

спільної діяльності, не завжди має солідарний характер і може сприяти 

формуванню різних соціальних зв’язків, груп, систем, що опосередко-

вано конкретними цілями та інтересами.  

 

 

1.2  ТЕХНОЛОГІЇ  ТА МЕТОДИ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СО ЦІАЛЬНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ  

 

За допомогою технологій та методів управління соціальною взає-

модією є можливість формування нової соціальної реальності, у якій 

через ефективні соціальні комунікації ідентифікуються потреби та інте-

реси громадян, їх участь в управлінні. Характер такої взаємодії формує 

певні очікування суб’єктів, що впливає на їх поведінку і може виража-

тися у компромісі, співробітництві, консенсусі або конфлікті. 

Найбільш актуальним питанням в публічному управлінні на сьо-

годні є, на нашу думку, досягнення консенсусу між владою і громадя-

нами. Значимість консенсусу визначається тим, що у концептуальному 

розумінні консенсус виражає певний стан суспільної свідомості, за якої 

різні соціальні групи орієнтовані на стратегію соціального партнерства 

чи інші комунікативні стратегії поведінки. Це передбачає досягнення 

злагоди за умов, коли учасники взаємодії згодні скорегувати позиції чи 

свої інтереси заради підтримання соціального миру. В транзитивному 

українському суспільстві, що характеризується ворожістю окремих со-

ціальних (статусних, майнових, етнічних, релігійних) груп одна до од-
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ної, дихотомією суспільства на вищі та нижчі верстви, боротьбою у верх-

ніх прошарках за владу, ресурси і привілеї, соціальна взаємодія набуває 

складного характеру, що зумовлює складність досягнення суспільного 

консенсусу. 

Події, що сталися наприкінці 2013 р. – на початку 2014 р., карди-

нально змінили ситуацію в Україні у взаємовідносинах між державною 

владою і громадянами. Майдан як форма громадянського спротиву 

свавіллю тодішньої влади не просто зумовив докорінну зміну внутріш-

ньополітичної ситуації, але й показав недосконалість організаційних 

зв’язків між органами державної влади і громадянами. 

Збройна агресія Росії проти України, пов’язана з анексією Криму, 

окупацією Донецької і Луганської областей, сепаратистські настрої ви-

явили суттєві загрози для української державності. Отже, ситуація, що 

склалася на цей час, потребує мобілізації зусиль не лише влади і дер-

жавних структур, відповідальних за правопорядок і безпеку у країні та 

її захист від зовнішнього військового втручання, але й насамперед – 

консолідації усього українського суспільства, всіх суспільних інститутів 

та досягнення консенсусу між державною владою і громадянами у від-

новленні територіальної цілісності та суверенітету України, подальшої 

розбудови держави. М. Шульга назвав ці процеси «нескінченним кас-

кадом біфуркацій», підкреслюючи, що «дестабілізуючі українське сус-

пільство процеси не просто відбуваються, а вони вже виробили певні 

алгоритми і механізми власного відтворення. З великою частотою і по-

вторюваністю в різних сферах суспільства, на різних ділянках держав-

ного будівництва, при визначенні перспектив розвитку фіксуються си-

туації біфуркації. Правлячі еліти, а нерідко й усе суспільство стоять пе-

ред черговим вибором напряму розвитку, стратегії дії. Причому дуже 

часто масштабні виклики, на які, можливо недавно, вже давалися від-

повіді, знову повторюються, оскільки, як виявляється, відповіді були 

вкрай неефективними, непрофесійними, недалекоглядними. Виникає 

явище надлишку суспільних викликів» [37, с. 45]. 

Погоджуючись з позицією автора, вважаємо необхідним зверну-

тися до оцінки соціальної згуртованості в Україні, опираючись на ком-

плексний аналітичний інструмент – Індекс соціальної згуртованості 

і примирення ООН для східної України (скорочено – USE) [28], 

який враховує чотири показники соціальної згуртованості: 

• соціально-психологічна адаптація, 

• міграційні тенденції, 

• відчуття співпричетності, 

• толерантність і соціально відповідальна громадянська позиція. 
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Проведене дослідження, деякі ключові результати по кожному 

з чотирьох показників USE, а також можливі стратегічні підходи до пла-

нування політики й відповідних цільових заходів свідчать наступне: 

1. Соціально-психологічна адаптація визначається як загальний стан 

психосоціального благополуччя, і це одна з основних сильних сторін 

жителів східних областей. Зокрема, високий рівень родинних зав’язків 

та координаційні навички створюють міцну основу для існування мереж 

підтримки та щоденної взаємодії з іншими людьми у повсякденному 

житті. Проте серед опитаних також спостерігаються відчуття стурбова-

ності й пригніченості. Серед людей старшого віку, жінок та осіб, що не 

працюють (безробітних, пенсіонерів, осіб, що перебувають у відпустці по 

догляду за дитиною тощо) спостерігається найвищий рівень відчуття 

стурбованості. 

Індекс USE показав, що відчуття депресії більш поширене серед 

людей, які мають фінансові труднощі, і більш характерне для жителів 

Дніпропетровської області, ніж жителів інших чотирьох областей. 

2. Що стосується негативного впливу міграції, яка, по своїй суті, 

відображає мобільність населення та свободу пересування, а тому є 

природнім і навіть позитивним явищем, широкомасштабна міграція 

здатна порушити соціальну динаміку, негативно вплинути на місцеву 

економіку та, якщо виїде значна частка населення працездатного віку, 

призвести до відтоку мізків із регіону.  

Загалом, молоді люди демонструють вищу схильність до міграції.  

У Донецькій області найслабша тенденція до міграції спостерігається 

на півдні, де розташоване місто Маріуполь, а найвища тенденція спо-

стерігається у східній частині Луганської області, де проживає велика 

частка сільського населення. 

 Схильність до міграції пов’язана з впливом ЗМК, причому, схоже, 

що користувачі онлайн-медіа (які є переважно молодшими) більш схильні 

до міграції порівняно з користувачами традиційних ЗМК (зазвичай 

люди старшого віку). Це вказує на необхідність активно використову-

вати соціальні мережі для передачі інформації, яка сприяє зміцненню 

єдності та надає можливість молоді брати участь в обговоренні того, 

яким має бути майбутнє.  

Третім найбільш значущим показником, що сильно впливає на ба-

жання людей залишитись, є дружні стосунки з сусідами, зокрема відчуття 

того, що на сусідів можна покластися. 

Першими кроками до зниження негативних тенденцій міграції 

серед населення є використання наявної мережі місцевих громад під час 
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роботи з питаннями місцевого врядування, зокрема процес об’єднання 

громад у контексті реформи з децентралізації або розвиток місцевої 

інфраструктури. 

3. Літні люди й жителі сільської місцевості мають більш сильне 

почуття соціальної згуртованості і співпричетності, ніж молодь та жи-

телі міст. Важливим фактором соціальної згуртованості і почуття спів-

причетності (або їхньої відсутності) є почуття соціальної ізоляції. 

В оцінці індексу USE не було спеціально проаналізовано становище 

меншин або вразливих груп, проте висновки показують, що соціальна 

ізоляція найчастіше пов’язана з рівнем доходу, освіти і працевлашто-

ваністю. 

Іншим важливим фактором соціальної згуртованості та почуття 

співпричетності є ставлення людей до різник соціальних груп. Резуль-

тати вказують, що люди, які живуть на сході України, демонструють ві-

дкритість до інших людей на сході України (включаючи переселенців), а 

також населення західної України. Проте рівень відкритості до людей із 

радикальними політичними погляди є нижчим. Це вказує на те, що по-

літичні вподобання викликають сильніші реакції серед респондентів, 

ніж місце проживання. 

4. Індекс USE показує, що найбільше на почуття соціальної згур-

тованості і співпричетності впливає рівень толерантності щодо мен-

шин або вразливих груп. Молодь, жителі міст та люди з вищою освітою 

демонструють найвищий рівень соціальної толерантності (найвищий 

рівень спостерігається у Запорізькій області). 

Глибший аналіз рівня соціальної толерантності показує, що важ-

ливим фактором є економічна, продовольча і медична безпека. Людина, 

яка відчуває, що її базові потреби задоволені, з більшою вірогідністю 

виявляє толерантність до інших. 

Люди, які мають значні контакти з тими, хто підтримує економічні, 

культурні або сімейні зв’язки з Росією, більш схильні бути толерантними 

до інших, можливо, тому, що вони стикаються з різними точками зору. 

Ці результати висвітлюють необхідність створювати можливості, 

які б заохочували діалог між різними групами. Водночас, підтримка 

розвитку бізнесу та підвищення рівня економічної безпеки можливо 

позитивно вплине на соціальну єдність [28]. 

Рівень ненасильницької громадянської активності є низьким по 

всій Україні. За результатами аналізу було визначено основну причину 

цього, зокрема, переконаність, що органи влади не залучають громадян 

до процесів прийняття рішень і належним чином не реагують на потреби 
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громадян. Другою причиною є низька обізнаність людей, щодо того, які 

рішення приймають місцеві ради та інші муніципальні органи влади. 

Ще однією причиною, яка негативно впливає на взаємодію громадян, 

є відчуття відсутності політичної безпеки. Загалом на сході Україні, зо-

крема в південно-західній частині Донецької області, люди не почува-

ють себе впевнено, виражаючи свої погляди. Відповідно, схильність до 

політично мотивованого насилля є досить низькою, зокрема в Донець-

кій області. Проте молодше населення та чоловіки, а також ті, хто ма-

ють знайомих, які пережили травматичний досвід, більш схильні вда-

ватися до насильства, аби досягнути змін у суспільстві [28]. 

Спираючись на результати проведеного опитування, у досліджен-

ні пропонується: 

1. Враховуючи всі ці чинники, одним із можливих підходів, спря-

мованих на підтримку й підвищення рівня толерантності та соціально 

відповідальної громадянської позиції, може бути створення механізмів 

активнішого залучення громадськості на місцевому рівні. Це можна 

здійснити, наприклад, через створення онлайн-платформ, де громадяни 

могли б дізнаватися про роботу місцевих рад та інших органів влади, 

а також мали б можливість долучитися до процесу прийняття рішень 

без необхідності спеціально приїздити на відповідні засідання. 

2. Для підвищення рівня політичної безпеки необхідно створити 

своєрідний безпечний простір, де громадяни зможуть висловлювати 

альтернативні погляди, не боячись політичних, соціальних та економі-

чних наслідків. 

3. Зміцнити довіру до органів влади можна через покращення 

якості надання послуг та ширше залучення громадян у процес прийнят-

тя рішень. Водночас, для якіснішого надання послуг необхідно врахову-

вати місцевий контекст, оскільки потреби у послугах у різних областях 

і районах східної України суттєво відрізняються. Наприклад, у Запорі-

зькій області зафіксовано доволі низьку оцінку якості надання соціаль-

них послуг, водночас на Луганщині гостріше стоїть питання якості тра-

нспортних послуг [28]. 

Результати дослідження Індексу соціальної згуртованості і при-

мирення ООН для східної України підтверджують тезу про складну соці-

альну взаємодію в українському суспільстві, неоднозначність поглядів і 

позицій різних соціальних груп, тому визнання консенсусу як соціаль-

ної злагоди є одним із найважливіших принципів суспільного життя, 

який формує нову сучасну свідомість громадян, в якій немає місця не-

примиренності та упередженості, та виступає критерієм сприйняття 
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громадянами і владою загальноприйнятої думки. Іншими словами, кон-

сенсус формує нову толерантну свідомість суспільства, коли визнання 

чужих інтересів стає умовою здійснення власних цілей і прагнень. 

Це дає можливість формулювати організаційно соціальну взаємодію 

в Україні як спробу побудови консенсусної демократії, в рамках 

якої виділяємо такі складові як: 

юридичний консенсус – принцип, метод, процедура одностай-

ного прийняття колективних рішень на основі подолання розбіжностей 

у результаті виявлення і визнання спільних інтересів та досягнення 

згоди щодо них, 

нормативний консенсус – широка нормативна згода стосовно 

цілей, правил поведінки, визначення соціальних ролей, порядку при-

йняття рішень, системи влади та її статусів, 

«демократія згоди», тобто дотримання принципів справедливого 

врахування колективних інтересів, особливо специфічних інтересів 

малих груп, 

принцип толерантності – терпимість і повага до різноманітних 

думок, позицій та переконань, що існують у соціальному, політичному 

й духовному житті суспільства. 

Серед основних перешкод, які необхідно враховувати для досягнен-

ня консенсусу є наступні: необхідність багаторазових узгоджень позицій, 

що занадто затягує прийняття рішення; загроза прийняття неконкретних, 

розпливчастих і, нарешті, неефективних рішень; проблема недостат-

нього рівня політичної та правової культури учасників взаємодії. 

Консенсусна демократія потребує від учасників соціальної взає-

модії активної і постійної роботи кожного представника, обраного до 

відповідного представницького, державно-громадського, експертно-

консультативного чи консультативно-дорадчого колективного органу, 

постійного пошуку компромісів для вироблення узгоджених проєктів 

і прийняття консенсусних рішень. Це означає необхідність подолання 

відчуження влади від громадян, сприйняття їх лише як об’єкта управ-

ління, а виконавчої влади як суб’єкта управління, тобто у відносинах 

між органами публічного управління і громадянами мають діяти рів-

ноправність та паритетність.  

При досягненні консенсусу слід враховувати, що з основних пи-

тань, що стосуються державності, розвитку України публічна влада може 

спиратися на підтримку серед громадян. Проблема виникає у регіона-

льних відмінностях, що має спонукати органи публічного управління до 

більш виваженої внутрішньої політики та взаємодії з громадянами у 
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різних регіонах України, хоча загальні державницькі та політичні оріє-

нтації більшості громадян України є спільними.  

Так, наприклад, за даними загальнонаціонального опитування 

«Ідеологічні орієнтації громадян України», яке було проведене соціологі-

чною службою Центру Разумкова з 21 по 27 червня 2018 року в усіх ре-

гіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та 

Луганської областей, формальне розмежування на «лівих» і «правих» 

слабо виражене в українському суспільстві. Визначаючи свою позицію 

між «лівими» і «правими» за шкалою від 1 до 10 (де 1 – крайня ліва по-

зиція, 10 – крайня права позиція), середнє значення відповідей респо-

ндентів становить 5,2 бали. При цьому 23% опитаних тяжіють до лівого 

ідеологічного крила, 18% – до правого, а переважна більшість (58%) до-

тримується центристської позиції. Крайні «права» та «ліва» позиції 

мають однаково низьку популярність – близько 2%. 

На Заході України респонденти в середньому розташовують себе 

«правіше» (5,9 балів при середньому значенні по Україні 5,2 бали). 

Прихильники центристських поглядів становлять більшість (абсолютну 

або відносну) в усіх регіонах України. На Заході частка респондентів, 

що віднесли себе до правого ідеологічного спектру, значно більша, ніж 

у решті регіонів (35%). Натомість на Сході, Півдні та в Центрі країни бі-

льшими, ніж на Заході, є частки «центристів» та «лівих». 

Жоден із ідейно-політичних напрямів не користується переважа-

ючою підтримкою громадян. Національно-демократичний напрям об-

рали 17% респондентів, соціал-демократичний – 8%, ліберальний – 4%, 

соціалістичний, екологічний, національно-радикальний, а також полі-

тичний напрям, що включає ідеї возз’єднання України з Росією, обрали 

по 3% опитаних. На Заході дещо більше респондентів, ніж у інших регіо-

нах асоціюють себе з національно-демократичним напрямом, на Сході 

та в Центрі – з соціально-демократичним. 

В усіх регіонах близько половини опитаних (49% – на Заході, 55% – 

у Центрі, 54% – на Півдні та 51% – на Сході) не змогли визначитись що-

до самоідентифікації з тим чи іншим ідейно-політичним напрямом. 

Серед тих респондентів, які назвали конкретний ідейно-політич-

ний напрям, лише 40% вважають, що в Україні є партія, практична діяль-

ність якої відповідає цьому напряму. Ще 39% вважають, що такої партії 

не існує. Із 2014 року частка позитивних відповідей помітно зменши-

лась, а негативних – зросла [10]. 

Наведені дані соціологічних опитувань можна трактувати як мож-

ливість влади посилити свій вплив на громадян для досягнення більш 
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високого рівня суспільного консенсусу щодо основних питань розвитку 

українського суспільства.  

Для вирішення цієї проблеми вважаємо необхідним суттєве під-

вищення політичної культури українського суспільства. Якщо спирати-

ся на дослідження Центра імені Разумкова «Політична культура та пар-

ламентаризм в Україні: сучасний стан та основні проблеми» (2017), 

лише 38% громадян в Україні цікавляться політикою, зокрема серед 

молоді – 24%. 43% громадян визнають, що часто вони не розуміють, що 

відбувається в політичних процесах в Україні [22]. 

На нашу думку, в умовах воєнного конфлікту такі настрої україн-

ців свідчать про значні недоліки комунікації з громадянами. Вважаємо, 

що підвищення рівня інформаційної відкритості збільшило б можливо-

сті об’єднати бачення подальшого розвитку суспільства всіма учасни-

ками взаємодії, перетворити односторонню комунікацію між тими, хто 

передає і тими, хто отримує інформацію, в систему зв’язків та інфор-

маційних потоків, гіпертекст яких буде зрозумілим, прийнятним 

і об’єднуючим навколо спільної мети. 

Одна з проблем полягає в тому, що часто серйозна інформація за-

мість чіткого логічного викладення матеріалу наповнюється напів-

правдивими тлумаченнями, спортивними, ігровими термінами. Виникає 

феномен віртуальної політики, зміст якої створюється засобами масової 

інформації і є часто далеким від реальних проблем громадян.  

Може виникати ілюзія участі громадян у вирішенні суспільних 

проблем у формі різноманітних опитувань, проведення форумів і з’їздів 

різних організацій, до яких, по суті, ніхто не дослухається, а рекомен-

дації та висновки яких важко перевірити на об’єктивність.  

Поширення можливостей техніки маніпулювання і прихованого 

впливу на громадян вступає у все більшу суперечність з реальними соціа-

льними проблемами, вирішення яких потребує кваліфікованих суджень, 

демократичної участі, що не може відбуватися за умов спорадичного, 

побудованого на програмованих емоціях малокваліфікованого під-

ключення маси населення до їх обговорення та вирішення [6].  

Така діяльність публічної влади, яка не хоче, щоб громадяни мали 

доступ до правдивої інформації, часто призводить до ситуацій, коли: 

1) виникає можливість фальсифікації інформації, яку неможливо 

встановити, бо вона проходить політичну і бюрократичну обробки. Така 

інформація подається в інтересах певних груп, але ідентифікувати 

конкретних замовників буває важко; 
2) влада невиправдано користується можливістю засекретити час-

тину інформації, обмежує доступ громадян до неї, хоча в умовах де-
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мократії має відбуватися зворотний процес – обмеження урядової сек-
ретності і встановлення відкритого доступу до інформації; 

3) засоби масової інформації, які фінансуються медіамагнатами 

або партіями, організаціями, можуть інтерпретувати інформацію від-

повідно до замовлень або власних цілей; 

4) спостерігаються випадки спотворення або приховування інфор-

мації, що спрямовується для дискредитації політичної опозиції [6, с. 298].  

Це обумовлює необхідність перегляду з боку органів публічного 

управління основних підходів до інформаційної відкритості в наступ-

них межах: 

– визначення обсягу найбільш важливої і достовірної інформації, 

яка має обов’язково доводитися до громадян через електронні і папе-

рові засоби інформації; 

– формування основних блоків інформації щодо соціально-еконо-

мічного розвитку країни, регіону, підприємства, які знаходяться у від-

критому доступі до всіх громадян; 

– взаємодія з недержавними організаціями, які збирають додаткову 

інформацію про стан соціально-економічного розвитку країни, регіону, 

підприємства, використання цієї інформації в управлінні; 

– формування громадської думки;  

– співучасть громадян в обговоренні важливих соціально-еконо-

мічних рішень [6, с. 299].  

З точки зору формування спільної громадської думки, за словами  

О. Тоффлера, проблема полягає не в тому, що світ стає гомогенним завдя-

ки ЗМК, що охоплюють всю земну кулю, а, навпаки, в різноманітності, 

коли населення користується не однаковими відомостями, які повторю-

ються в унісон декількома станціями, що належать магнатам мас-медіа, а 

різноманітною, часто суперечливою інформацією, виготовленою на спеці-

альні замовлення. Тоді, вважає автор, стару політику «мобілізації мас» і 

«інженерії консенсусу» набагато важче здійснювати [31, с. 414–415]. 

Таким чином, інформаційна відкритість публічного управління 

є важливою умовою ефективної соціальної взаємодії, а ефективність 

управлінських рішень значною мірою залежить від того, наскільки добре 

обізнані громадяни із суспільними змінами, чи обізнані органи влади 

з громадською думкою, чи здатні прогнозувати суспільну реакцію на 

управлінські дії, чи передбачають можливі наслідки.  

До кола питань, які повинні складати сьогодні інформаційну базу 

діяльності державних, регіональних, місцевих органів управління важливо 

включати: стан національних інтересів та безпеки, оцінку матеріального 
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становища та соціального статусу громадян, рівень довіри до влади, 

конфліктність суспільного життя, питання політичної та моральної це-

нзури. Необхідність комунікаційної взаємодії органів влади з громад-

ськістю зумовлена не стільки обов’язком інформувати населення, скі-

льки потребою у свідомій співучасті громадськості в управлінні, пошу-

ку альтернативних шляхів тлумачення та розв’язання суспільних про-

блем. Це дає можливість виділити основні проблеми, встановити їх 

причини, оцінити соціальну ситуацію і спроєктувати управлінські рішення 

і дії на принципах партнерства та співучасті всіх суспільних секторів. 

Вважаємо, що при цьому необхідно дотримуватися таких прин-

ципів інформаційної діяльності органів публічного управління як: 

принцип науковості інформації; принцип своєчасності інформування; 

принцип змістової несуперечності та адаптованості інформування; 

принцип достатності інформування тощо. Необхідність дотримання 

цих принципів визначається тим, що інформація, яка надається вла-

дою громадянам, має відповідати наступним вимогам: 

– повнота, достовірність, наукова обробка масивів інформаційних 

даних; 

– своєчасність подання інформації про прийняття управлінських 

рішень; 

– врахування повідомлень у різних інформаційних потоках, від-

повідність інформаційного потоку з «центру» управління потокам, які 

надходять з «місцевих» джерел;  

– адаптація процесу інформування до можливостей оцінки та 

сприйняття такої інформації тими чи іншими суб’єктами державного 

управління та громадянами. 

Існуючий інформаційний простір публічного управління тісно 

пов’язується сьогодні з інтернетизацією й глобалізацією. Розвиток Ін-

тернет-технологій відкриває перед суспільством безліч перспектив, та-

ким чином питома вага віртуальної інформаційної складової в системі 

соціальної взаємодії має стійку тенденцію до зростання. Це обумовлює 

спрямованість інформаційної політики держави на забезпечення й збе-

реження взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів інформаційного простору.  

Сучасна інформаційна політика ґрунтується на посиленні інте-

граційних процесів, які об’єктивно й неминуче виникають при ство-

ренні, збереженні, передачі й споживанні інформаційних ресурсів. Але 

для мінімізації негативних проявів безконтрольного поширення інфор-

мації держава має використовувати адміністративні методи та інші 

важелі впливу. До них належить, зокрема, створення умов для розвитку 
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державної (національної) мови, яка є транслятором національних цін-

ностей і культурних досягнень нації у світову культуру, забезпечує 

мовну комунікативну єдність суспільства. 

Координація суспільного життя актуалізує механізм зворотних 

зв’язків у різних формах – від публічних звітів влади до участі в соціаль-

них мережах. Сьогодні існує позитивний зарубіжний досвід зворотних 

зв’язків між владою та громадянами, відповідна практика розвивається 

також в Україні. 

Серед найбільш популярних форм зворотних зв’язків між владою та 

громадянами, які є засобами соціальної взаємодії, виділимо наступні: 

1. «Зелені» та «білі книги». «Зелена книга» – це урядовий документ, 

який повинен привернути увагу громадян до наявних проблем або мо-

жливостей, що виникають, а також з’ясувати думку громадян щодо мо-

жливих способів розв’язання проблеми або використання наявних мож-

ливостей. «Біла книга» – докладна заява про державну політику, яка 

представляє позицію уряду з урахуванням громадської думки після 

проведення консультацій. Іншими словами, «зелена книга» – заява про 

наміри урядової політики, а «біла книга» – конкретні пропозиції 

з розв’язання проблеми, підготовлені за результатами обговорення 

«зеленої книги», тобто проведення консультацій. 

2. Поштові скриньки. Встановлення точок постійного збору скарг 

і пропозицій, що традиційно використовується у багатьох країнах і до-

зволяє збирати важливі дані: пропозиції можуть містити корисні 

управлінські ідеї, а скарги – вказати на необхідні зміни в урядовій по-

літиці. З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій набули 

поширення електронні поштові скриньки – адреси електронної пошти, 

на які громадяни можуть абсолютно вільно надсилати коментарі з пев-

них проблем, проєктів, політик тощо. 

3. Електронні звернення. Робота із зверненнями громадян з вимо-

гами, пропозиціями і скаргами до органів влади за допомогою засобів 

Internet: електронні петиції, показ додаткової інформації про висвітлені 

у зверненнях проблеми; інтернет-форуми з актуальних питань тощо.  

4. Громадські приймальні. Цей метод пропонує громадянам постійну 

можливість за попереднім записом у певний час очно розмовляти з від-

повідальними посадовими особами, висловлюючи їм зауваження 

і пропозиції з питань державного управління.  

5. Громадські комітети як формування постійних груп громадян 

за їх згодою на основі представницької вибірки з усього населення або 

цільової аудиторії, наприклад, молоді. Ці групи регулярно консультують 
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уряд шляхом висловлювання своїх поглядів на різні проблеми за до-

помогою поштових або телефонних опитувань, інтерв’ю тощо.  

6. Громадський контроль є впливом громадян та їх організації на 

органи державної виконавчої влади з метою забезпечення законності 

їхніх дій, підвищення ефективності управлінської діяльності, враху-

вання при її здійсненні тих інтересів осіб і груп, на які управлінські рі-

шення впливають безпосередньо.  

7. Громадські слухання як звіт органів державної влади перед насе-

ленням з питань реалізації державної політики або обговорення вирі-

шення спільної проблеми. 

8. Громадський моніторинг – оцінка ефективності та результативності 

діяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 

державної установи та ін., що проводиться суб’єктом громадського кон-

тролю шляхом збору і аналізу відкритої інформації про цю діяльність 

протягом певного періоду. Після завершення терміну моніторингу 

суб’єкт громадського контролю готує звіт з рекомендаціями щодо усу-

нення виявлених недоліків, що передається до органів державної влади 

вищого рівня чи контролюючих державних органів.  

9. Громадська експертиза – аргументована оцінка прийнятого но-

рмативно-правового акта, його проєкту, іншого рішення або дії органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, державної устано-

ви та ін. з конкретних проблем, що мають суспільне значення або 

є предметом великого інтересу з боку громадськості, яку проводить не-

залежна група громадян (громадських експертів).  

10. Громадський аудит – оцінка суб’єктом громадського контролю 

відповідності публічно прийнятих зобов’язань посадової особи органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування фактичному 

їх виконанню. До публічних зобов’язань належать: заяви в ЗМК; перед-

виборні обіцянки кандидатів на виборні посади; зобов’язання, що зафік-

совані в документах, в тому числі не нормативного характеру (угоди, 

декларації, заяви тощо).  

11. Громадське розслідування – проведення дослідження фактів і об-

ставин, пов’язаних з діяльністю органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, державної установи та ін., що спричинили порушення 

прав і законних інтересів громадян. Специфічним різновидом громад-

ського розслідування можна вважати журналістське розслідування. 

Наявність різних засобів соціального зв’язку між владою та гро-

мадянами створює можливості для вирішення таких завдань як: 
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1. Формулювання зрозумілих стратегічних цілей інформаційної 

політики, заснованих на чіткій програмі взаємодії органів публічного 

управління з громадянами. 

2. Розробка програм інформування громадян з питань суспільного 

розвитку, вирішення суспільно значимих проблем, місцевого та регіо-

нального розвитку. 

3. Організація діяльності інформаційних служб органів влади 

з проведенням моніторингу інформаційного простору, застосуванням 

новітніх інформаційних технологій, методів і спеціальних інструментів 

впливу на формування суспільної думки, попередження конфліктних 

ситуацій. 
 

 

1.3  РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ СТРАТ ЕГ ІЙ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СУСПІЛЬНОГО  КОНСЕНСУСУ  
 

Як свідчать сучасні теоретичні дослідження як зарубіжних (М. Те-

ренс Ганслі, О. Гьофе, Дж. Стиглиц, У. Хаттон та ін.), так і вітчизняних 

авторів (М. Головатий, В. Гошовська, О. Грішнова, А. Колот, Е. Лібанова, 

О. Макарова, О. Новікова, П. Шевчук, Т. Семигіна, А. Сіленко, О. Скрип-

ник та ін.), соціальна політика та її реалізація нині стають більш лібе-

ральними, прагматичними та орієнтованими не стільки на підтримку 

економічно слабких верств та консервацію існуючих соціальних імпе-

ративів, скільки на створення передумов для підвищення мотивацій-

ного потенціалу, мобільності, трудової продуктивної активності люд-

ських ресурсів. Актуальні соціальні стратегії визначаються відповідно 

до обраних моделей соціальної політики, але загалом мають забезпе-

чувати: рух до досягнення в суспільстві соціальної справедливості; 

послаблення соціальної нерівності; надання кожному роботи або іншо-

го джерела існування, збереження миру та злагоди у суспільстві; фор-

мування сприятливого для людини життєвого середовища.  

За останні роки багато країн запровадили чимало соціальних но-

вацій та ведуть активний пошук своєї моделі соціального розвитку, яка 

б забезпечила створення умов для оптимального функціонування соці-

альних відносин, всебічного розвитку творчого потенціалу людини, її 

сутнісних сил, досягнення в суспільстві соціальної злагоди і стабільності. 

Отже, така задача стоїть і перед українською владою, яка має втілити 

у життя багатовекторні та багатопланові зміни у соціальній сфері, вихо-

дячи з розмаїття національних особливостей та механізмів розв’язання 

конкретних соціальних завдань, які притаманні українському суспільству. 
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При цьому слід брати до уваги, що соціальна політика у сучасному 

її розумінні – це не лише соціальний захист, соціальне забезпечення, 

а й закладання підвалин соціального розвитку, досягнення визначених 

соціальних стандартів, тому збереження обсягів соціальних видатків та 

їх поступове збільшення є загальносвітовою тенденцією і за останні два 

десятиліття у більшості країн ЄС, а також у США та Японії, частка ви-

трат на соціальні потреби у ВВП зросла або не мала значних зрушень 

у напрямі зменшення. 

Для органів публічного управління в реалізації актуальних соціа-

льних стратегій не обійтися без забезпечення чіткого функціонування 

всієї системи соціально-політичних інститутів – суб’єктів соціальної 

політики. Для цього варто координувати функціонування різних еле-

ментів соціальної системи; формувати оптимальне співвідношення 

між різними формами, методами, засобами соціальної політики з ме-

тою одержання таких очікуваних результатів як зменшення бідності 

і нерівності у суспільстві.  

Одна з важливих проблем для влади та суспільства – уникнення 

економічної та соціальної маргіналізації недієздатних членів спільноти; 

зростання економічної та соціальної безпеки працездатних груп насе-

лення на основі їхньої власної ініціативи, самореалізації та самодо-

статності; поліпшення умов праці і життя людей; забезпечення в усіх 

сферах суспільних відносин принципу соціальної справедливості. 

Ефективність державної політики значною мірою залежить від того, 

наскільки державні рішення підтримують соціальні партнери на галузе-

вому та виробничому рівні. В умовах нестабільної економіки, наявності 

значного «тіньового» сектору від активності держави в установленні 

прийнятних пропорцій у розмірах заробітної плати залежить можливість 

покращення життя громадян. Водночас, як один з найбільших робото-

давців, держава має значний вплив на встановлення ціни робочої сили, 

тому низька вартість робочої сили в Україні, у порівнянні з західними 

країнами, свідчить, що реальна винагорода за труд і відстоювання ін-

тересів працівника поступаються інтересам держави як роботодавця.  

Е. Лібанова, аналізуючи стан політики оплати праці в Україні, 

вважає, що причини криються в самій економіці країни, яка зорієнто-

вана на модель дешевої робочої сили, адже: 

– роботодавці не прагнуть до впровадження нових технологій, 

економії живої праці, що призводить до збереження у складі робітників 

значної кількості некваліфікованих працівників; 

– наймані працівники не вмотивовані до ефективної трудової дія-

льності, отже підприємствам, які розвиваються динамічно, не вистачає 
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кваліфікованої робочої сили; найбільш активні і кваліфіковані фахівці 

виїжджають за кордон і працюють на економіку інших країн; 

– в українській економіці існує значна кількість вакансій, на які 

немає попиту; 

– значна частина населення потребує державної підтримки, що 

невиправдано збільшує обсяги соціальних трансфертів; 

– відсутність розвинутої системи страхування обмежує інвестиційні 

можливості країни і не стимулює розвиток відповідних фінансових ін-

струментів [16, c. 10]. 

По суті, ми звикли до «працюючих бідних», які не спроможні 

створити потужний середній клас, а в умовах економічної кризи, не 

компенсованої заходами державного управління по створенню нових 

робочих місць з високою оплатою праці, втратили можливість подолати 

тенденцію бідності, що призводить до незворотних змін у матеріальній 

і духовній культурі, до люмпенізації частини населення. 

Для цього є можливість використати рекомендації щодо політики 

оплати праці, які діють в країнах ЄС і затверджені в документах МОП. 

До таких відносимо: 

– підвищення номінальної заробітної плати має узгоджуватися зі 

стабільністю цін;  

– підвищення реальної заробітної плати не повинне перевищувати 

зростання продуктивності праці з урахуванням необхідності посилю-

вати, де це необхідно, і в подальшому зберігати вигідність інвестування, 

що підвищує потенціал та створює нові робочі місця;  

– зарплата визнана основою забезпечення родини працівника, 

отже, у випадку неплатоспроможності роботодавця державою мають 

бути розроблені положення, за яких працівникам гарантується швидка 

виплата боргів роботодавцем, заходи соціального захисту, створення га-

рантійних фондів (Конвенція № 173 (1992), Рекомендація № 180 (1992); 

– соціальні партнери мають залучатися до обговорення питань 

захисту заробітної плати і, зокрема, гарантійних фондів, включаючи 

необхідні зміни до трудового законодавства, законів про банкрутство, 

процедур цивільного права; фінансування гарантійних фондів, зокрема, 

його джерела та розміри внесків держави і роботодавців, використання 

вже існуючих фондів тощо; організації та управління гарантійними 

фондами (включаючи можливе використання існуючих установ, таких, 

як служба зайнятості, адміністрація соціального забезпечення і роль 

соціальних партнерів в управлінні цими установами) та процедур ком-

пенсування; визначення вимог працівників і розміри та умови виплат 
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з цих фондів з урахуванням норм МОП; регулярної оцінки цих фондів 

та їх ефективності. 

Реальна державна програма щодо підвищення доходів громадян, 

дотримання принципу справедливості у їх розподілі має включати: пе-

рехід на прогресивний податок на доходи громадян; встановлення реа-

льного контролю за оплатою податків громадянами, роботодавцями; ро-

зширення варіантів накопичення доходів громадян, захищених держа-

вою або страховими фондами, включаючи доходи від акціонування пі-

дприємств, надання роботодавцями найманим працівникам різнома-

нітних «соціальних пакетів»; встановлення справедливої ціни робочої 

сили, що відповідає європейським і міжнародним стандартам. Така со-

ціальна стратегія має опиратися на соціальну відповідальність бізнесу 

з введенням відповідних щорічних звітів фірм та підприємств щодо 

соціальних виплат за їх рахунок. Це дозволить скоротити державні со-

ціальні кошти для працюючих для того, щоб збільшити державну до-

помогу для соціально незахищених громадян. 

Іншою соціальною стратегією є зміна системи надання соціальних 

послуг, що обумовлено демографічними змінами (збільшення людей 

похилого віку, числа одиноких сімей); збільшенням кількості людей, 

що довгий час залишаються без роботи і втрачають кваліфікацію; зрос-

танням числа людей, які є самозайнятими або працюють у малому бізнесі 

і не мають соціальних пільг; психологічними та ментальними характе-

ристиками значної частини населення, яка є алкогольно- або наркоза-

лежною, соціально пасивною і схильна до маргіналізації. В результаті, 

програми державної соціальної допомоги не здатні охопити всі ці групи 

і вирішити їх проблеми. Часто, навіть виділені кошти витрачаються не-

ефективно, що свідчить про необхідність делегування відповідальності 

за надання соціальних послуг іншим секторам – приватному, громадському. 

Перш за все, вирішення цих проблем має опиратися на підтримку 

сім’ї та створення відповідної соціальної інфраструктури. Відповідальне 

ставлення до підтримки сім’ї, до сімейного виховання є запорукою фо-

рмування нормального, здорового фізично і психічно суспільства.  

Громадський сектор може взяти на себе надання соціальних послуг 

для економічно маргінальних груп (бідні, інваліди, алкогольно- та нар-

козалежні), використовуючи індивідуальні форми роботи з такими гро-

мадянами, адже, формуючи соціально-орієнтовану економіку в Україні, 

слід розуміти, що саме через громадську діяльність і через громадські 

організації люди швидше об’єднують свої зусилля, шукають необхід-

них інвестицій чи інфраструктури для вирішення своїх проблем. 
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Державне управління, делегуючи свою відповідальність за надан-

ня соціальних послуг на цей рівень, не втрачає довіри громадян, а дає 

можливість розвиватися громадським ініціативам. Найбільш пошире-

ними сегментами діяльності громадських організацій по наданню со-

ціальних послуг можна запропонувати організацію соціалізованого на-

вчання, надання навичок певної трудової діяльності (різноманітні гур-

тки, клуби за інтересами), надання послуг у сфері охорони здоров’я та 

догляду за дітьми, хворими, людьми похилого віку, організація заходів, 

свят тощо. Не менш важливим є створення мотивації у громадян, що є 

соціально інклюзивними, бажання змінити свій стан, знайти адекватні 

рішення своїх проблем.  

Реалізація даної стратегії має опиратися на механізм оцінки якості 

участі бізнесу і громадських організацій у наданні соціальних послуг 

з метою запобігання неефективної діяльності та неефективного вико-

ристання коштів. Слід звернути увагу також на те, що при реалізації 

соціальних стратегій партнерство має бути обов’язково тристороннім. 

Таким чином, сучасні соціальні стратегії дають можливість не лише 

перерозподіляти соціальну відповідальність у суспільстві, але зробити 

таке суспільство більш соціально конкурентоздатним, соціально здоро-

вим, адже таке суспільство пропонує тим, хто має сили, розум і здоровий 

глузд, використовувати їх заради власного блага і блага інших, допома-

гати соціально інклюзивним групам. В той же час, у соціально здоровому 

суспільстві навіть громадяни, які знаходяться в соціально інклюзивних 

групах, можуть покращити свій статус через власну діяльність.  

Для цього варто нести взаємну солідарну відповідальність суб’єктів 

соціального процесу (держава, громадські об’єднання, підприємці, 

громадяни) за результати соціального розвитку; заохочувати добровіль-

ність і різноманітні форми участі людей у формуванні та проведенні 

соціальної політики; забезпечити відкритість і підконтрольність суспіль-

ству, людині державних соціальних програм; захищати працездатне 

населення від соціальних ризиків переважно на страхових принципах; 

забезпечити розвиток системи соціального забезпечення непрацездатних 

громадян шляхом підтримки відповідних інфраструктур (як державних, 

так і недержавних); стимулювати активну участь людей у формуванні 

власного добробуту і у суспільному житті через створення відповідних 

правових, фінансово-економічних і організаційних умов. 
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1.4  СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ЕФЕКТИВНОГО ВИРІШЕНН Я СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  

 

Для ефективного вирішення соціальних проблем у провідних кра-

їнах світу, зокрема у країнах ЄС, стало популярним застосовувати про-

єктний підхід. Методологія проєктного підходу дозволяє в цьому випадку 

чітко визначати стратегічний фокус соціальної проблематики і поетапне 

вирішення тієї чи іншої актуальної проблеми. Суттєвим аргументом на 

користь використання соціального проєктування виступає його можли-

вість бути інструментом управління соціальним розвитком суспільства, 

в рамках якого формується нова організаційна культура, проєктно-

орієнтована організація та відповідно проєктно-орієнтоване суспільство 

в цілому.  

На сьогодні в умовах посилення євроінтеграційних процесів та вико-

нання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС більш глибоке вивчення 

соціального проєктування в ЄС дасть можливість ефективного досягнення 

регіональної стабільності (стаття 9 Угоди), захисту навколишнього сере-

довища (статті 360–361, 365 Угоди), вирішення проблем зайнятості, со-

ціальної політики та рівних можливостей (статті 419–425 Угоди) [32]. 

Соціальне проєктування використовується в ЄС у різних сферах: 

регіональній політиці, соціальному захисті, вирішенні проблем зайня-

тості, доступі до освіти тощо. Як приклад, використання соціального про-

єктування є характерним у межах регіональної політики ЄС, яка має 

сприяти вирівнюванню регіонів і використовує для цього цільові про-

грами і проєкти.  

До числа найбільш розповсюджених можна віднести проєкти рекон-

струкції окремих міських районів, професійного навчання і переквалі-

фікації, підтримки жінок, молоді тощо. Метою ЄС в таких проєктах 

є забезпечення всім громадянам рівного доступу до навчання, розвитку, 

матеріальних ресурсів, вільного пересування, покращення регіональної 

конкурентоспроможності та зайнятості, сприяння співпраці між регіо-

нами і країнами, зменшення регіональних диспропорцій. Реалізація 

таких соціальних проєктів створює нові умови та можливості для соці-

альної адаптації та підвищення соціальної конкурентоспроможності 

жителів відсталих регіонів, підвищує рівень їх соціальної безпеки. 

Іншим напрямом соціального проєктування є проєкти просторового 

розвитку, які здійснюються, наприклад, в Австрії і розроблені відповідно 

до концепції просторового планування. В межах таких проєктів від-

стежуються відносини між європейським та національним рівнями, 
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матеріали проєкту видаються у спеціальній серії публікацій, які досту-

пні для широкого загалу. 

У Польщі реалізується проєкт «Міський аудит», що впроваджується 

з 2003 року. Статистична інформація збирається більше ніж по 300 показ-

никам для трьох просторових рівнів: 1) місто як таке (найважливіший 

рівень); 2) урбаністична зона (співпраця міст із прилеглими територія-

ми); 3) міський район (оцінка нерівності розвитку в самому місті). Пе-

релік показників може змінюватись.  

Програма «Інтеррег» має на меті об’єднання зусиль прикордон-

них територій деяких країн ЄС і сусідніх з ними держав за допомогою 

міжрегіонального територіального планування. Ця програма охоплює 

проєкти, що торкаються ключових структурних сфер і напрямів: еконо-

мічного, впровадження новітніх технологій, охорони навколишнього 

середовища і природокористування, ринку праці, соціально-культурної 

інтеграції прикордонних районів. При цьому для кожної країни, яка 

бере участь у цьому проєкті, увага зосереджується на тих проблемах, 

які є найбільш актуальними для кожної: для Великобританії – проблеми 

безробіття, житла, перенаселеності великих міських районів, підйом 

депресивних і так званих старопромислових районів (Західний Мід-

ленд, Ланкашир, Південний Уельс тощо); для Німеччини – проблеми 

депресивних старопромислових районів (Рурський, Саарский), з 1990 р. – 

вирівнювання соціально-економічного розвитку західних і східних зе-

мель країни; для Франції – зменшення гіпертрофованої переваги сто-

личного Паризького району за допомогою створення регіональних 

центрів розвитку, підйом порівняно відсталого аграрного Південного 

Заходу; для Італії – згладжування соціально-економічних диспропорцій 

між Північчю і Півднем; для Іспанії – прискорений розвиток центра-

льної частини Кастилії, Галісії, Астурії, Естремадура; для Нідерландів – 

реконструкція Південного Лімбурга, підтримка північних районів, упо-

рядкування розвитку агломерації Рандстад; для Португалії – підйом Пів-

дня; для Австрії – землі Бургенланд; для Швеції і Фінляндії – північних 

територій цих країн тощо. 

У 2016 р. Єврокомісія прийняла ряд програм прикордонного спів-

робітництва на загальну суму 1 млрд. євро для підтримки соціально-

економічного розвитку в регіонах, з якими межує ЄС, оскільки прикор-

донне співробітництво відіграє ключову роль в запобіганні створення 

нових розділових ліній. Проєкти транскордонного співробітництва по-

кликані зменшити відмінності в рівні життя сусідніх з ЄС регіонах і разом 

вирішувати спільні проблеми. Як приклад, в Єврокомісії підтримали 
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проєкт «Чиста ріка» вартістю 3,8 млн. євро між Румунією і Україною, 

покликаний зберегти екологічну цінність басейну Дунаю. Новий пакет 

буде фінансувати проєкти в 27 країнах: Вірменія, Грузія, Республіка Мо-

лдова, Україна і Росія; Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Палестина, Туніс; 

члени ЄС (Болгарія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Італія, 

Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Швеція), а також 

Норвегія і Туреччина.  

Але практика впровадження таких проєктів показала, що термін 

їх реалізації та фінансова підтримка не може бути довготривалою, тому 

обмежується двома роками, в тому числі на умовах співфінансування 

коштів ЄС, державного та регіональних бюджетів. Посилився також ко-

нтроль за реалізацією проєктів, який проводиться до отримання ре-

зультату шляхом опитування або перевірки контрольних груп. 

Відбулися зміни в методології оцінювання проєктів регіонального 

розвитку та вирівнювання. Використовується дві групи індикаторів:  

загальні (для всіх програм; головні критерії – вчасність, простота і мож-

ливість узагальнення; визначаються ЄС) та специфічні (для окремих 

програм; країни їх можуть визначати самостійно).  

Фінансування соціальних проєктів здійснюється, як правило, з кі-

лькох основних джерел. На рівні ЄС це здійснюють, в першу чергу, 

структурні фонди, такі, як Європейський соціальний фонд (ЄСФ), який 

покликаний скоротити розрив у рівні добробуту між країнами-

членами ЄС. Згідно з критерієм конвергенції, 80% коштів фонду спря-

мовані на здійснення соціальних проєктів в країнах, в яких рівень ВВП 

на душу населення нижче, ніж 75% від середньоєвропейського рівня. 

Пріоритетним напрямком діяльності ЄСФ є підвищення рівня за-

йнятості в ЄС шляхом навчання та підвищення професійної кваліфікації 

безробітних громадян. В першу чергу, фонд концентрується на євро-

пейцях, які потребують допомоги і, таким чином, сприяє скороченню 

майнової нерівності між людьми. Крім того, діяльність ЄСФ спрямована 

на поліпшення доступу громадян на ринок праці, боротьбу з дискримі-

нацією та вдосконалення суспільних послуг. 

ЄСФ здійснює фінансування соціальних проєктів, спрямованих на 

підвищення рівня зайнятості, базуючись на двох основних принципах: 

1) спільне фінансування. Залежно від числа соціально-економічних 

чинників, ЄСФ бере на себе 50-85% всіх витрат, пов’язаних із здійснен-

ням проєкту. Решта фінансується з національного бюджету; 

2) спільне управління проєктом. Це пов’язано з тим, що загальний 

курс діяльності ЄСФ формується на загальноєвропейському рівні, в той 



41  

час, як робота по реалізації проєкту здійснюється національними уря-

дами під контролем фонду. 

У 2007 році почав функціонувати Європейський фонд адаптації до 

глобалізації. Діяльність фонду спрямована на допомогу людям, які 

втратили роботу в результаті глобалізації світової економіки, щоб 

в найкоротші терміни знову увійти до складу зайнятих. На відміну від 

європейських структурних фондів, які сприяють менеджменту і урядам 

на довгостроковій, стратегічній основі, фонд адаптації до глобалізації 

здійснює разову підтримку безпосередньо працівникам, звільненим 

в результаті глобалізації. Діяльність фонду включає в себе: 

1) допомогу в пошуку роботи, індивідуальні курси підвищення ква-

ліфікації і перекваліфікації, сприяння відкриттю власного бізнесу та ін.; 

2) особливі заходи на певний термін, такі як матеріальні виплати 

на період пошуку роботи, виплати на період навчання, виплати у зв’язку 

з переїздом тощо; 

3) заходи, спрямовані на стимулювання людей, які перебувають 

в невигідному положенні на ринку праці або літніх працівників, для 

того, щоб залишитися на ринку праці або повернутися на нього. 

Діяльність Європейського фонду адаптації до глобалізації спрямо-

вана на те, щоб доповнити підтримку, яка надається роботодавцями або 

національними урядами в межах активного стимулювання зайнятості. 

Одним із найважливіших принципів регіональної політики ЄС 

є принцип доповнюваності, відповідно до якого всі заходи фондів ЄС 

співфінансуються з боку країн-членів (з національних і регіональних 

бюджетів, а також інших джерел, у тому числі коштів приватних ком-

паній); інститути ЄС можуть надавати ресурси тільки в якості додатко-

вого джерела при реалізації національних програм і не мають права 

визначати об’єкти свого втручання виключно за власною ініціативою.  

Місцеві органи управління повинні покрити від 15 до 50% витрат, 

пов’язаних з конкретними проєктами, за рахунок місцевих джерел, 

оскільки не мають сенсу проєкти, які нав’язуються органами вищого 

рівня, і реалізація проєктів повинна бути дійсно корисною громаді. 

У цьому процесі велика роль належить консалтингу, бо вміння роз-

робити та впровадити потрібні проєкти не виникає без зусиль та квалі-

фікованої підтримки. Для успішно реалізованих проєктів ЄС концентрує 

додатковий резерв коштів, натомість при нецільовому використанні 

ресурсів можуть наступити санкції та відмова у фінансуванні. Наприклад, 

досягнення Польщі пов’язуються з успішним освоєнням коштів ЄС через 

вдалу реалізацію проєктів, але це характерно далеко не для усіх країн. 
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З метою створення додаткової доданої вартості при використанні 

коштів фондів ЄС функціонують технічні програми групи Європейського 

інвестиційного банку, які покликані поліпшити розробку регіональних 

проєктів і підвищити їх якість. Наприклад, програма «Спільна допомога 

в підтримці проєктів у європейських регіонах» (JASPERS) повинна допо-

могти країнам ЄС у підготовці якісних проєктів на всіх етапах їх розробки, 

починаючи з плану проєкту і закінчуючи отриманням кінцевої допомоги. 

В реформі політики згуртування ЄС на 2014–2020 рр. робиться 

акцент на кредити, а не субсидії, що має підвищити якість проєктів 

і перешкоджати залежності від субсидій. Політика ЄС рухається сьогодні 

в напрямку збільшення обсягів допомоги, яку необхідно повертати, нама-

гаючись таким чином збільшити рівень наявних ресурсів, створити до-

даткові стимули для забезпечення ефективності з боку бенефіціаріїв, а 

також для додаткового досвіду, який надається банками і сектором фі-

нансових послуг. 

Європейський Союз проводить важливу проєктно-орієнтовану полі-

тику і щодо України. Наразі в Україні діє понад 250 проєктів з різних ас-

пектів регіонального розвитку. Допомога ЄС спрямована, зокрема, на під-

тримку розвитку демократії і належного управління, на проведення нор-

мативної реформи та управлінського потенціалу, розвиток інфраструктури 

та ядерної безпеки. Фінансування проєктів ЄС в Україні проводиться 

у вигляді грантів, контрактів та безпосередньої бюджетної підтримки. 

Що стосується технології соціального проєктування в ЄС, її основні 

принци визначені методологією управління проєктним циклом, яка 

прийнята Європейською комісією у 1992 році. Згідно з цією методоло-

гією процеси управління проєктом утворюють проєктний цикл, який 

складається з шести етапів: програмування, ідентифікація, формулю-

вання, фінансування, впровадження, оцінювання та аудит [36, с. 13]. 

Механізм розробки будь-якого соціального проєкту передбачає 

послідовне проходження ряду етапів: 1) аналітичного (проблемно-

орієнтований аналіз ситуації); 2) етапу концептуалізації (побудови іє-

рархії цілей і завдань); 3) етапу інструменталізації (відбору ефективних 

інструментів здійснення діяльності в рамках проєкту); 4) конкретизації 

схеми дій (до рівня заходів та порядку (графіка) їх проведення); 5) бю-

джетування проєкту; 6) виділення критеріїв ефективності реалізації 

проєкту, очікуваних показників і методів їх оцінки.  

Ефективний механізм реалізації соціальних проєктів передбачає 

таке розгортання діяльності відповідно до проєкту, яке дозволяє їй бути 

прозорою, спланованою і керованою. Особливу увагу в ході реалізації 
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проєкту приділяється управлінню часом (з урахуванням того, що проєкт 

повинен бути хронологізованим і чітко обмеженим у часі), управлінню 

ресурсами (матеріально-технічними, фінансовими, кадровими та ін.), 

управлінню ризиками, які здатні знизити ефективність реалізованого 

проєкту. Особлива увага надається управлінню людськими ресурсами, 

адже проєктна діяльність може бути ефективною за умови успішної 

взаємодії у формі співробітництва між учасниками проєкту. 

Як зазначається у практичному посібнику «Розроблення та управ-

ління проєктами у публічній сфері: європейський вимір для України», 

управління проєктним циклом – це специфічна управлінська діяльність 

щодо прийняття рішень упродовж життєвого циклу проєкту, яка спрямо-

вана на розв’язання публічної проблеми через визначення і досягнення 

запланованих цілей. Базовими принципами методології є інтегрований 

та логіко-структурний підходи, а також те, що проєкти мають циклічний 

характер, є системною цілісністю і складаються з фаз та етапів, що по-

вторюються і для яких можна встановити загальні правила.  

В основу проєктного циклу покладено три основні принципи:  

1. Критерії та процедури прийняття рішень визначаються на кожному 

етапі (включаючи основні вимоги до інформації та критерії оцінки якості);  

2. Зміна етапів циклу відбувається за прогресивним принципом – для 

успішного виконання наступного етапу необхідно закінчити попередній;  

3. Програмування та ідентифікація нових проєктів відбувається на 

базі результатів моніторингу й оцінки як частина структурного процесу 

зворотного зв`язку й засвоєння інституційних уроків.  

У контексті вимог Керівництва з управління проєктним циклом, 

яке прийняте Європейською Комісією, процес програмування має узго-

джуватися з основними аналітичними документами логіко-структур-

ного підходу, зокрема:  

• визначати основних учасників і оцінювати їх потреби, інтереси 

та можливості;  

• визначати й аналізувати пріоритетні проблеми / обмеження й 

можливості розвитку;  

• визначати цілі розвитку, які стосуються обраних пріоритетних 

проблем;  

• визначати відповідність щодо стратегії ЄК з допомоги в розвитку, 

яка бере до уваги результати аналізу, включаючи потенційні обмеження, 

засвоєні уроки попереднього досвіду, а також теперішні або заплановані 

дії інших донорів [36, с. 16–17]. 
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Важливим аспектом, що стосується запровадження європейської 

практики соціального проєктування, можна вважати необхідність кла-

сифікації проєктів. Так, на думку Россі та Фрімана, існує три основні 

типи проєктів:  

інноваційні проєкти – які випробовують щось нове: нову практику 

соціального обслуговування або будь-який новий продукт;  

проєкти для поширення досвіду – проєкти, які працюють і потенційно 

можуть бути застосовані в інших країнах, адміністративно-терито-

ріальних одиницях, інших територіальних громадах;  

звичайні проєкти – надання послуг, які вже з успіхом надавалися 

за різних обставин [12, с. 35–36]. 

За класом проєкту (складом і структурою самого проєкту та його 

предметної галузі) існують: монопроєкти – це окремі проєкти різних типів, 

видів та масштабів; мультипроєкти – комплексні проєкти, що склада-

ються з ряду монопроєктів і потребують застосування багатопроєктного 

управління; мегапроєкти – цільові програми розвитку регіонів, галузей 

та інших утворень, які включають до свого складу чимало моно- і мульти-

проєктів. Як правило, мега- та мультипроєкти належать до складних чи 

дуже складних проєктів.  

Крім того, проєкти поділяються на: взаємовиключні (альтернативні) 

проєкти – це проєкти, які здійснюються, якщо неможливим або неціле-

спрямованим є здійснення інших проєктів; альтернативні по капіталу 

– проєкти, які здійснюються в тому випадку, коли кожен із них не може 

бути здійсненим без використання фінансових коштів, необхідних для 

здійснення інших проєктів; незалежні проєкти – проєкти, які здійсню-

ються в тому випадку, коли результати реалізації одного не впливають на 

результати реалізації інших і будь-яка інформація про параметри од-

ного не змінює інформацію про результати інших; взаємовпливаючі – 

проєкти, які здійснюються в тому випадку, якщо при їх спільній реалі-

зації виникають допоміжні позитивні або негативні ефекти, які не вияв-

ляються при реалізації кожного із проєктів окремо; взаємодоповнюючі – 

це проєкти, які здійснюються в тому випадку, якщо з яких-небудь причин 

вони можуть бути прийняті чи відкинуті тільки одночасно.  

За тривалістю проєкту або за термінами реалізації розрізняють: 

короткострокові проєкти (до 3 років); середньострокові (від 3 до 5 років); 

довгострокові (понад 5 років). В залежності від мети проєкту (отримання 

прибутків чи соціального ефекту) розрізняють комерційні та некомер-

ційні проєкти [12, с. 37–38].  

Слід звернути увагу також на те, що кожен проєкт має низку лише 

йому властивих ознак: зміна стану проєкту задля досягнення його мети; 
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обмеженість у часі; обмеженість ресурсів; неповторність. Це визначає 

масштаб проєкту, його розмір, кількість учасників та ступінь впливу 

на навколишнє середовище тощо. 

Загалом, розглядаючи соціальне проєктування як ефективний ін-

струмент вирішення соціальних проблем, слід звернути увагу на те, що при 

їх розробці та реалізації слід чітко класифікувати проєкт, визначити його 

стратегічні рамки, здійснити аналіз ситуації на основі встановлення 

причинно-наслідкових зв`язків, визначити необхідні ресурси та цільові 

групи, критерії оцінювання та ризики проєкту, очікувані результати.  

В такому випадку ми маємо методологію управління проєктним циклом, 

яка дозволяє чітко відображати цілі, завдання та результати (ефекти) 

проєкту при одночасній мінімізації ризиків. 

Вважаємо, що в реалізації соціальних проєктів бажано спиратися 

на принципи ЄС:  

– правила конкуренції за державну допомогу для реалізації проєктів;  

– врахування екологічної політики; 

– повага до принципу рівних можливостей; 

– підхід, що базується на партнерстві та демократії; 

– інформаційний супровід, моніторинг та оцінка проєктів, що 

отримали допомогу;  

– інвестиційний консалтинг для підвищення рівня проєктного 

менеджменту та першочергової реалізації проєктів, які визнані необ-

хідними для розвитку громади або соціального спрямування. 

Слід також враховувати проблему появи залежності від грантів, 

адже сучасна політика ЄС збільшує обсяги допомоги, яку необхідно по-

вертати, та зменшує обсяги дотацій на безповоротній основі. 

Можливість успішно застосувати європейський досвід соціального 

проєктування в Україні визначається розширенням кількості спільних 

соціальних проєктів, відкритістю європейських партнерів до співпраці, 

отже удосконалення менеджменту соціального проєктування з викорис-

танням європейського досвіду є нагальною потребою. 

Що стосується соціального проєктування в державному управлінні 

в Україні, його актуальність визначається тим, що це може розглядатися 

як особлива управлінська технологія, яка є ефективною і дозволяє 

встановити чіткі індикатори та рами здійснення тих чи інших заходів, 

дати прогнозну оцінку майбутньому соціального об’єкта. 

Про активне поширення в Україні соціального проєктування сві-

дчить, наприклад, підписання Фінансової та проєктної угоди між Кабі-

нетом Міністрів України, представленим Міністерством соціальної по-

літики («Отримувач»), Українським фондом соціальних інвестицій 
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(УФСІ) («Агенція з реалізації проєкту») та KFW на суму 9 млн. євро на 

проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» «УФСІ VІ») (роз-

порядження КМУ від 28 березня 2018 р. № № 190-р), якою передбачено 

створення житла для внутрішньо переміщених осіб шляхом відновлен-

ня (реконструкції) існуючих будівель у Дніпропетровській, Запорізькій, 

Харківській областях та підконтрольних уряду України районах Доне-

цької та Луганської областей. Згідно з Проєктом поруч із кожним жит-

ловим об’єктом за німецькими стандартами енергоефективності також 

буде відремонтовано школу або дитячий садок [23].  

Позитивним прикладом є діючий в Україні проєкт «Інтегрований 

розвиток міст в Україні» терміном 2015-2019 рр. За дорученням Феде-

рального уряду Німеччини та Державного секретаріату Швейцарії 

з економічних питань, проєкт прагне покращити умови життя у Львові, 

Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Полтаві та Києві (Подільський район).  

Німецька організація GIZ спільно з міжнародними та українськими 

експертами проводить аналіз транспортного сектору, енергопостачання, 

кадастрової системи та утилізації відходів у містах. За результатами 

партнери розробляють секторальні плани для вдосконалення окремих 

сфер та впроваджують їх відповідно до принципів сталого інтегрованого 

розвитку міст. На всіх етапах залучаються жителі міст.  

Проєкт допомагає містам-партнерам робити свій внесок у міжна-

родні угоди: в 2015 році 193 держави-члени ООН підписали Порядок 

денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року, який серед 

іншого ставить за мету розвиток інклюзивних, безпечних та сталих 

міст. У 2016 році Україна підписала Меморандум про наміри співпраці 

між містами України та Німеччини в дусі Лейпцизької хартії «Міста 

Європи на шляху до сталого розвитку». З метою здійснення необхідних 

реформ працівники міських рад під час численних тренінгів навчаються 

професійно вирішувати нові завдання місцевого самоврядування та на-

лагоджують співпрацю. За підтримки GIZ міста регулярно звітують 

профільному міністерству і таким чином просувають процес реформу-

вання на національному рівні. В межах проєктної діяльності також ро-

зроблено проєкт нового закону про просторове планування в Україні. 

Починаючи з 2016 року, GIZ проводить програму підвищення ква-

ліфікації для працівників органів місцевого самоврядування, яка 

зветься «Кваліфікація 2030: Нове мислення. Нові дії». Протягом двох 

років близько 1 800 працівників міських рад чотирьох з шести міст-

партнерів взяли участь майже у 200 семінарах та тренінгах. Навчальні 

заходи покращують співпрацю, комунікацію та координацію між різними 

структурними підрозділами міських рад. 99% учасників заявили про 
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важливість цієї програми для їх професійної діяльності. Окрім іншого, 

вони дізнались більше про взаємозв’язок між інтегрованим розвитком 

міст та інвестиціями в інфраструктуру.  
Разом з GIZ міста створюють партиcипативні формати співпраці 

та залучають до неї активне громадянське суспільство: мешканці можуть 
отримувати інформацію про проєкти розвитку міста в інформаційних 
центрах та разом з містом визначати їх пріоритетність. Зацікавленість 
надзвичайно велика: за два роки у 150 заходах взяли участь 20 000 осіб. 
У такий спосіб планування послуг здійснюється у відповідності до за-
питів громадян, а люди живуть у містах з більшим задоволенням. Значно 
покращилася і пропозиція освітніх курсів з міського планування: на до-
даток до нової програми для містопланувальників в Україні з осені 2018 р. 
розпочинається університетський курс міжнародного обміну для під-
готовки фахівців з міського планування тривалістю один семестр [11].  

Вищенаведені приклади соціальних проєктів свідчать, що соціа-
льне проєктування, як інноваційна діяльність в публічному управлінні, 
надає можливість обрати оптимальний шлях вирішення проблем, досягти 
поставлених цілей та надати прогнозну оцінку майбутньому соціальному 
об’єкту, процесу, явищу. Запровадження соціального проєктування на 
принципах відповідності соціально-економічній ситуації, що склалася 
у суспільстві; підпорядкованості; альтернативності; синергетичності та 
співучасті в об’єднанні потенціалу влади та громадян; координації дія-
льності є важливим інструментом досягнення цілей суспільного розвит-
ку та посилення соціальної взаємодії.  
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РОЗДІЛ 2 

СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН  
 

2.1 Державно-громадське співробітництво з питань надання соціальних послуг 

2.2 Моделі взаємодії держави з недержавними організаціями щодо надання соціальних 

послуг: зарубіжний досвід 

2.3 Інтегральні функції інститутів державного управління системою надання 

соціальних послуг 

2.4 Пріоритети вдосконалення публічного управління та державно-громадського 

співробітництва в системі надання соціальних послуг  

 

 

2.1  ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ СПІВРОБІТ НИЦТВО  

З ПИТАНЬ НАДАННЯ СОЦ ІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

 

У реаліях сьогодення життєво важливу роль у наданні цілої низки 

соціальних послуг відіграють волонтерські та громадські організації, 

які демонструють високі результати своєї роботи. Про це переконливо 

свідчать останні події на Сході країни, які пов’язані з наданням такими 

організаціями у зоні проведення антитерористичної операції широкого 

спектру допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України (забез-

печення продуктами харчування, захисним військовим спорядженням, 

ліками, одягом, засобами гігієни тощо), постраждалим, тимчасово пе-

реміщеним жителям зі Сходу. Як справедливо відмічено на засіданні 

КМУ, волонтерський рух «перетворився на ефективне, мобільне допов-

нення діяльності влади, оскільки працює швидше та оперативніше». 

А відтак, на думку урядовців, завданням соціальних служб в Україні 

повинна стати зміна системи надання соціальних послуг шляхом 

включення в її діяльність, як волонтерів, активістів з громадських ор-

ганізацій, так і підприємців з приватного сектору 14. 

В умовах неспроможності державних, комунальних соціальних 

закладів виконувати належним чином покладені на них обов’язки, 

а саме надавати такі соціальні послуги в достатніх обсягах і відповідної 

якості, на часі постає питання залучення до цього процесу недержавних 

суб’єктів, що надають такі послуги, зокрема громадських, благодійних, 

релігійних організацій. Нестача бюджетних коштів, інших ресурсів через 

часті фінансово-економічні кризи, політичну нестабільність ще більше 
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спонукають державу до партнерства та співробітництва між суспільними 

секторами, а саме державним (центральні, місцеві органи влади), неуря-

довим (громадським або «третім» сектором) та приватним (бізнесом).  

Державно-громадське міжсекторальне співробітництво з питань 

надання соціальних послуг (далі – міжсекторальне співробітництво) є не-

від’ємною компонентою системи надання соціальних послуг, важливим 

інструментом державного управління такою системою. Базою форму-

вання та реалізації цього інструменту є ст. 7 Закону України «Про соціа-

льні послуги» 10, в якій передбачено, що суб’єкти, що надають соціальні 

послуги, на договірних засадах можуть залучати для виконання цієї ро-

боти інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема 

волонтерів. Цей інструмент дає також змогу реалізовувати закріплені 

в ст. 3 закону 10 принципи надання соціальних послуг, зокрема мак-

симальної ефективності використання бюджетних і позабюджетних 

коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, соціальної справед-

ливості, адресності та індивідуального підходу. 

Міжсекторальне співробітництво може здійснюватися на централь-

ному та місцевому рівнях, а також між самими НДО без участі держави, 

здебільшого на регіональному та місцевому рівнях 5, с. 37.  

Важливою перевагою та потенціалом розвитку міжсекторального 

співробітництва є сприяння кращому розумінню місцевих потреб у со-

ціальних послугах, визначенню проблем їх надання та шляхів вирі-

шення 16, с. 220–221. 

Втім, відразу варто зауважити, що на практиці державні інститути 

недооцінюють можливості недержавних організацій та не сприймають 

їх як рівноправних партнерів в організації надання соціальних послуг. 

Формат такого співробітництва зводиться, як правило, до збирання, 

узагальнення та аналізу місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування інформації про становище і життєві обста-

вини особи або соціальної групи, оцінки впливу послуг на процес по-

долання складних життєвих обставин, визначення потреб у соціальних 

послугах, їх видах і обсягах та забезпеченні надання. Цей інструмент є 

спотвореним, викривленим і недостатньо застосовуваним для досягнення 

кінцевого результату – надання якісних, ефективних соціальних послуг.  

Існують підстави стверджувати, що на сучасному етапі розвитку 

потенціал благодійництва та меценатства для надання соціальних послуг 

використовується в Україні вкрай незадовільно. Світова практика свід-

чить, що якісні та ефективні соціальні послуги можуть надавати і на-

дають волонтери, активному залученню яких до цього виду діяльності 
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сприяє держава. На жаль, цього не можна сказати про Україну, в якій 

можливості розвитку волонтерської діяльності є досить обмеженими 

з причин надмірного правового регулювання у цій системі. Зокрема, 

відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про волонтерську діяль-

ність» 7 юридичні особи [до яких відносять і громадські організації], 

що працюють із волонтерами, мають проходити спеціальну реєстрацію 

тощо. Вимога закону щодо забезпечення страхування волонтерів є непо-

сильною для неприбуткових організацій, які мають де-факто досить 

лімітовані можливості для залучення додаткового фінансування, а залу-

чені ними додаткові кошти не підлягають пільговому оподаткуванню 

та не компенсуються 11, с. 12. 

Подібний стан справ можна спостерігати і з практикою меценатс-

тва, яка в Україні також залишається малопоширеною, на відміну від 

багатьох держав у світі. Це зумовлюється, передусім, відсутністю на рівні 

законодавчих актів, зокрема в Законі України «Про благодійну діяльність 

та благодійні організації» 6 та в Податковому кодексі 4, визначення 

та врегулювання меценатської діяльності відповідно міжнародних дого-

ворів. Крім цього, податкові стимули є досить обмеженими та вузько 

визначеними для меценатства в Україні 1, с. 4.  

На відсутність проведення системної роботи із залучення громад-

ських організацій до надання соціальних послуг та підтримки в Україні 

акцентується власне і в Стратегії реформування 12. Розроблення, впро-

вадження державно-управлінського інструменту співпраці з громадсь-

кими, благодійними та релігійними організаціями, що надають соціальні 

послуги, зокрема шляхом планування та надання соціальних послуг, 

здійснення громадського контролю за їх якістю та ефективністю, від-

несено до стратегічних напрямів реформування системи надання соці-

альних послуг в Україні 13. 

Державна підтримка організацій недержавного сектору, зокрема 

фінансова, що надають соціальні послуги в Україні, є де-факто вкрай 

незадовільною. Разом з тим, громадські організації спроможні викори-

стовувати виділені з державного та місцевих бюджетів кошти для на-

дання соціальних послуг набагато раціональніше та навіть надавати 

такі послуги безкоштовно (як показали події на Сході). Недержавні 

суб’єкти, що надають соціальні послуги в порівнянні з територіальними 

центрами, іншими державними соціальними закладами є більш дина-

мічними, гнучкішими та швидшими в реагуванні на індивідуальні потреби 

певних осіб, особливі запити в певних соціальних послугах.  

Протягом останніх років, а особливо в реаліях сьогодення, громад-

ські організації в Україні помітно активізували свою участь у формуванні 
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та розвитку вітчизняного ринку соціальних послуг, переконливо де-

монструючи високу спроможність надавати соціальні послуги якісно, 

ефективно та результативно. Громадські організації реалізують цілу 

низку інноваційних проєктів, пов’язаних з наданням соціальних послуг, 

підвищенням рівня професіоналізму соціальних працівників, інших 

фахівців, що надають соціальні послуги.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» 14 

громадські об’єднання є добровільними об’єднання фізичних осіб та/або 

юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і сво-

бод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних та інших 

інтересів.  

Як було зазначено вище, в будь-якому суспільстві окремі особи, 

соціальні групи під впливом цілої низки ендогенних та екзогенних фак-

торів можуть потрапляти в складні життєві обставини (інвалідність, 

похилий вік, незадовільні стан здоров’я, соціальне становище, життєві 

звички та спосіб життя тощо), внаслідок чого вони не можуть їх само-

стійно подолати, нездатні самостійно піклуватися про себе. Громадські 

об’єднання можуть здійснювати діяльність, як юридичні особи (непідпри-

ємницькі, прибуткові товариства), так і без статусу юридичної особи.  

Наприкінці 2014 року в Україні було зареєстровано 3, с. 1–6:  

– 67155 центральних органів громадських організацій, з яких 409 

з всеукраїнським статусом;  

– 10482 благодійних організацій, з яких 86% становили благодійні 

фонди, 9% – благодійні установи та 5% – благодійні товариства;  

– 599 громадських спілок, з яких 543 зі статусом юридичної особи.  

Структуру громадських об’єднань зареєстровано й утворено в Укра-

їні шляхом повідомлення відповідно до Закону України «Про громад-

ські об’єднання» 8.  

Утім, проведений автором аналіз дав можливості чітко ідентифіку-

вати кількість вітчизняних громадських організацій, що надають соці-

альні послуги. У структурі зареєстрованих та утворених в Україні гро-

мадських організацій відсутні показники організацій, діяльність яких 

пов’язана безпосередньо з наданням соціальних послуг. Це пояснюється 

тим, що в Україні, як на державному, так і на регіональному рівнях її 

державного управління не ведеться відповідної офіційної статистики.  

Найбільша питома вага в структурі громадських організацій за 

спрямуванням і видами діяльності припадає на 3, с. 1:  

– оздоровчі та фізкультурно-спортивні організації (17,7%);  

– громадські організації професійної спрямованості (10 %);  
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– молодіжні організації (8,1 %);  

– об’єднання ветеранів та інвалідів (6,2 %);  

– освітні та культурно-виховні організації (6,0 %);  

– громадські організації національних та дружніх зв’язків (3,4 %);  

– організації охорони природи (2,9 %);  

– дитячі організації (2,4 %).  

Статистичний облік громадських організацій, що надають соціальні 

послуги не ведеться в Україні, їх віднесено до сектору «інші громадські 

організації», загальна частка яких складає 37,7%. Відповідно до офіційних 

статистичних даних, опублікованих Державною службою статистики 

України, кількість усіх видів об’єднань громадян, зареєстрованих і утво-

рених відповідно до чинного в Україні законодавства, зростає, як на загаль-

нодержавному, так і на регіональному та місцевому рівнях (табл. 2.1).  

А відтак, динаміка формування громадських, благодійних органі-

зацій та їх осередків є позитивною. Втім, слід зазначити, що статисти-

чні дані щодо кількості громадських об’єднань, які подають Державна 

служба статистики України, Міністерство юстиції України, вітчизняні 

недержавні та міжнародні інститути, є помітно відмінними. Це можна 

пояснити принаймні двома причинами: різними методиками ведення 

статистичного обліку громадських об’єднань, які застосовують вказані 

вище ЦОВВ та інститути; формалізмом і фіктивністю, що має місце 

в ході реєстрації та звітування окремих громадських організацій – за 

повідомленням Держкомстатистики України органам державної стати-

стики про результати своєї діяльності за 2013 р. прозвітувало тільки 

41,7% від загальної кількості центральних органів громадських органі-

зацій із статусом юридичної особи, інші неможливо було ідентифікувати 

за реєстраційними адресами, відомості про їхнє розташування невідомі, 

а зареєстровані громадські об’єднання не всі є активно і постійно діючи-

ми, або ж навіть реально існуючими 3, с. 2.  
Таблиця 2.1 

Динаміка показників кількості юридично зареєстрованих та утворених 

громадських організацій в Україні в 2008–2015 рр.1 11, с. 7–18 

Об’єднання громадян, усього 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Громадські організації 

та їх осередки 
54862 59321 63899 67696 71767 67155 61858 61090 

Благодійні організації  10988 11660 12267 12860 13475 10482 9743 9799 

                                            
1 Дані за 2014 р. подано без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та 

м. Севастополя, за 2015 р. також без частини зони проведення Антитерористичної 

операції. 
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У контексті викладеного вище з’являються підстави для сумніву 

стосовно точності статистичних даних щодо кількості та реального 

стану функціонування вітчизняних громадських організацій. Іншими 

словами, результати здійсненого вище аналізу не дають змогу точно та 

достовірно встановити тенденції розвитку громадських організацій, 

що надають соціальні послуги в Україні.  

Магістральними напрямами діяльності громадських організацій 

і благодійних фондів в Україні, які визначено в їх типових статутах є: 

захист прав окремих соціальних верств населення, лобіювання та задо-

волення їх інтересів; благодійницька діяльність і надання допомоги 

членам цих організацій; надання консультаційно-просвітницьких пос-

луг; інформування населення; проведення тренінгів та інша освітня 

діяльність; вирішення соціальних проблемних питань. 

Незважаючи на позитивну динаміку кількості утворених громадсь-

ких організацій в Україні (табл. 2.1), в ході виконання ними своїх функціо-

нальних повноважень і обов’язків існують недоліки і проблеми, зокрема: 

нормативно-правова неврегульованість державного механізму фінан-

сування громадських організацій, що надають соціальні послуги з держав-

ного та місцевого бюджетів за рахунок видаткових статей, передбачених 

на соціальний захист та соціальне забезпечення – чинне вітчизняне 

бюджетне законодавство передбачає надання соціальних послуг апріорі 

через державні бюджетні установи, яке спрямовується здебільшого на 

їх утримання, що є грубим порушення принципу рівноправності доступу 

недержавних суб’єктів, що надають соціальні послуги до отримання 

фінансування та серйозною проблемою, що унеможливлює на практиці 

реалізацію норми ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги» 10 та 

дискредитує недержавні суб’єкти, що надають соціальні послуги; обсяги 

фактично виділених соціальних видатків, як потенційного джерела 

фінансування недержавних суб’єктів, що надають соціальні послуг, 

є незначними, нерегулярними; 

нівелювання та нехтування представниками органів державної 

влади, місцевого самоврядування співпраці та взаємодії з громадськими 

організаціями на паритетних, рівноправних засадах, закритість, небажан-

ня перших розглядати других як партнера у вирішенні питань надання 

соціальних послуг; незацікавленість державних суб’єктів, що надають 

послуги конкурувати за бюджетні кошти з громадськими організаціями, 

переважання внутрішньовідомчих інтересів, намагання зберегти «ста-

тус-кво» і протидія (пряма, прихована) з боку перших таким нововве-

денням;  
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відсутність у недержавних організацій досвіду роботи щодо співпраці 

з державним сектором у виконанні завдань, пов’язаних з наданням со-

ціальних послуг, низький рівень кваліфікації, відповідних практичних 

вмінь і навичок у соціальних працівників системи таких послуг, серйозні 

недоліки в проведенні їх навчання та підвищення кваліфікації;  

низькі рівні активності та довіри з боку громадськості до недержав-

них організацій, що надають соціальні послуги [2, с. 162].  

В 2008 р. тільки 20% вітчизняних недержавних організацій, діяль-

ність яких пов’язана з вирішенням соціальних питань, отримували бю-

джетне фінансування, яке становило приблизно 10% в їх загальному 

бюджеті. Ще 10% недержавних організацій отримали доходи від комер-

ційної діяльності, наприклад соціального підприємництва, що складало 

в середньому 4% в їх загальному бюджеті [15, с. 12]. У 2012 р. громадські 

організації для виконання своєї діяльності отримали з різних джерел 

3,8 млрд. грн. (на 1,6% більше порівняно з 2013 р.), а структура вказаної 

суми коштів є такою: 45,4% – надходження від благодійності; 14,1% – доходи 

від господарської діяльності створених громадськими організаціями 

товариств і підприємств; 13,3% – членські внески; 7,1 % – кошти з дер-

жавного бюджету; 3,1 % – кошти з місцевого бюджету. Структура вико-

ристання коштів громадськими організаціями: 27,1% – оплата праці; 

20,1% – витрати на благодійництво; 18,2% – оплата послуг та ін. 3, с. 3–4. 

На підставі викладеного вище можна стверджувати, що з 2008 р. 

до 2013 р. обсяги фінансування громадських організацій в Україні, дія-

льність яких пов’язана з вирішенням соціальних питань, з державного 

та місцевого бюджетів зменшилися приблизно вдвічі! Фактично громад-

ські організації «виживають» за рахунок донорів, зовнішнього фінансу-

вання. Фінансова державна підтримка громадських організацій є недо-

статньою. Про це можна стверджувати, порівнявши частки державного 

фінансування в доходах загального бюджету недержавних організацій 

в окремих зарубіжних країнах: Фінляндія – 57%; Чехії – 39%; Угорщина – 

27%; Великобританія – 26%; Польща – 24%. У Німеччині повноваження 

щодо надання соціальних послуг держава майже повністю делегувала 

недержавним організаціям. Частка їх державного фінансування складає 

83%, а власні доходи таких організацій становлять 10% від їх загального 

бюджету 11, с. 10]. 

Результати дослідження сучасного зарубіжного досвіду та практики 

дають підстави зробити висновок, що недержавні (неурядові) організації 

переконливо демонструють свою спроможність щодо якісної, ефективної 

і результативної роботи у системі надання соціальних послуг. Такі 



56 

організації є більш динамічними і гнучкими в реагуванні на індивідуа-

льні, особливі потреби громадян у певних соціальних послугах та в їх 

ефективному задоволенні. Аналіз ринків соціальних послуг у Німеччині, 

Франції, Швеції, Польщі, інших європейських країн 13, с. 45-51 свід-

чить про існування досить тісних зв’язків між недержавними організа-

ціями й органами державної влади та їх ефективну співпрацю в системі 

надання соціальних послуг. У зазначених країнах запроваджено цілу 

низку організаційних та інших механізмів державного управління сис-

темою надання соціальних послуг, які спрямовано на забезпечення 

добросовісної конкуренції, стимулювання і ефективне функціонування 

розвитку ринку таких послуг.  

Особлива увага в процесі функціонування таких ринків звертається 

на забезпечення всім суб’єктам, що надають соціальні послуги рівних 

прав в доступі до відкритих конкурсів, тендерів на замовлення таких 

послуг, отриманні ними фінансування на договірних засадах (контракти, 

субсидії, угоди, договори тощо) незалежно від форми власності. 

Проведеним дослідженням було з’ясовано, що в сучасних умовах 

розвитку українського суспільства важливого значення набуває держа-

вно-громадське співробітництво з питань надання соціальних послуг, 

яке має здійснюватися на всіх рівнях публічного управління. Акцентовано 

увагу на недостатності використання потенціалу цього інструменту, 

нівелювання меценатів, волонтерів, неприбуткових організацій в на-

данні соціальних послуг в Україні. Виявлено недостатнє забезпечення 

статистичними даними щодо діяльності громадських організацій, що 

надають соціальні послуги. Визначено недоліки державно-громадського 

співробітництва: нормативно-правова неврегульованість, дискримінація 

громадських організацій у доступі до отримання бюджетних соціальних 

видатків, закритість органів державної влади у співпраці з громадськи-

ми організаціями, неможливість здійснення громадськими організаціями 

комерційної діяльності та ін. 
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2.2  МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ  ДЕРЖ АВИ З НЕДЕРЖАВНИМИ О РГАНІЗАЦІЯМИ  

ЩОДО НАДАННЯ СОЦІАЛЬ НИХ ПОСЛУГ :  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

 

Становлення громадянського суспільства відбувається за допо-

могою недержавних організацій, які відстоюють інтереси цього суспі-

льства шляхом взаємодії з державними органами публічного управління 
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та самоврядування. Великий та позитивний досвід такої взаємодії в си-

стемі забезпечення суспільства соціальними послугами накопичений 

за кордоном, який може стати ефективним підґрунтям такої взаємодії 

в Україні. Зарубіжна практика свідчить, що для вирішення соціальних 

проблем і надання соціальних послуг у багатьох країнах Європи вико-

ристовуються інструменти співробітництва організацій державного та 

недержавного секторів. Ці інструменти передбачають активне та реальне 

залучення до суспільного діалогу представників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, недержавних суб’єктів, що 

надають соціальні послуги і отримувачів таких послуг.  

Напрацьований у багатьох зарубіжних країнах досвід переконливо 

свідчить, що співробітництво відносно надання соціальних послуг між 

державним і недержавним («третім») суспільними секторами (далі – 

міжсекторальне співробітництво) є потенційно взаємовигідним. Важ-

ливе значення в міжсекторальному співробітництві з питань плану-

вання та організації надання соціальних послуг мають саме НДО. Між-

секторальне співробітництво дає змогу залучати зацікавлені сторони 

до процесу ухвалення відповідних рішень і, як наслідок, сприяє залу-

ченню громади до суспільного діалогу та підвищенню рівня довіри 

громадян до держави. Як стверджують незалежні міжнародні експерти, 

міжсекторальне співробітництво створює ситуацію, в якій «виграють усі»: 

як держава, так і кінцевий бенефіціар – отримувач соціальної послуги. 

Втім, конструктивним таке співробітництво є тоді, коли обидві сторони 

мають рівні права та налаштовані на створення і підтримку взаємови-

гідних стосунків щодо забезпечення надання соціальних послуг, а не на 

конфронтацію [3].  

Міжсекторальне співробітництво є особливо виправданим у випа-

дках, коли відповідні інститути держави неспроможні належним чином 

виконувати покладені на них функції та повноваження з таких причин: 

нестачі коштів та інших ресурсів; браку кваліфікованих фахівців; ін-

ституційної та структурної слабкості; політичної нестабільності та ін.  

Перш ніж визначити та охарактеризувати застосовувані в євро-

пейських країнах моделі міжсекторального співробітництва, варто вста-

новити відповідні критерії їх оцінки. В роботі міжнародних експертів 

Н. Буллаїн і Л. Панова 9, с. 27–30, 45–62, які вивчали роль НДО в між-

секторальному співробітництві в країнах Європи та СНД, пропонують 

здійснювати аналіз та оцінку партнерських взаємозв’язків і відносин 

між державними і недержавними організаціями через призму двох 
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критеріїв: інституціоналізації та самостійності НДО. Розглянемо до-

кладніше сутність кожного з вказаних критеріїв.  

Інституціоналізація означає спроможність НДО реалізовувати де-

леговані державою завдання щодо надання соціальних послуг, їх потен-

ціал у цій сфері, рівноправність і надійність їх як партнера в процесі 

міжсекторального співробітництва, підзвітність, відповідальність та від-

повідність інститутам держави за надання соціальних послуг. Інститу-

ціоналізація вимірюється показниками кількості зареєстрованих НДО, 

що надають соціальні послуги, середніми показниками прибуткової 

частини бюджетів НДО, частками НДО до державних суб’єктів, переліком 

соціальних послуг, що надаються, показниками фізичної інфраструк-

тури НДО, показниками фінансових, інших ресурсів НДО тощо. 

Самостійність означає спроможність НДО функціонувати незале-

жно від держави або інших установ, наприклад, міжнародних донорів, 

політичних партій, благодійних фондів, церкви та ін. Іншими словами, 

самостійність – це потенціал, можливості неприбуткових організацій 

не тільки для рівного з державою співробітництва, але й для впливу на 

суспільні виклики, державні і недержавні інститути в частині формування 

та здійснення спільної політики з надання соціальних послуг. Основними 

показниками оцінки рівня самостійності НДО є загальні показники 

фінансування державою «третього сектору», види надання недержавни-

ми суб’єктами соціальних послуг, інструменти захисту прав та звернення 

отримувачів соціальних послуг, зокрема такі як адвокація (advocacy), 

інформування, реклама, пропаганда, представлення інтересів та ін. [6].  

Резюмуючи подані вище характеристики двох критеріїв, доречно 

в цілому відмітити, що через них визначаються інституційне середо-

вище, можливості, потенціал громадянського суспільства та умови на-

дання соціальних послуг, які передбачають спільну і рівноправну участь 

сторін-партнерів – державних інститутів та НДО. Зрозуміло, що міжсек-

торальне співробітництво значною мірою детерміноване історичними 

передумовами становлення та розвитку громадського суспільства, його 

культурними традиціями, а також такими чинниками, як політичне 

середовище і стан соціально-економічного розвитку.  

Відповідно до вказаних вище двох критеріїв оцінки, вимірів (осей), 

а саме інституціоналізації та самостійності, можна виокремити такі 4 базові 

європейські моделі міжсекторального співробітництва щодо організації 

надання соціальних послуг (далі – моделі), які подано на рис. 2.1: 

1) соціал-демократична (скандинавська); 2) ліберальна (англосаксонська); 

3) перехідні (в країнах Центрально-Східної Європи та Середземномор’я); 

4) корпоративна (континентальна). 
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Високий рівень самостійності 
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ПЕРЕХІДНІ 

(з’являються в країнах 

ЦСЄ та Середземномор’я) 

ВДФ – нижче 25% 

КОРПОРАТИВНА / 

КОНТИНЕНТАЛЬНА 

«Регулятивна» (заснована  

на підтримці держави) 

«Субсидіарна» (нормативна) 

ВДФ – 55–75% 

Низький рівень самостійності 

Рис. 2.1 – Двовісна діаграма моделей співробітництва між інститутами 

державного і недержаного суспільних секторів щодо надання соціальних послуг 

у країнах Європи 9, с. 30 

Охарактеризуємо більш ґрунтовно подані на рис. 2.1 моделі.  

Соціал-демократична (скандинавська або автономна) модель при-

таманна скандинавським країнам. Ключовим суб’єктом, що надає соці-

альні послуги є держава. НДО не беруть, як правило, участі в наданні 

соціальних послуг, а виконують так звані «експресивні» функції, які 

пов’язані з організацією та проведенням фізкультурно-спортивних, куль-

турних і дозвільних заходів, що задовольняють інтереси членів громад-

ських організацій територіальних громад.  

Попри те, що майже всі соціальні послуги фінансуються і надаються 

державою, таку модель, що базується на концепції «держави загального 

добробуту» (‘welfare state’), відносять до універсалістської або інститу-

ціональної. Соціал-демократична модель відрізняється від «державни-

цької» або патерналістської моделі країн пострадянського блоку, в якій 

держава також перебрала на себе виконання функцій, пов’язаних з со-

ціальним обслуговуванням громадян.  

Ця відмінність полягає, передусім, у високому рівні розвитку соці-

ального капіталу, реальному та активному залученні громадськості до 

вирішення важливих соціальних питань і проблем, надання соціальних 

послуг. Тобто скандинавська модель характеризується високим рівнем 

волонтерства, добровільної участі громадськості та розвитку грома-

дянського суспільства. Відносини між державним і «третім» суспільни-

ми секторами будуються на філософії, яку можна охарактеризувати, як 

«живи і давай жити іншим». 

                                            
2 ВДФ – відсоток державного фінансування у сукупних доходах НДО. 
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Відсоток державного фінансування у валових доходах НДО є ни-

зьким (25–35%), оскільки НДО спроможні самостійно забезпечити себе 

необхідними ресурсами шляхом волонтерства, членських внесків, ге-

нерування доходів, пожертвувань тощо. Незважаючи на це, НДО і гро-

мадськість широко та безпосередньо беруть участь у розробленні полі-

тики щодо надання соціальних послуг на місцевому та центральному 

рівнях державного управління (в основному за допомогою сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій і широкого використання 

соціального середовища).  

Вартість утримання скандинавської моделі «держави загального 

добробуту» є високою. Рівень ризику у разі невдалого запровадження  

соціал-демократичної моделі в країнах, в яких держава немає достат-

ніх і стабільних джерел фінансування соціальних послуг, що надаються 

через розвинену мережу державних установ і служб, є також високим. 

Світовий досвід свідчить, що недостатність обсягів ресурсів для надан-

ня соціальних послуг неминуче призводить до існування відмінностей 

між «заможними» і «бідними» верствами населення у доступі до таких 

послуг. Більш того, якщо держава не впроваджує механізм соціального 

замовлення та не фінансує надання соціальних послуг в достатніх об-

сягах, то такі відмінності будуть тільки поглиблюватися [8]. 

Ліберальна (англосаксонська або партнерська) модель (рис. 2.1) 

є типовою в країнах Європи, передусім у Великобританії, а також у Ка-

наді. Хоча окремі її елементи, особливо засади соціального замовлення 

соціальних послуг поширилися на інші країни європейського контине-

нту, наприклад, на Нідерланди. В цій моделі НДО також беруть активну 

участь у наданні соціальних послуг, але вони є більш автономними, 

а їхнє функціонування менше залежить від держави. Відсоток держав-

ного фінансування у валових доходах НДО складає 35–55%. Втім, навіть 

якщо НДО отримують фінансування на умовах укладених угод щодо 

надання соціальних послуг, вони мають тісні зв’язки з громадами, вла-

сні кошти, а також благодійні та власні джерела прибутків. Це дає їм 

змогу зберігати певний рівень самостійності від держави та виконувати 

активну роль в адвокації, захисті прав отримувачів соціальних послуг. 

Відносини між НДО та державою базуються на визначеній політиці ук-

ладання угод, відомої як компактна політика, що проводилася у Вели-

кобританії урядом Тоні Блера.  

Базою для надання соціальних послуг в англосаксонській моделі 

є філософія контрактування. У Великобританії така модель спочатку 

була залишковою, тобто зорієнтована на вразливі верстви населення. 
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Це стало однією з причин формування в цій країні розвинутої системи 

надання населенню благодійними та громадськими організаціями різних 

видів соціальних послуг, які уряд неспроможний надавати ефективно, 

в достатніх обсягах і належного рівня якості. Тим не менше, ліберальна 

модель еволюціонувала в інституціоналізовану, в якій соціальне обслу-

говування поширюється на всі верстви населення, а її рівень є високим. 

У даній моделі обсяги надання соціальних послуг розділяються порівну 

між державним і недержавним суспільними секторами з дотриманням 

принципу так званої «змішаної соціальної економіки» (mixed welfare 

economy). Однак, при реалізації такої політики на практиці перевага 

віддається НДО, що надають соціальні послуги у територіальних гро-

мадах, здійснюють спеціалізований догляд та забезпечують проживання 

в стаціонарних установах.  

Перехідні моделі (рис. 2.1) притаманні країнам басейну Середзем-

ного моря (зокрема, Греція, Кіпр, Португалія), а також більшості краї-

нам Центральної та Східної Європи. Відносини між державою та НДО у 

системі надання соціальних послуг, вироблення відповідної політики 

перебувають на стадії еволюції. Перехідна модель характеризується: 

низьким рівнем державного фінансування з причин нехтування зна-

чимості НДО; поширенням таких негативних суспільних взаємовідно-

син залежності та соціальних явищ, як непотизм, політичний протек-

ціонізм у фінансуванні, в залученні НДО до надання соціальних послуг. 

Такі моделі надання соціальних послуг є, як правило, залишковими або 

знаходяться в рудиментарному стані. Це означає, що «піклування» (на-

дання соціальних послуг) здійснюється в основному в родині та соціа-

льних мережах здебільшого жінками, які перебирають на себе основний 

тягар догляду за особами, які його потребують. Оскільки в країнах з пе-

рехідними моделями надання соціальних послуг економіки перебувають 

на стадії трансформації, а «третій сектор» – на стадії розвитку, то таким 

моделям притаманні в тій чи іншій мірі риси трьох інших моделей.  

Корпоративна (континентальна або регулятивна) модель (рис. 2.1), 

в якій НДО не тільки беруть активну участь у наданні соціальних пос-

луг, але можуть бути навіть основними суб’єктами надання соціальних 

послуг. Наприклад, у Німеччині забезпечується дотримання принципу 

субсидіарності3, відповідно до якого надання соціальних послуг та 

                                            
3 Дотримання принципу субсидіарності означає, що держава, делегувавши НДО 

право щодо надання соціальних послуг, перестає бути монополістом і безпосе-

реднім «провайдером» на ринку соціальних послуг та перетворюється в «арбітра», 
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управління ними мають бути децентралізованими, надаватися на най-

ближчому для їх отримувача рівні, як правило на рівні територіальної 

громади. Втручання держави в процес надання таких послуг повинен 

бути мінімальним. Разом з тим, держава здійснює загальне фінансування 

соціальних послуг, як правило, шляхом надання ключовим суб’єктам, 

що надають та отримують такі послуги «платежів третій сторонні» 

(third-party payments) – грантів або субсидій. Таким чином, частка дер-

жавного фінансування в даній моделі сягає більше половину (в межах 

55–75%) доходу недержавного сектору. А відтак «третій сектор» має ви-

сокі рівні інституціоналізації та залежності від уряду в постійній фі-

нансовій підтримці.  

Втім важливою рисою континентальної моделі є потреба уряду в 

«третьому секторі» та їх взаємозалежність, яку називають «ієрархічною 

взаємозалежністю» між цими двома суспільними секторами. Прикла-

дом різновиду цієї моделі можна розглядати Францію – країну в якій 

уряд вдався до перегляду та проведення політики солідарності, що пе-

редбачає субсидіювання «третього сектору», запровадження грантів 

і контрактів, які надаються та укладаються за результатами діяльності, 

досягнутими суб’єктами, що надають соціальні послуги в реалізації ви-

значених завдань щодо надання таких послуг. Зазвичай у країнах з ко-

нтинентальною моделлю надання соціальних послуг, система соціаль-

ного забезпечення є корпоративною, тобто вона базується на об’єд-

нанні фінансових, трудових та інших ресурсів з різних суспільних секто-

рів. Відносини між ключовими суб’єктами та зацікавленими сторонами 

(різні органи влади на державному та місцевому рівнях, представники 

«третього сектора», церква та ін.) врегульовуються правовими актами 

та відображені в податковому законодавстві, а тому континентальну 

модель називають ще регулятивною. 

Узагальнюючи викладене вище, слід відмітити, що на даний час в 

європейських країнах має місце спільна тенденція до конвергенції 

(зближення) систем соціальних послуг. Її виявом є, передусім, створення 

змішаного ринку та посилення ролі НДО в наданні соціальних послуг. 

Така конвергенція в значній мірі є наслідком здійснюваної в Євросоюзі 

спільної соціальної політики, відповідно до якої уряди країн ЄС зо-

бов’язані забезпечувати на ринку соціальних послуг вільну конкуренцію, 

                                                                                                                                              
зберігаючи за собою право здійснення моніторингу за виконанням завдань, 

визначених контрактом, за якістю наданих соціальних послуг та ефективністю 

використання коштів, виділених відповідно до технічних завдань контракту. 
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рівний доступ і недискримінацію суб’єктів, що надають соціальні пос-

луги. Інститути ЄС розглядають діяльність НДО, що надають соціальні 

послуги, важливою складовою поняття «соціальної економіки», яке є 

альтернативою концепцій «держави загального добробуту» та «ринкової 

економіки». Такий підхід означає, що НДО є повноцінними та рівно-

правними суб’єктами діяльності на ринку соціальних послуг, а до їх діяль-

ності та функціонування висуваються такі ж самі вимоги і критерії, 

як і до державних соціальних установ і служб. 

Разом з тим очевидними та виразними є відмінності між євро-

пейськими моделями надання соціальних послуг, зокрема такі як: різна 

активність НДО в сфері надання соціальних послуг – у перехідній та 

скандинавській моделях активність НДО в даній сфері є найнижчою, 

оскільки право надання соціальних послуг надано здебільшого установам 

державного сектору, а точніше установам місцевої влади, а в англосак-

сонській і континентальній моделях у цій галузі домінують приватні 

комерційні підприємства та неприбуткові організації; відмінності 

в частках фінансування, які отримують НДО від держави на надання 

соціальних послуг – найнижчі показники демонструють країни скан-

динавської та перехідної моделей. 

Перераховані вище відмінності можна пояснити такими причинами: 

вони значною мірою зумовлені історичними і політичними передумо-

вами становлення, розвитку національних систем соціального захисту 

та надання соціальних послуг; делегування повноважень, ресурсів і ві-

дповідальності щодо надання соціальних послуг від державного до не-

державного сектора отримує, як правило, підтримку та схвалення з боку 

громадян, оскільки це призводить до скорочення проявів бюрократизму, 

реформування негнучкої ієрархічної системи надання соціальних пос-

луг, створення можливостей вибору та підвищення якості отримуваних 

ними соціальних послуг та ін. 

В ЄС законодавча база, що регламентує питання надання НДО 

соціальних послуг, перебуває на даний час на стадії подальших транс-

формацій. З метою оптимізації моделей організації надання соціальних 

послуг науковці і практики ведуть активні пошуки альтернативних, інно-

ваційних механізмів та інструментів надання соціальних послуг, які б 

дали змогу інтегрувати діяльність державних установ, неприбуткових 

організацій та прибуткових (приватних, комерційних) підприємств у єдину 

ефективну систему надання соціальних послуг. Така система базується 

на можливості вибору та отриманні клієнтом соціальної послуги най-

вищої якості при мінімальних бюджетних витратах на її надання.  



65  

Важливого значення в реформуванні соціальних послуг надається 

такому державно-управлінському механізму, як співробітництво дер-

жави з приватними та громадськими організаціями. Це пояснюється 

низкою причин, перевагами, найбільш важливими з яких є те, що 

НДО 2, с. 222; 9, с. 9:  

краще обізнані з потребами отримувачів соціальних послуг, їх про-

блемами, знають шляхи їх задоволення і вирішення, так як створення 

і функціонування НДО ініціюється «знизу», перебувають у тісному 

та постійному контакті з ними;  

швидше реагують на потреби отримувачів соціальних послуг і більш 

гнучкіше їх надають; система надання соціальних послуг є досить склад-

ною та проблемною, але НДО, застосовуючи гнучку тактику, долають ці 

труднощі та значно швидше, порівняно з державними установами, реа-

гують на задоволення потреб отримувачів соціальних послуг; гнучкість 

НДО в наданні соціальних послуг проявляється у формі раціонального 

та ефективного поєднання наявних і наданих ресурсів для вирішення 

соціальних проблем, застосування індивідуального підходу до задоволення 

потреб отримувачів соціальних послуг, НДО успішно функціонують 

в умовах, які постійно змінюються, приймають найбільш адекватні 

в конкретній ситуації рішення; 

незабюрократизовані в роботі, незаангажовані номенклатурою, 

інструкціями та спроможні виносити на розгляд органів державної 

влади і органів місцевого самоврядування важливі політичні питання, 

пов’язані з наданням соціальних послуг; 

можуть привносити додаткові ресурси, генерувати альтернативні 

джерела фінансування, поєднувати державне фінансування з благодійними 

фондами та здійснювати моніторинг та контроль за використаними коштами;  

мають значний потенціал для інновацій. 

З викладеного вище стає очевидним, що державні органи влади 

повинні розглядати НДО, як рівноправного, стратегічного партнера в 

формуванні та реалізації політики надання соціальних послуг. Слід за-

уважити, що за певних обставин НДО можуть краще надавати соціальні 

послуги порівняно з приватними підприємствами. Це пояснюється 

тим, що діяльність НДО базується на таких принципах, як рівність, вза-

ємодопомога, участь громадян. Ці принципи є більш універсальними 

та важливішими для клієнтів і держави порівняно з принципами, якими 

керуються приватні підприємства (спрямованість на отримання прибутку) 

або державні установи, наріжним каменем діяльності яких є утримання 

статус-кво, стабільність в отриманні фінансування, мінімізація змін 
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у наданні соціальних послуг. Тому клієнти при виборі суб’єктів, що на-

дають соціальні послуги, віддають перевагу НДО, які з благодійних фондів 

можуть привносити в соціальну систему додаткові ресурси та допов-

нювати фінансування державних соціальних видатків. НДО набагато 

краще порівняно з органами державної влади поінформовані і обізнані 

щодо проблем у системі надання соціальних послуг, наполегливіше 

домагаються їх розгляду та вирішення на відповідному політичному 

рівні. Тому, НДО слід розглядати партнерами місцевих органів влади та 

залучати до процесу укладання соціальних контрактів: починаючи від 

визначення соціальних послуг, що можуть надаватися НДО, правового 

врегулювання їх надання аж до здійснення контролю і оцінювання.  

Британський досвід проведення консультацій 

з громадськістю з питань надання соціальних послуг 

Великобританія є економічно розвинутою та соціально зорієнто-

ваною державою в Європі. Починаючи з 80-х рр. ХХ ст., уряд цієї країни 

здійснив докорінні перетворення в багатьох сферах суспільного життя, 

включаючи сферу соціального захисту населення. Внаслідок проведених 

реформ британська система надання соціальних послуг ставиться бага-

тьма експертами впливових міжнародних організації у приклад урядам, 

реформаторам інших країн. Важливою складовою цієї системи є кон-

сультації з громадськістю, у проведенні яких у Великобританії напра-

цьовано значний досвід, вивчення якого, на нашу думку, заслуговує на 

увагу та може бути корисним для трансформацій в Україні.  

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Вели-

кобританії використовують різні методи проведення консультацій, 

до основних з яких можна віднести такі: система зворотного зв’язку 

(коментарі, скарги, пропозиції); видання друкованих матеріалів (інфор-

маційні бюлетені, листи, буклети); ведення документації з питань кон-

сультацій; зустрічі з представниками місцевих органів влади, громадські 

слухання; громадські ради (Citizens’ Panel) – громадський орган, засі-

дання якого вважається правомочним, якщо його кворум становив 

15 тис. осіб, що проживають на певній території; фокус-групи (нефор-

мальна дискусія з 8–12 учасників (фахівці, зацікавлені сторони), яка 

проводиться під керівництвом модератора з визначених питань); про-

ведення соціологічних опитувань, анкетування; форуми, конференції, 

засідання, відкриті дискусії та ін. [7]. 

Проаналізуємо переваги і недоліки окремих видів консультацій 

з громадськістю щодо надання соціальних послуг у Великобританії, які 

визначено, згруповано та вміщено автором на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 — Схема переваг і недоліків базових видів консультацій 

з громадськістю щодо надання соціальних послуг у Великобританії [5] 

 

Вибір методу консультацій залежить від завдань, конкретно ви-

значених органами державної влади, місцевого самоврядування. Клю-

човою метою проведення консультацій є отримання інформації щодо 

якості, адресності, рівня задоволення потреб громадян у соціальних 

послугах, яку використовують для прийняття відповідних рішень.  
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Як правило, для вивчення певних соціальних послуг застосовують 

декілька видів консультацій, що дає змогу комплексно оцінювати дже-

рела інформації, отримувати ширший спектр поглядів громадян на до-

сліджувані питання.  

Вибір і застосування того чи іншого виду консультацій з громад-

ськістю залежить від багатьох чинників, зокрема: розмірів адміністра-

тивно-територіальної одиниці, яку необхідно охопити консультаціями; 

категорії населення, яким надаються соціальні послуги; специфіки 

і складності питань, які виносяться на розгляд тощо. 

Громадськість у консультаціях можуть представляти жителі, як де-

кількох територіальних громад, соціальної установи так і окремої вулиці.  

Найбільш поширеними у Великобританії є такі види консультацій: 

система скарг і пропозицій, яку застосовує 90 % місцевих органів влади; 

проведення форумів – близько 66 %; фокус-групи – приблизно 50 %; 

проведення соціальних опитувань – 25 % 6, с. 195–196.  

В окремих територіальних громадах отримали поширення «дні 

слухання», які організовують місцеві органи влади шляхом залучення 

провайдерів послуг, громадян та зацікавлених сторін. «Дні слухання» 

транслюються по телебаченню, радіо, широко висвітлюються у ЗМІ, на  

веб-сторінках. Громадяни мають можливість прокоментувати якість 

соціальних послуг через телефонні «гарячі лінії», усі дзвінки записуються, 

а потім ретельно вивчаються. Останніми роками регулярно проводять 

соціологічні опитування щодо задоволення соціальними послугами, що 

надаються громадянам. Цей метод консультацій еволюціонував в Інтер-

нет-конференції, онлайн опитування, цілу низку спеціалізованих програм 

оцінки якості надання послуг у системі електронний уряд (e-government), 

що дає змогу проводити інтерактивне спілкування з користувачами 

послуг, отримувати від них пропозиції та ін. 

Питання, які регламентують проведення консультацій, мають бути 

нормативно врегульованими, тобто закріпленими в правовому акті.  

У Великобританії відповідним правовим, ухваленим урядом країни, 

актом зобов’язано органи місцевої влади і самоврядування проводити 

консультації, спрямовані на підвищення якості надання державних 

і соціальних послуг.  

Консультації з громадськістю є невід’ємною складовою запрова-

дженої в цій країні системи управління якістю «Краща ціна» (Best Value), 

яка передбачає їх проведення органами місцевої влади не тільки з кори-

стувачами соціальних послуг, категоріями громадян за певними соціаль-

ними ознаками, але й місцевими жителями, фахівцями, представниками 
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приватного сектору, неприбуткових організацій тощо. Обов’язковою 

умовою проведення громадських консультацій щодо надання соціальних 

послуг є участь у них виборних посадових осіб місцевих органів влади, 

депутатів, що сприяє встановленню кращого взаємного порозуміння 

між ними та громадськістю, розробленню спільних рішень тощо.  

Процес консультацій у Великобританії складається з таких ключових 

стадій: ініціювання; визначення питань, проблем надання соціальних 

послуг; вибір ефективних методів проведення консультацій; організація 

та інформування громадськості про проведення 6, с. 193. Поетапність 

здійснення цього процесу в обов’язковому порядку відображається 

в документах планування відповідних органів виконавчої влади та міс-

цевого самоврядування.  

Попри те, що громадські консультації дають змогу отримати вка-

зані вище позитивні результати, у багатьох випадках вони призводять 

до ускладнень, відсутності консенсусу з певних питань. Інколи вирі-

шення важливих питань, які порушуються на консультації з громадсь-

кістю, просувається надто довго, що зумовлюється значною кількістю 

варіантів, підходів, запропонованих громадянами-«непрофесіоналами». 

Крім того, що консультації із залученням широкого загалу до розроб-

лення політики надання соціальних послуг є тривалими в часі, їх про-

ведення, як правило, потребує значних фінансових витрат, залучення 

кваліфікованого персоналу тощо. Тому представники органів місцевої 

влади надають перевагу одностороннім методам консультацій (опиту-

вання, анкетування та іншим видам комунікацій), які зводяться до 

отримання від громадян певної інформації, оцінок, пропозицій та ін.  

У випадку, коли внесені в ході консультацій з громадськістю про-

позиції, які бувають діаметрально протилежними, суперечливими, не-

можливо реалізувати, то право щодо остаточного прийняття рішення, 

альтернативні варіанти якого виносяться на обговорення з громадські-

стю, залишається за державою або місцевим органом влади. Громадсь-

кість, у свою чергу, інформується про остаточно прийняте рішення 

з обґрунтуванням та відомостями про врахування поданих пропозицій. 

Якщо альтернативний варіант рішення, запропонованого громадськіс-

тю в ході консультацій, неможливо втілити на практиці з огляду на об-

меженість наявних ресурсів, часу та ін., органи влади зобов’язані опри-

люднити відповідну інформацію в ЗМК, на веб-сторінках тощо. 

У Великобританії серйозною проблемою, протилежною активності 

населення у проведенні консультацій, є синдром «апатії участі» (абсен-

теїзму) та скептицизму: громадяни не виявляють бажання брати участь 
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у подібних заходах. Як свідчать статистичні дані, тільки кожний п’ятий 

британець виявляє бажання бути залученим до проведення консульта-

цій, лише 6% – у громадських радах. Отримані результати від 20% гро-

мадян звісно можуть не відображати позицію «більшості» та взагалі ста-

влять під сумнів доцільність проведення таких консультацій. Водночас 

британці охоче беруть участь в односторонніх формах консультацій 

(опитування, анкетування та ін.). 

Дослідивши моделі взаємодії держави з недержавними організа-

ціями щодо надання соціальних послуг нами з’ясовано, що в країнах ЄС 

широко використовують взаємодію, співробітництво організацій держав-

ного і недержавного секторів, як ефективний державно-управлінський 

інструмент надання соціальних послуг. Умовами функціонування такого 

співробітництва на центральному і місцевому рівнях управління дер-

жавою є рівноправність сторін і конструктивізм у взаємовідносинах, 

інституційна спроможність, достатнє ресурсне забезпечення. Визначено 

європейські моделі міжсекторального співробітництва щодо надання 

соціальних послуг (скандинавська, ліберальна, континентальна, пере-

хідні) та відмінності між ними (за активністю, часткою фінансування 

державою НДО). Виявлено тенденції в ЄС до: уніфікації моделей на-

дання соціальних послуг; створення змішаного ринку, рівних умов для 

державних і недержавних суб’єктів надання таких послуг; посилення ролі 

останніх. НДО, що надають соціальні послуги є: більш відкритими до 

інновацій; втіленням громадянського суспільства, політики соціальної 

справедливості та солідарності, взаємодопомоги, інших соціальних і демо-

кратичних цінностей. Неприбуткові організації порівняно з приватними 

підприємствами спроможні краще реалізувати на ринку соціальних 

послуг ці ідеї – першим ці принципи в роботі є ближчими за природою; 

діяльність других спрямована на економію, отримання прибутку, дотри-

мання економічної доцільності, успішне ведення господарської діяльності 

в умовах ринку. Встановлено, що надання соціальних послуг неприбутко-

вими організаціями має схвалення з боку держави та підтримку громадян. 

У Великобританії органи місцевої влади проводять різні консуль-

тації з громадськістю щодо надання соціальних послуг, найбільш по-

ширеними з яких є: система зворотного зв’язку (пропозиції і скарги 

громадян); форуми, соціальні опитування; фокус-групи. Виявлено, що 

застосування цього інструменту дає змогу покращувати якість, адресність 

соціальних послуг, підвищувати довіру громадян до держави, підтри-

мувати тісні зв’язки і взаємодію між громадськістю, представниками 

державних і недержавних суспільних секторів.  
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2.3  ІНТЕГРАЛЬНІ ФУНКЦІЇ  І НСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

СИСТЕМОЮ НАДАННЯ СОЦ ІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

 

Незважаючи на проведені перетворення у соціальному захисті на-

селення України, структура її системи – надання соціальних послуг, є 

досить складною, громіздкою та заплутаною, що в свою чергу, значно 

ускладнює її функціонування та державне управління нею. Складність 

полягає в тому, що суб’єктами, які відповідальні за розроблення та реаліза-

цію політики в системі надання соціальних послуг, є багато органів 

державної влади, державних відомств, установ тощо. Державне управління 

системою надання соціальних послуг в Україні здійснюється сьогодні 

всіма гілками державної влади – законодавчою, виконавчою та судовою.  

Державні інститути (органи державної влади), які формуються, 

наділені владними повноваженнями та функціонують відповідно до 

Конституції України, законодавчих та інших правових актів, виконують 
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соціальну функцію держави, регламентують взаємовідносини в системі 

надання соціальних послуг, зокрема між державними, недержавними 

інститутами та отримувачами таких послуг. А відтак, існують підстави 

стверджувати, що вирішальна роль в управлінні системою надання со-

ціальних послуг в Україні належить державі.  

Здійснимо більш ґрунтовний аналіз інституційного забезпечення 

системи надання соціальних послуг, а саме – інститутів, які функціону-

ють на рівнях загальнодержавному і регіональному, а також їх базових 

функцій. Основними інститутами системи надання соціальних послуг 

на загальнодержавному рівні є наступні: 

Президент України, який є главою держави, гарантом додержання 

прав громадянина. Зокрема, визначено в ст. 37 Конституції України 1 

права на соціальний захист, яке включає право осіб, окремих соціаль-

них груп, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати, на отримання соціальних послуг. 

Президент у щорічних, позачергових посланнях до Верховної Ради 

України про внутрішнє та зовнішнє становище країни окреслює пріори-

тети соціального розвитку, на яких базується і розвиток системи надання 

соціальних послуг. Глава держави здійснює повноваження, визначенні 

ст. 106 Конституції України 1, зокрема підписує закони, прийняті Вер-

ховною Радою України, видає укази і розпорядження, які є обов’язковими 

до виконання на території країни, є суб’єктом законодавчої ініціативи та ін.  

Верховна Рада України є органом законодавчої влади, який упов-

новажений ініціювати та приймати законодавчі акти. Іншими словами, 

Верховна Рада України забезпечує законодавчу базу щодо системи на-

дання соціальних послуг шляхом прийняття законів, займаючи особливе 

місце в нормативно-правовому механізмі державного управління сис-

темою надання таких послуг, у державному регулюванні та розвитку цієї 

системи. Ключовими комітетами Верховної Ради України, до повнова-

жень яких віднесено розроблення законодавчих актів, що регламентують 

надання соціальних послуг, є Комітет з питань соціальної політики, зайня-

тості та пенсійного забезпечення; Комітет у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалід-

ністю; Комітет з питань охорони здоров’я; Комітет з питань бюджету.  

До переліку питань державного управління системою надання со-

ціальних послуг, які мають регулюватися виключно законами слід від-

нести: видатки з Державного бюджету України на надання соціальних 

послуг; ліцензування суб’єктів, що надають соціальні послуги; засади 

регулювання зайнятості; охорона здоров’я; виховання та освіта та ін.  
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Рис. 2.3 — Інтегральні функції інститутів в організаційному механізмі 

державного управління системою надання соціальних послуг4 

Відповідно до ст. 87 Конституції України 1 Верховна Рада України: 

визначає засади соціальної політики держави, затверджує державні 

програми соціального розвитку, складовою частиною яких є надання 

соціальних послуг; здійснює парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав та свобод людини і громадянина (через інститут 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини), за додержанням законів, 

                                            
4 Розроблено автором. 
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інших нормативно-правових актів, зокрема тих, що врегульовують пи-

тання системи надання соціальних послуг, за виконанням загальнодер-

жавних програм соціального спрямування, за діяльністю державних 

органів, посадових осіб в системі надання таких послуг.  

Кабінет Міністрів України, Мінсоцполітики, інші міністерства та 

центральні органи виконавчої влади (рис. 2.3) забезпечують функціону-

вання системи надання соціальних послуг у цілому. 

Кабінет Міністрів України відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» 5 є вищим органом у системі органів ви-

конавчої влади, здійснює виконавчу владу безпосередньо та через мі-

ністерства, інші ЦОВВ, Раду міністрів АРК та МДА, спрямовує, коорди-

нує та контролює діяльність цих органів. КМУ відповідальний перед 

Президентом України і ВРУ, підконтрольний і підзвітний ВРУ у межах, 

передбачених Конституцією України 1. Основним завданнями КМУ, 

які пов’язані з системою надання соціальних послуг, є:  

– вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина; 

– забезпечення проведення бюджетної, фінансової, податкової полі-

тики та політики у сферах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти; 

– розроблення і виконання загальнодержавних програм економіч-

ного, соціального розвитку, інших державних цільових програм; роз-

роблення проєктів законів про Державний бюджет України, забезпечує 

виконання затвердженого ВРУ Держбюджету України, подає ВРУ звіт 

про його виконання; 

– забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності, 

сприяння розвитку підприємництва, здійснення управління об’єктами 

державної власності, здійснення заходів щодо демонополізації та анти-

монопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та рин-

кової інфраструктури; 

– спрямування та координація роботи міністерств, інших органів 

виконавчої влади, здійснення постійного контролю за їх діяльністю, ви-

конанням ними Конституції України, інших актів законодавства України, 

вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів. 

До компетенції КМУ віднесено вирішення питань державного 

управління у сфері соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, за-

конності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, запобі-

гання і протидії корупції. Уряд України: забезпечує проведення держа-

вної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних 

доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян; виступає 
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стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його роз-

витку, проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу 

щодо проєктів законів, інших нормативно-правових актів з питань фор-

мування і реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання соціальних відносин; забезпечує підготовку проєктів зако-

нів щодо державних соціальних стандартів і соціальних гарантій; забез-

печує розроблення та виконання державних програм соціальної допомо-

ги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних 

і малозабезпечених верств населення; забезпечує проведення державної 

політики у сферах охорони здоров’я, охорони материнства та дитинства, 

освіти, доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкуль-

турно-оздоровчих закладів; здійснює заходи щодо забезпечення вико-

нання судових рішень органами виконавчої влади та їх керівниками; 

забезпечує координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої 

влади щодо запобігання і протидії корупції. 

Мінсоцполітики є головним органом у системі ЦОВВ з формування 

та забезпечення реалізації державної політики у багатьох сферах, які в тій 

чи іншій мірі пов’язані з системою надання соціальних послуг, а саме 

в сферах соціального захисту, соціального обслуговування населення, 

зайнятості населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, 

оздоровлення та відпочинку дітей, соціального захисту тимчасово пе-

реселених осіб з зони АТО, а також захисту прав депортованих за наці-

ональною ознакою осіб, які повернулися в Україну. З вирішення питань 

у зазначених вище сферах Мінсоцполітики відповідальний, підзвітний 

і підконтрольний перед КМУ.  

Відповідно до Указу Президента 10 ключовими завданнями Мін-

соцполітики в частині організації надання соціальних послуг є: 

– формування та реалізація державної політики: у системі надання 

соціальних послуг сім’ям, які можуть опинитися або перебувають 

у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, без-

домним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позба-

вленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам 

населення; щодо забезпечення державних соціальних стандартів, дер-

жавних соціальних гарантій для населення, координація розроблення 

проєктів державних програм з питань соціальної політики; щодо на-

дання адресної соціальної допомоги вразливим верствам населення; 

щодо соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звіль-

нених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку 
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з реформуванням ЗСУ та інших військових формувань; з питань сім’ї 

та дітей; у сфері волонтерської діяльності; 

– здійснювати нормативно-правове регулювання у сферах: зайня-

тості населення; загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання, надання адресної соціальної допомоги, соціальних послуг і со-

ціального обслуговування населення; соціального захисту ветеранів, 

дітей, сімей, інвалідів, людей похилого віку, осіб і сімей, які можуть 

опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, інших 

соціально вразливих верств населення; волонтерської діяльності; з пи-

тань сім’ї та дітей;  

– визначати потребу регіонів у створенні установ соціального об-

слуговування населення, соціальної, трудової та професійної реабілітації 

інвалідів, організацій, що надають соціальні послуги соціально вразли-

вим верствам населення, та координує роботу з їх створення;  

– розробляти та вносить у встановленому порядку пропозиції 

щодо надання державної адресної соціальної допомоги малозабезпе-

ченим та багатодітним сім’ям, інвалідам, особам, які страждають на 

психічні розлади, іншим соціально вразливим верствам населення; 

– здійснювати організаційно-методичне керівництво структурними 

підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань праці та соціа-

льного захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних 

послуг сім’ям, які можуть опинитися або перебувають у складних жит-

тєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам 

і безпритульним дітям, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківсь-

кого піклування, іншим соціально вразливим верствам населення;  

– забезпечувати у межах своїх повноважень сертифікацію технічних 

та інших засобів реабілітації, контроль за виробництвом таких засобів;  

– здійснювати координацію роботи з соціального захисту бездом-

них осіб і безпритульних дітей та їх соціально-психологічної реабілітації;  

– здійснювати розподіл коштів, передбачених у Державному бю-

джеті України, для підтримки громадських організацій інвалідів та ве-

теранів, що мають статус всеукраїнських. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мі-

некономрозвитку), як інститут державного сектору в системі надання 

соціальних послуг має важливе значення, оскільки воно 6:  

– є головним органом у системі ЦОВВ, який забезпечує формування 

та реалізацію: державної політики економічного і соціального розвитку; 

державної цінової політики; державної політики у сферах торгівлі; 

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної 
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регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (кон-

тролю) у сфері господарської діяльності; державної політики у сфері 

технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оці-

нки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відпо-

відності, управління якістю); державної політики у сфері державного 

ринкового нагляду; державної політики у сфері торгівлі та побутових 

послуг; державної політики у сфері захисту прав споживачів; державної 

політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими орга-

нізаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги; 

– є спеціально уповноваженим органом у сфері державних заку-

півель, метрології, з питань державно-приватного партнерства.  

Іншими словами, Мінекономрозвитку є ключовим ЦООВ в реалізації 

цілої низки механізмів та інструментів державного управління системою 

надання соціальних послуг, зокрема ліцензування соціальних послуг, 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, соціальне замовлення таких 

послуг, управління якістю соціальних послуг, захист прав споживачів, 

державно-приватного партнерство та ін. Крім того, Мінекономрозвитку:  

– забезпечує державний нагляд за дотримання умов ринку суб’єк-

тами, що надають соціальні послуги;  

– проводить моніторинг цін і тарифів на соціальні послуги на ринку, 

узагальнює його результати, готує пропозиції щодо вжиття заходів до 

стабілізації цінової ситуації;  

– здійснює проведення моніторингу та аналіз системи державних 

закупівель.  

До інших міністерств, діяльність яких у тій чи іншій мірі пов’язана 

з наданням соціальних послуг в Україні слід віднести наступні: 

Міністерство охорони здоров’я України – консультації щодо запо-

бігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, 

збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілак-

тичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія та інші соціально-

медичні послуги; 

Міністерство молоді та спорту України – залучення до спортивно-

оздоровчої роботи в відомчих закладах, організація дозвілля та ін.; 

Міністерство освіти і науки України надає соціально-педагогічні, 

освітні та інші послуги. 

Надання соціальних послуг не відноситься до сфери відання та 

основної діяльності перерахованих вище міністерств, але підпорядко-

вані їм установи, здійснюючи покладені на них функції, можуть нада-

вати такі послуги. До таких установ можна віднести будинки дитини, 
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центри медико-соціальної реабілітації дітей, медико-психологічні та 

педагогічні консультації, психологічні служби системи освіти, дитячі 

будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, по-

збавлених батьківського піклування, навчально-реабілітаційні центри, 

спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) для дітей, які по-

требують корекції фізичного та розумового розвитку, центри соціально-

психологічної допомоги, служби в справах дітей та ін. 2, с. 312. 

До інших ЦОВВ, діяльність яких пов’язана з системою надання 

соціальних послуг слід віднести наступні:  

Державну службу зайнятості, діяльність якої спрямовується та ко-

ординується Мінсоцполітики, є централізованою системою державних 

установ в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, містах, районах 

у містах, а також у містах та районах, навчальних закладів державної служби 

зайнятості, центрів професійної орієнтації населення, інших підпри-

ємств, установ, організацій, які надають послуги з працевлаштування 

(пошук підходящої роботи, сприяння у працевлаштуванні та соціальне 

супроводження працевлаштованої особи). Державна служба зайнятості 

виконує завдання і функції у сфері зайнятості населення, соціального 

захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду загаль-

нообов’язкового державного соціального страхування на випадок без-

робіття 3. Іншими словами, державна служба зайнятості вживає заходів 

щодо сприяння зайнятості населення шляхом надання інформаційних, 

консультаційних та профорієнтаційних послуг, організації професійного 

навчання, створення банку вакансій і пошуку роботи, працевлаштування 

безробітних тощо. Державна служба зайнятості надає послуги з праце-

влаштування на безоплатній основі, а її діяльність фінансується за ра-

хунок передбачених на такі цілі коштів з Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Мінсоцполітики також спрямовує, координує та контролює діяль-

ність Фонду соціального захисту інвалідів і Державної служби з питань ін-

валідів та ветеранів України. Фонд соціального захисту інвалідів є бю-

джетною установою, основними завданнями якого є реалізація в межах 

своєї компетенції заходів щодо забезпечення зайнятості та працевла-

штування інвалідів; виконання програм щодо соціального захисту інва-

лідів. До відання Фонду також віднесено працевлаштування інвалідів, 

ведення претензійно-позовної роботи у судах різних інстанцій, забез-

печення інвалідів санаторно-курортними путівками, автомобілями, 

технічними та іншими засобами реабілітації, надання інформаційно-
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консультаційних послуг інвалідам та інші питання, які певною мірою 

пов’язані з наданням соціальних послуг. 

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України (далі – 

Служба) є ЦОВВ, діяльність якого спрямовується і координується КМУ 

через Мінсоцполітики. До основних завдань Служби в системі надання 

соціальних послуг слід віднести 9 – внесення пропозицій Мінсоцполі-

тики щодо формування державної політики у сфері соціального захисту 

інвалідів та ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або від-

ставку, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політич-

них репресій та реалізація цієї політики. В цьому контексті Служба:  

– щорічно подає Мінсоцполітики пропозиції щодо формування 

граничної ціни на технічні, інші засоби реабілітації, що виготовляються 

на індивідуальне замовлення; 

– бере участь у вирішенні питань щодо соціальної та професійної 

адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;  

– здійснює моніторинг забезпечення інвалідів санаторно-курортними 

путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації;  

– аналізує разом із громадськими організаціями інвалідів рівень 

доступності для інвалідів та інших маломобільних категорій населення 

об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транс-

порту, інформації та зв’язку, а також інших об’єктів і послуг, вносить 

центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування пропозиції щодо створення безперешкодного середо-

вища та ін. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про соціальні послуги» 11 

особи, винні в порушенні законодавства про соціальні послуги, несуть 

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність 

згідно з законами України. Інститутами, які мають забезпечувати реалі-

зацію цього механізму державного управління системою надання соці-

альних послуг на загальнодержавному рівні, є органи судової влади – 

Конституційний Суд і суди загальної юрисдикції.  

Конституційний Суд України здійснює конституційне судочинство, 

контроль та офіційне тлумачення законодавства в Україні. Суд приймає 

рішення та дає висновки щодо відповідності Конституції України 1 

законів, інших правових актів Верховної Ради України, актів Президе-

нта України, актів Кабінету Міністрів України.  

До судів загальної юрисдикції, які здійснюють судочинство, право-

суддя в системі надання соціальних послуг в Україні слід віднести:  

1) Верховний суд;  
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2) вищі спеціалізовані суди (вищий спеціалізований суд з розгля-

ду цивільних і кримінальних справ, вищий господарський суд, вищий 

адміністративний суд);  

3) апеляційні суди (загальні апеляційні суди, апеляційні господар-

ські суди, апеляційні адміністративні суди).  

Суди загальної юрисдикції розглядають цивільні, кримінальні, 

господарські та адміністративних справи, зокрема які стосуються порушень 

в системі надання соціальних послуг. Судові рішення, які ухвалюються 

судами є обов’язковими до виконання на всій території України. 

На регіональному рівні функціонування системи надання соціальних 

послуг забезпечують такі інститутами, до ключових з яких слід віднес-

ти наступні. 

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самовря-

дування (рис. 2.3) є базовими інститутами державного сектору до ві-

дання яких віднесено питання організації надання соціальних послуг.  

У ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 8 визна-

чено повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення, зокрема щодо: реалізації 

державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального 

захисту соціально незахищених громадян, призначення їм державної 

допомоги, надання адресної соціальної допомоги та підтримки; створення 

мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази 

центрів обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, 

підвищення рівня і якості обслуговування в них; розроблення і забез-

печення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування 

соціально незахищених громадян та розвитку їх обслуговування; за-

безпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, 

набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутового обслуговуван-

ня, санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяння 

наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню 

інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлення піклування 

над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потре-

бують догляду; сприяння громадським, релігійним організаціям, бла-

годійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально 

незахищеним громадянам; вирішення питання про утворення, реорга-

нізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похи-

лого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворю-

ванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували 
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покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк; вжиття заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб, 

соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обме-

ження волі або позбавлення волі на певний строк; вирішення питання 

щодо встановлення опіки і піклування, створення умов для виховання 

та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення 

батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залиши-

лися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових 

прав та інтересів дітей, вжиття інших заходів щодо соціального захисту 

дітей; організації роботи медичних закладів по наданню допомоги на-

селенню, надання у межах повноважень встановлених пільг і допомоги, 

пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя 

багатодітних сімей (ст. 22 закону 8). 

Відповідно до ст. 17 п. 3 вказаного вище закону 8 місцеві державні 

адміністрації: визначають необхідний рівень обслуговування населення 

відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проводять 

розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпе-

чення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних 

потреб. Відповідно до ст. 72 Закону 8 місцеві державні адміністрації є 

підзвітними відповідним районним, обласним радам у виконанні програм 

соціально-економічного розвитку, зокрема щодо надання соціальних 

послуг, районних, обласних бюджетів, підзвітними і підконтрольними 

у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, об-

ласними радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань. 

Ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги» 11 передбачено, 

що: місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище 

і життєві обставини особи або соціальної групи, оцінки впливу послуг 

на процес подолання складних життєвих обставин визначають потреби 

у соціальних послугах, їх видах і обсягах та забезпечують їх надання, 

у тому числі шляхом соціального замовлення, за рахунок коштів, перед-

бачених цим Законом для фінансування соціальних послуг; центральні 

та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

під час організації надання соціальних послуг співробітничають між 

собою, а також із суб’єктами, які надають соціальні послуги, іншими 

юридичними та фізичними особами. 

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані ра-

дами виконавчі органи, до відання яких віднесені питання організації 
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надання соціальних послуг. Ст. 34 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні» 7 визначено повноваження виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення, 

до відання яких у частині надання соціальних послуг належать: 

власні повноваження – встановлення за рахунок власних коштів 

і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством 

гарантій щодо соціального захисту населення; вирішення питань про 

надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих 

військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас 

або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві 

індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, 

у придбанні будівельних матеріалів; організація для малозабезпечених 

громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового об-

слуговування, продажу товарів у спеціалізованих магазинах і відділах 

за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування; 

вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 

ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів 

війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян;  

делеговані повноваження – забезпечення здійснення передбачених 

законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побу-

тових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих 

як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військово-

службовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили году-

вальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують 

обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян 

похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без 

піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян; вирішення питань 

про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства 

і дитинства; вирішення питань опіки і піклування, надання компенсацій 

і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-

рофи; встановлення розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги 

особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за ви-

сновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду; 

здійснення заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували по-

карання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; 

організація надання соціальних послуг бездомним особам. 

Представницькі органи місцевого самоврядування (обласні, районні 

ради) здійснюють нормотворчу діяльність, розробляють, приймають від-

повідні правові акти, які регламентують питання надання соціальних 
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послуг на регіональному на місцевому рівнях державного управління, 

та здійснюють контроль за їх виконанням. Відповідно до ст. 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 7 обласні, районні 

ради на їх пленарних засіданнях вирішують такі питання, які певною 

мірою пов’язані з наданням соціальних послуг, а саме: прийняття рішень 

щодо делегування місцевим держадміністраціям окремих повноважень 

районних, обласних рад, зокрема щодо надання соціальних послуг; за-

твердження програм соціально-економічного розвитку району, області, 

цільових програм, зокрема з питань надання соціальних послуг, заслу-

ховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, 

керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 

про виконання зазначених програм, відповідних рішень ради, а також 

про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм 

радою повноважень; затвердження районних, обласних бюджетів, вне-

сення змін до них, затвердження звітів про їх виконання, розподіл пе-

реданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між 

районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, 

сіл, селищ, міст районного значення; вирішення питань щодо управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 

районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, 

а також питань про продаж, передачу в оренду цих об’єктів, які забез-

печують спільні потреби територіальних громад; розгляд запитів депу-

татів, зокрема щодо надання соціальних послуг, прийняття рішень по 

них; прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо 

проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх 

спільних інтересів, зокрема щодо системи надання соціальних послуг.  

ЦОВВ, діяльність яких пов’язана з організацією надання соціаль-

них послуг на регіональному рівні слід віднести їх до відповідних те-

риторіальних органів, а саме (рис. 2.3): департаменти соціального за-

хисту населення; департаменти економічного розвитку і торгівлі; де-

партаменти охорони здоров’я; управління, сім’ї, молоді та спорту; слу-

жби в справах дітей; центри зайнятості та ін.  

Функціональні повноваження цих територіальних органів розро-

бляються та затверджуються на базі типових положень відповідних мі-

ністерств, інших ЦОВВ. 

До державних інститутів системи надання соціальних послуг слід 

віднести територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів 

та одиноких непрацездатних громадян (далі – терцентри), які є спеціаль-

ними державними установами, які безпосередньо надають такі послуги 
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пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим 

соціально незахищеним громадянам вдома, в умовах стаціонарного, 

тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання 

їхньої життєдіяльності і соціальної активності. Терцентр створюється, 

реорганізується і може бути ліквідованим за рішенням відповідного 

органу місцевої виконавчої влади за погодженням з регіональними 

управліннями праці та соціального захисту населення, до відання яких 

віднесено затвердження структур таких центрів. Терцентр утримується 

за рахунок коштів, що виділяються із місцевих бюджетів на соціальний 

захист населення, інших надходжень, в тому числі у вигляді прибутку 

від діяльності структурних підрозділів територіального центру, а також 

коштів благодійних фондів, пожертвувань окремих громадян, підпри-

ємств, установ тощо.  

Основними завданнями терцентру є: виявлення одиноких непра-

цездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-

соціального обслуговування та допомоги, обстеження разом з предста-

вниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних контор, 

громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання 

і визначення потреб в необхідності надання різних видів соціальних 

послуг; встановлення зв’язків з підприємствами, установами, органі-

заціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуго-

вування та надання допомоги непрацездатним громадянам. 

До складу терцентру можуть входити такі структурні підрозділи: 

відділення соціальної допомоги вдома, в тому числі спеціалізовані – 

для обслуговування інвалідів з порушенням рухової активності, сліпих, 

глухих та ін.; відділення організації надання грошової, натуральної ад-

ресної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам; від-

ділення соціально-побутової реабілітації; відділення медико-соціальної 

реабілітації; стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 

проживання; спеціальні житлові будинки для одиноких непрацездатних 

громадян з комплексом служб соціально-побутового і медичного обслу-

говування; лікувально-виробничі майстерні, спеціальні цехи, дільниці, 

підсобні господарства на госпрозрахунковій основі; їдальні, магазини, 

що діють на основі госпрозрахунку.  

Перераховані вище структурні підрозділи терцентру можуть на-

давати платні соціальні послуги для обслуговування непрацездатних 

громадян та іншого населення, які мають працездатних родичів і спро-

можні самостійно або за допомогою їх задовольняти свої соціально-

побутові потреби, але бажають зробити терцентру замовлення таких 
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послуг. Терцентр через свої підрозділи забезпечує якісне надання різних 

видів соціальних послуг, зокрема соціально-побутових і медико-соціаль-

них послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів 

про ступінь втрати здатності до самообслуговування 4.  

Місцеві та апеляційні суди (див. рис. 2.3) здійснюють правосуддя в 

системі надання соціальних послуг на регіональному рівні. Відповідно 

до ст. 10 Закону України «Про соціальні послуги» 11 при одержанні 

соціальних послуг громадяни мають право на захист своїх прав і законних 

інтересів у судовому порядку до місцевих судів, які є судами першої 

інстанції. Ці суди розглядають справи з початку, досліджують докази 

безпосередньо та виносять рішення по суті. В разі незгоди з винесеним 

рішенням громадяни мають право факультативно звернутися до судів 

вищих (апеляційної, касаційної, наглядової) інстанцій. Апеляційні суди, 

які діють у системі судів загальної юрисдикції, є судами апеляційної 

інстанції, які розглядають цивільні, кримінальні, господарські, адмініс-

тративні справи та справи про адміністративні правопорушення. 

До інститутів недержавного сектору, діяльність яких пов’язана 

з наданням соціальних послуг (рис. 2.3), слід віднести: громадські, бла-

годійні, релігійні та інші організації, волонтерів; фізичні особи (під-

приємці), що надають соціальні послуги; установи та заклади комуналь-

ної власності, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг. 

Виокремити інститути недержавного сектору загальнодержавного 

рівня виявилося складно, оскільки існують об’єктивні труднощі в іден-

тифікації громадських об’єднань, діяльність яких пов’язана з наданням 

соціальних послуг, як їх центральних органів, так і їх відокремлених 

підрозділів та місцевих осередків. В Україні не ведеться статистичного 

обліку фізичних осіб, що надають соціальні послуги. Установи та заклади 

комунальної власності, що надають соціальні послуги знаходяться 

в підпорядкуванні органів місцевого самоврядування та відповідних 

органів виконавчої влади, які здійснюють управління ними. Управління 

інститутами недержавного сектору, зокрема громадськими, благодій-

ними і релігійними організаціями здійснюється в порядку, визначеному 

законодавством і відповідними статутами.  

На підставі узагальнення результатів, отриманих внаслідок здійсне-

ного вище аналізу, можна резюмувати, що: структура інститутів системи 

надання соціальних послуг в Україні є досить складною і заплутаною, 

громіздкою і розгалуженою, з надмірною ієрархією та централізованим 

державним управлінням; інститути системи надання соціальних по-

слуг за ознаками належності до суспільних секторів можна вирізнити 

(з урахування специфіки цієї системи) в державні та недержавні, а за 
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територіальними ознаками їх функціонування – в загальнодержавні та 

регіональні; надання соціальних послуг (з урахуванням їх видів, які ви-

значено в ст. 2 Закону України «Про соціальні послуги» 11) віднесено 

до компетенції, функціональних повноважень багатьох ЦООВ, що в умовах 

відсутності належного фінансування, ліцензування, впроваджених 

інших механізмів та інструментів державного управління такими пос-

лугами, призводить до досить низьких рівнів їх якості, ефективності, 

доступності та обсягів задоволення в них отримувачів; це також супе-

речить відповідній практиці країн Євросоюзу, інших розвинутих дер-

жав світу, а саме в частині реалізації принципу субсидіарності надання 

соціальних послуг, децентралізації державного управління такими пос-

лугами, створення ринкових умов, забезпечення дотримання принципу 

рівності на ринку суб’єктів, що надають соціальні послуги всіх форм 

власності; діяльність інститутів, які функціонують на загальнодержав-

ному та регіональному рівнях системи, регламентована цілою низкою 

законодавчих і нормативно-правових актів, водночас практична діяль-

ність інститутів, що безпосередньо надають соціальні послуги на най-

нижчому місцевому рівні – у територіальних громадах, сім’ї тощо – 

є юридично неврегульованою, що призводить до вкрай низької інсти-

туційної спроможності надавати такі послуги. 

Дослідженням інтегральних функцій інститутів державного управ-

ління системою надання соціальних послуг виявлено громіздкість, над-

мірну централізацію структури інститутів системи надання соціальних 

послуг на загальнодержавному і регіональних рівнях державного 

управління в Україні. Встановлено, що функціональні повноваження, 

діяльність державних інститутів системи надання соціальних послуг на 

обох рівнях регламентовані рядом правових актів, а практична діяльність 

недержавних інститутів на місцевому рівні є недостатньо врегульова-

ною, що призводить до низької спроможності останніх інститутів на-

давати такі послуги, нівелювання принципів субсидіарності та децент-

ралізації. Організаційний механізм державного управління системою 

надання соціальних послуг охарактеризовано, як управлінську систему, 

в якій суб’єкти (державні, недержавні інститути), взаємодіючи між собою, 

цілеспрямовано впливають на об’єкт (соціальні послуги) для досягнення 

визначеної мети.  
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2.4  ПРІОРИТЕТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВ ЛІННЯ  

ТА ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО СПІВРОБ ІТНИЦТВА В СИСТЕМІ Н АДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПО СЛУГ  

 

На сучасному етапі розвитку України як незалежної держави цілком 

необхідним є пошук державних механізмів вдосконалення публічного 

управління та державно-громадського співробітництва в наданні соці-

альних послуг системи соціального захисту. Соціальні послуги нада-

ються найбільш вразливим членам суспільства, які згідно Закону «Про 

соціальні послуги», потрапили в складні життєві обставини і не можуть 

їх самостійно подолати. Допомога таким категоріям створює в державі 

суспільний спокій та забезпечує право кожному громадянину згідно 
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Конституції України на соціальний захист. До важливих напрямів удо-

сконалення системи надання соціальних послуг слід віднести інформа-

ційний механізм державного управління вказаною системою та його 

інструмент – державно-громадське співробітництво.  

Про необхідність удосконалення інформаційного забезпечення 
наголошується в Стратегії реформування системи надання соціальних 
послуг 4, в якій звертається увага на неналежний його стан, що приз-
водить до низки проблем, які ускладнюють надання соціальних послуг. 
А відтак, інформаційне забезпечення даної системи віднесено до пріо-
ритетів реалізації вказаної вище Стратегії. 

З метою удосконалення інформаційного механізму державного 

управління системою надання соціальних послуг важливо, щоб було 
враховано та дотримано: міжсекторальний підхід у процесі прийняття 
відповідних управлінських рішень на різних його етапах; специфіку 
діяльності посадовців державно-управлінських структур, недержавних 
суб’єктів, що надають соціальні послуги; інтереси та потреби категорій 
громадян, що отримують такі послуги.  

Інформаційне забезпечення повинно сприяти прийняттю управ-
лінських рішень, пов’язаних з системою надання соціальних послуг 
у спосіб гнучкий, швидкий у реагуванні на індивідуальні потреби, за-
пити отримувачів таких послуг. Інформаційний механізм детермінує 
в значній мірі виконання таких важливих завдань державного управ-
ління системою надання соціальних послуг, як: моніторинг за якістю 
таких послуг, ефективністю їх надання, цільовим використанням виділе-
них бюджетних коштів; контроль за дотриманням і виконанням суб’єк-
тами, що надають соціальні послуги визначених державних стандартів, 
ліцензійних умов; аналіз ендогенний та екзогенних факторів, що 
впливають на надання соціальних послуг, прогнозування обсягів, кате-
горій населення для їх надання; організація експертизи проблемних 
ситуацій в даній системі; розроблення та ухвалення відповідних нор-
мативно-правових актів (законодавчих та підзаконних), оперативних 
управлінських рішень; аналіз обґрунтованості та юридичної правомір-
ності прийнятих рішень. 

У контексті проаналізованого першочерговим постає завдання роз-
роблення та реалізація державної інформаційної політики в системі на-
дання соціальних послуг, яку необхідно розробляти та реалізовувати на 
таких державно-управлінських принципах, як демократизм, верховенство 
права громадян, відкритість і прозорість, систематичність та ін.  

Складовою такої політики має бути інформування громадськості – 

регулярне вжиття заходів щодо поширення, донесення до населення 
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в цілому та певної соціальної групи осіб інформації про соціальні пос-

луги різними засобами та способами комунікації.  

На нашу думку, необхідно забезпечити проведення інформування 

населення про соціальні послуги на таких засадах, як 1: доступності 

подання інформації – інформаційне повідомлення має бути простим 

і легким у сприйнятті та розумінні, незалежно від досвіду людини, 

її знань, інтелектуального рівня тощо; забезпечення повноти і об’єк-

тивності інформації – інформування населення про систему надання 

соціальних послуг повинно бути спрямоване на створення умов для 

ефективного задоволення зацікавлених сторін, громадськості в цілому 

інформаційних потреб про соціальні послуги в достатніх обсягах і пов-

ноті, забезпечення їм доступу до інформації шляхом широкого викори-

стання інформаційних систем і технологій тощо; своєчасності та вра-

хування потреб різних соціальних груп; рівності інтересів отримувачів 

і надавачів соціальних послуг; толерантності (без дискримінації осіб, 

що потребують соціальних послуг); двосторонньої комунікації (передача 

інформації про соціальні послуги та отримання зворотного зв’язку від 

отримувачів таких послуг, громадськості, зацікавлених сторін); міжга-

лузевої взаємодії в збиранні та поширенні інформації.  

До ключових завдань інформування населення про соціальні по-

слуги також відносять забезпечення : населення в повних обсягах не-

обхідними відомостями про отримання соціальних послуг та суб’єктів, 

що надають такі послуги; відомостями про соціальні послуги галузевих 

працівників, до повноважень яких віднесено інформування населення 

про такі послуги 5, с. 10. 

З метою проведення належної інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення суб’єктам інформування населення про соціальні по-

слуги доцільно: розробляти та розповсюджувати перераховані вище 

інформаційні матеріали щодо надання соціальних послуг (перелік со-

ціальних послуг, суб’єктів що надають такі послуги тощо) в соціальних 

установах, закладах, організаціях, в інших місцях знаходження вразливих 

верств населення; облаштувати інформаційні куточки, тобто інформа-

ційно-функціональний простір, в якому доцільно розташувати інфор-

маційні стенди, дошку оголошень, пілони, роздаткові друковані мате-

ріали тощо, з якими відвідувачі можуть самостійно ознайомитися; завести 

та підтримувати веб-сторінки, які зможуть виконувати такі важливі 

функції, як інформування населення про організації та порядок надання 

соціальних послуг та функціонування суб’єктів, що надають такі послуги, 

написання електронного звернення на веб-сторінці та отримання 
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консультації з питань отримання послуги, подання електронних скарг, 

заяв, пропозицій, заповнення відповідних бланків формулярів, отри-

мання зразків заповнення та ін.  

З огляду на викладені в підрозділі 4.3 результати соціологічного 

дослідження 7 суб’єктам, що надають соціальні послуги, місцевим ор-

ганам виконавчої влади та виконавчим органам місцевого самовряду-

вання доцільно організувати «гарячі» телефонні лінії (телефонного кон-

сультування) та проведення особистого консультування щодо надання 

соціальних послуг. Важливо створити комфортні умови для отримання 

населенням консультацій. 

В умовах сьогодення все більшої важливості має набувати така скла-

дова інформаційного механізму державного управління функціонування 

системи надання соціальних послуг, як розроблення, впровадження 

та практичного використання в даній системі сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій (далі – ІКТ). У цьому контексті важливо 

на державному рівні забезпечити створення, розвиток і захист націона-

льних і місцевих автоматизованих систем інформування про соціальні 

послуги (далі – АСІ), відповідних інформаційно-телекомунікаційних 

мереж та інфраструктури, інтегрування їх в єдиний інформаційний про-

стір, забезпечити сумісність і взаємодію таких систем, а також інформа-

ційну безпеку суб’єктів, що надають та отримують соціальні послуги 6.  

А відтак, невідкладним є питання запровадження на базі сучасних 

інформаційних технологій автоматизованої інформаційної системи 

соціальних послуг (далі – АІССП), в якій можна буде здійснювати сукуп-

ність організованих процесів, пов’язаних з автоматизованим збиранням, 

зберіганням, обробкою, оновленням, пошуком, відображенням та ви-

данням інформації, необхідної для ефективного функціонування системи 

надання соціальних послуг. АІССП дає також змогу систематизувати та 

аналізувати інформацію для підготовки рішень щодо системи соціальних 

послуг та для інформування про такі послуги. Базовими складовими 

АІССП є інформаційні ресурси, персонал, організаційно-технічні засоби, 

технології, методи, процедури та інструменти обробки інформації, носії 

інформації. АІССП повинна бути інтегрованою у систему інформаційного 

забезпечення соціального захисту, яка здійснює відповідну інформаційну 

підтримку ЦООВ, місцевих органів державної влади, до компетенції яких 

віднесено питання соціального захисту, соціальних закладів тощо. 

Визначення змісту АІССП та здійснення управління нею слід віднести 

до відання Мінсоцполітики та його територіальних підрозділів депар-

таментів, управлінь, які за функціональними обов’язками забезпечують 
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діяльність системи надання соціальних послуг. До ключових завдань 

АІССП слід віднести: постійне її поповнення необхідною інформацією; 

своєчасне забезпечення її відповідних споживачів достовірними даними; 

збирання, обробка відомостей про стан та результати роботи об’єктів 

управління для подання цієї інформації у вищестоящі органи; аналі-

тична обробка інформації, яка необхідна для прийняття управлінських 

рішень в системі надання соціальних послуг. 

Функції АІССП можна поділити на:  

підготовчі – фіксацію, збирання та збереження первинних даних;  

основні – пошук, обробка, оформлення, розповсюдження передача 

інформації, обробка звернень громадян та переадресування її для реагу-

вання, контроль за виконання відповідних рішень, база для стратегічного 

планування соціальних послуг, за складанням звітних інформаційних 

документів тощо. 

Ефективність і дієвість АІССП у здійсненні державного управління 

соціальними послугами залежать від впорядкування інформаційних 

потоків, їх обсягів та якості, а також своєчасності проходження на всіх 

рівнях управління. АІССП має єдиний центр збирання, збереження і роз-

поділу інформації, що забезпечує взаємодію діяльності відповідними 

регіональними структурами. Центр інформації АІССП буде інформувати 

регіональні структури, інформаційні системи соціального захисту на-

селення про соціальні послуги, допомоги, виплати, які отримує особа, 

що дасть змогу мінімізувати зловживання недобросовісними громадя-

нами соціальними видатками.  

Звісно, що АІССП потребує освоєння персоналом суб’єктів, що ух-

валюють пов’язані з соціальними послугами рішення та здійснюють 

інформування про такі послуги сучасних інформаційних технологій, 

з одного боку, та створення автоматизованих робочих місць, з іншого 

боку. Незважаючи на те, що ІКТ та АСІ дають змогу підвищувати ефек-

тивність державного управління соціальними послугами, але цього недо-

статньо. Ефективне функціонування системи соціальних послуг в Україні 

залежить від комплексного розроблення та впровадження інших меха-

нізмів державного управління соціальними послугами, зокрема фінан-

сового, нормативно-правового, кадрового та організаційного.  

З огляду на викладене вище важливо забезпечити дотримання 

державно-управлінських принципів відкритості та прозорості, а також 

створити для отримувачів соціальних послуг рівні можливості для реа-

лізації права вибору провайдерів на ринку таких послуг. З цією метою 

доцільно запровадити Реєстр ліцензованих суб’єктів, що надають соціальні 
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послуги, який обов’язково має бути надрукованим і доступним для 

громадськості, розміщеним в електронному форматі на офіційній веб-

сторінці органу уповноваженого з питань ліцензування та регулярно 

поновлюватися ним. Оприлюдненню підлягають всі необхідні матеріали, 

крім інформації, яка містить конфіденційні відомості про ліцензіатів. 

У контексті вищезазначеного та беручи до уваги результати дос-

лідження, вважаємо за доцільне активніше та ширше використовувати 

державно-громадського консультування з питань надання соціальних 

послуг. На нашу думку, проведення таких консультацій з громадськістю 

мають дати органам державної влади, місцевого самоврядування, ме-

шканцям територіальної громади, зацікавленим сторонам змогу отри-

мати такі основні переваги та позитивні наслідки:  

1. Покращення якості надання соціальних послуг, зокрема шляхом 

прийняття більш виважених, дієвих та ефективних управлінських рішень 

щодо надання соціальних послуг. Внаслідок активної участі громадян 

у консультаціях, висловлені ними побажання, пропозиції тощо врахову-

ються у процесі прийняття рішень щодо підвищення якості цих послуг. 

2. Удосконалення підходів до надання соціальних послуг. Консуль-

тації дають органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

змогу отримувати об’єктивну інформацію про потреби громадян, що, 

у свою чергу, уможливлює адекватно реагувати на них, впливати на 

провайдерів соціальних послуг, розробляти більш дієві та ефективні 

методи їх надання, а також визначати пріоритетні напрями розвитку. 

3. Підвищення рівня довіри громадян до держави. Участь громадян 

у консультаціях підвищує їх обізнаність стосовно діяльності місцевих 

органів влади щодо надання соціальних послуг, часто сприяє підви-

щенню рівня їх довіри до держави. Консультації створюють для громадян 

можливості «бути почутими» владою, впливати на розроблення та ух-

валення рішень, пов’язаних з наданням соціальних послуг. Це й дає 

громадянам змогу реалізовувати право на управління державними 

справами, спонукає їх до проникнення відповідальністю і відчуття 

причетності до вирішення важливих суспільних питань.  

Аналіз зарубіжного досвіду дає підстави стверджувати, що при 

проведенні консультацій з громадськістю важливо враховувати і такі 

фактори, як потреби і пріоритети населення, які можуть суттєво відріз-

нятися залежно від віку, соціального статусу, віросповідання, статі, місця 

проживання тощо. Громадяни, які потребують соціальних послуг, є зачасти 

особами вразливими, які пережили психологічні травми, мають фізичні 

вади, невпевнені в собі тощо. Необхідно враховувати цю особливість 
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під час проведення консультацій: у таких випадках важливо створити 

атмосферу, яка б сприяла більш об’єктивному висловленню такими 

громадянами своїх думок, оцінок, побажань.  

До чинників, які позитивно впливають на проведення консультацій 

з громадськістю щодо надання соціальних послуг є гнучкість, правиль-

ний вибір відповідного рівня для її проведення, переліку питань, що 

мають бути чітко визначеними, важливими за значущістю та безпосе-

редньо стосуватися певних груп населення. У ході проведення консультацій 

важливо встановити тісні взаємозв’язки між представниками державних 

та приватних суспільних секторів, а також громадськістю, що створює 

підґрунтя для здійснення міжсекторального співробітництва щодо на-

дання соціальних послуг. 

Підвищення ролі громадських організацій у форматі державно-

громадського міжсекторального співробітництва з питань надання со-

ціальних послуг як пріоритетного напряму удосконалення державного 

управління соціальними послугами. Практика свідчить, що процес за-

лучення відповідними органами державної влади громадських, благо-

дійних та релігійних організацій до надання таких послуг є хаотичним, 

епізодичним та одним із чинників, що зумовлює низький рівень ефек-

тивності функціонування вітчизняної системи надання соціальних послуг. 

Разом з тим, громадські організації реалізують низку інноваційних проєктів, 

пов’язаних з наданням соціальних послуг, підвищенням рівня професіо-

налізму соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні 

послуги. В реаліях сьогодення України громадські організації помітно ак-

тивізували свою участь у формуванні та розвитку ринку соціальних послуг.  

У контексті розгляду питання фінансування вітчизняних недер-

жавних організацій варто зауважити, що в умовах значного скорочення 

зовнішнього фінансування ймовірним джерелом підвищення їхніх доходів 

та фінансового забезпечення може бути надання права на здійснення 

ними комерційної діяльності. Здійснення такої діяльності громадськими 

організаціями безпосередньо не передбачено чинним в Україні зако-

нодавством, оскільки їх віднесено до непідприємницьких товариств.  

До того ж, відповідно до ліцензійних умов, визначених українським 

законодавством про ліцензування, ліцензію на здійснення певних видів 

господарської діяльності можуть отримувати суб’єкти господарської 

діяльності, а не безпосередньо громадські організації. Втім, ст. 1 Закону 

України «Про соціальні послуги» 2 визначено, що суб’єктами, що на-

дають соціальні послуги можуть бути підприємства, установи, організації 

та заклади незалежно від форми власності та господарювання, тобто 

і громадські організації.  
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Вищезазначене, а також аргументи вітчизняних експертів 3, с. 45 

свідчать про існування не тільки колізій, пробілів у вітчизняному зако-

нодавстві, але й серйозних упущень у ньому. Йдеться про позбавлення 

недержавних організацій права здійснювати комерційну і господарську 

діяльність, що суперечить нормам права відповідного європейського 

законодавства, зокрема в частині правового статусу неурядових організацій. 

Так, у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (No. СМ/Rec. (2007) 14) 

визначено, що держави-члени цієї організації повинні надати громад-

ським об’єднанням право здійснювати вільно, безпосередньо та на за-

конних підставах будь-яку законну економічну, господарську або ко-

мерційну діяльність. А відтак, нагальним постає питання усунення 

цього недоліку шляхом внесення відповідних змін і доповнень в поло-

ження статей Бюджетного Кодексу України, до інших законодавчих 

та нормативно-правових актів.  

В умовах скорочення зовнішнього фінансування потенційним 

джерелом фінансового забезпечення, посилення життєздатності гро-

мадських організацій та розвитку соціального капіталу в Україні могло 

стати здійснення ними комерційної господарської діяльності. Відповідно 

до норм чинного українського законодавства громадські організації 

відносяться до непідприємницьких товариств, а здійснення безпосере-

дньо такої діяльність ними не передбачено. Такі норми не враховують 

рекомендацій міжнародного законодавства щодо правового статусу не-

державних організацій, відповідно до яких громадським об’єднанням 

має бути надано право здійснювати на законних підставах безпосередньо 

будь-яку економічну, господарську або комерційну діяльність. 

Удосконалення інформаційного механізму публічного управління 

системою надання соціальних послуг та його інструменту – державно-

громадського міжсекторального співробітництва з питань надання со-

ціальних послуг – повинно базуватися на налагодженні та підтримці 

партнерських відносин між сторонами, соціального діалогу на націо-

нальному, регіональному, галузевому і локальному рівнях, що дасть 

змогу збалансувати інтереси зацікавлених сторін, розробляти спільні 

рішення щодо удосконалення надання соціальних послуг. 
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РОЗДІЛ 3 

ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВНОГО ТА НЕДЕРЖАВНОГО  

СУСПІЛЬНИХ СЕКТОРІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ  

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  
 

3.1 Концептуальні перетворення стосовно співпраці державного та недержавного 

секторів в розробці, реалізації та моніторингу державної політики 

3.2 Проблема побудови партнерства між різними організаціями у сфері надання 

послуг цільовим групам 

 

 

3.1  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕТВО РЕННЯ  

СТОСОВНО СПІВПРАЦІ  ДЕРЖАВНОГО ТА НЕДЕРЖ АВНОГО СЕКТОРІВ  

В РОЗРОБЦІ ,  РЕАЛІЗАЦІЇ  ТА МОНІТО РИНГУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІ ТИКИ  
 

Концептуальні перетворення стосовно співпраці державного та 

недержавного секторів в розробці, реалізації та моніторингу державної 

політики, яка знаходиться в прямих інтересах суспільного блага, є од-

нією з головних характеристик сучасного українського суспільства.  

Соціальні перетворення в державі, кризовий стан економіки і 

зміни у суспільному житті спричинили необхідність появи нових соці-

альних інститутів (перед усім недержавних), уповноважених реалізува-

ти соціальну політику, які відповідають потребам і вимогам суспільст-

ва, соціальним запитам різних категорій населення. 

Насамперед, існуюча система соціальних послуг не відповідає за-

питам різних категорій споживачів (у тому числі уразливих) і ґрунту-

ється на державній монополізації надання соціальних послуг, надмір-

ної кількості пільгових категорій населення, нерівного доступу до пос-

луг соціальної сфери (особливо у сільській місцевості).  

Змістовний аналіз вивчення наукових праць і публікацій, у яких 

через призму різних галузей науки досліджувалися вітчизняна система 

надання соціальних послуг, дозволило виділити таких учених і дослід-

ників, як: С. Бандур, К. Батигіна, Н. Болотіна, Н. Борецька, К. Ващенко, 

Н. Власенко, О. Власюк, І. Гнибіденко, С. Горбунова-Рубан, А. Гриненко, 

Д. Дема, К. Дубич, А. Колот, Т. Косова, М. Кравченко, І. Курило, О. Макарова, 

В. Мандибура, М. Мокляк, О. Новікова, О. Петроє, О. Піщулін, О. Палій, 

П. Пилипенко, С. Романенко, Т. Семигіна, Л. Сідєльнік, В. Скуратівський,  

С. Трухан, Н. Ярош та ін. Осмисленню широкого спектра соціальних 

проблем, питань соціальної політики та надання соціальних послуг 
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сприяли роботи вітчизняних науковців В. Гошовської, М. Кравченко, 

Е. Лібанової, О. Палій, В. Скуратівського. Тему недержавних організацій 

і соціального розвитку також висвітлювали науковці Ю. Горемикіна, 

А. Гуріна, Н. Диденко, С. Матяж, С. Москаленко, П. Ситнік, В. Трощинсь-

кий, І. Розпутенко.  

Необхідно зазначити, що громадянське суспільство охоплює коло 

представників власне громадянського суспільства та юридичних осіб, 

з широким спектром цілей, завдань, структур, ступеня організації, 

членства та географічного охоплення. Суб’єктами громадянського сус-

пільства є: 

– неурядові організації, некомерційні організації та організації 

громадянського суспільства (ОГС), які мають організовану структуру або 

діяльність, і зазвичай є зареєстрованими юридичними особами та групами; 

– онлайн групи та активності, включно із спільнотами соціальних 

медіа, які можуть бути «організовані», але не обов’язково матимуть фі-

зичну, юридичну чи фінансову структури; 

– соціальні рухи колективної дії та / або групи, які можуть бути 

онлайн або фізично; 

– релігійні лідери, релігійні громади та / або релігійні організації; 

– профспілки і профспілкові організації, які представляють пра-

цівників; 

– соціальні підприємці, які застосовують інноваційні та / або з орієн-

тацією на ринок підходи для соціальних та екологічних перспектив; 

– громадські об’єднання і активності на місцевому рівні; 

– кооперативи, які є у власності та під контролем своїх членів [1].  

До складу ОГС експерти не включають політичні партії. 

Правове поле України не дає визначення терміну організації гро-

мадянського суспільства (далі – ОГС), натомість оперує поняттям інсти-

туту громадянського суспільства. Експертним середовищем, після аналізу 

наявних різних підходів до визначення ОГС в Україні, рекомендовано 

відносити до такої категорії всі види організацій, які українське законо-

давство відносить до ОГС, та основними функціями яких є надання послуг 

та громадське представництво / громадський моніторинг та контроль. 

Саме з 2016 року в Україні почалась інтенсифікація реалізації нової 

стратегії побудови громадянського суспільства за підтримки Коорди-

натора Проєктів ОБСЄ в Україні. В цей же час Координатором проєктів 

ОБСЄ в Україні було підтримано проєкт закону, який зобов’язуватиме 

проводити публічні консультації стосовно важливих рішень, а також 

участь ОГС у наданні соціальних послуг, які фінансуються державою. 
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На державному рівні ці ініціативи реалізовувалися на засадах партнер-

ства із Адміністрацією Президента, Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, за під-

тримки Міністерства юстиції, Міністерства молоді та спорту, Міністер-

ства соціальної політики. Слід зазначити, центральною подією у цьому 

напрямі, стало підписання Президентом України Указу від 26 лютого 

2016 року №68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні» [2]. Цим правовим актом Глава держави затвердив Національну 

стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016–2020 роки. Саме ефективна взаємодія між органами державної 

влади, місцевого самоврядування та організаціями громадянського су-

спільства є запорукою виконання запланованих завдань у Стратегії. 

Тому, у згаданому вище Указі утворено Координаційну раду сприяння 

розвитку громадянського суспільства, як консультативно-дорадчий орган 

при Президентові України, та започаткована робота щодо створення 

Національного фонду сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Метою створення Національного фонду є сприяння розвитку грома-

дянського суспільства України шляхом впровадження фінансових меха-

нізмів цільової підтримки розвитку громадянського суспільства, інстру-

ментів посилення інституційної спроможності організацій громадян-

ського суспільства, а також ефективного партнерства громадянського 

суспільства з державними органами [3].  

Стратегією визначено чотири основні напрями її реалізації: ство-

рення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів гро-

мадянського суспільства; забезпечення ефективних процедур участі 

громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної 

політики, вирішення питань місцевого значення; стимулювання участі 

ОГС в соціально-економічному розвитку України; створення сприят-

ливих умов для міжсекторальної співпраці [4].  

Слід зазначити, що сучасне громадянське суспільство представляють 

у вигляді трьох невід’ємних складових, які дають змогу виділити основні 

інститути, що функціонують в ньому. Так, перший сектор – державний 

(органи державної влади на всіх рівнях а також всі види державних під-

приємств і організацій). Другий сектор – комерційний (бізнес-сектор), 

недержавні прибуткові організації. Третій сектор – недержавний, не-

урядовий, незалежний, некомерційний, неприбутковий, благодійний 

сектор добровільної активності. Політика нашої держави повинна бути 

спрямована на ефективну взаємодію держави, бізнес-структур та недер-

жавних організацій. Це буде сприяти підвищенню соціальної захищеності 
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різних категорій населення шляхом цілеспрямованого використання 

фінансової підтримки держави для вирішення проблем конкретних со-

ціальних груп, а також залучення ресурсів бізнес-структур і недержав-

них організацій для реалізації державних соціальних програм. 

Причинами стрімкого розвитку НДО у соціальній сфері України є: 

криза системи соціального захисту; прагнення людей реалізувати свої 

інтереси та задовольнити наявні потреби; намагання знайти інших людей, 

які мають аналогічні проблеми. НДО керуються у своїй діяльності такими 

законодавчими актами, як Конституція України, чинні закони України 

«Про об’єднання громадян», «Про благодійництво та благодійні органі-

зації», «Про молодіжні й дитячі громадські організації» та ін. 

Слід зазначити, шо за даними довідника Творчого Центру «Каун-

терпарт» найбільш типовими видами діяльності українських громад-

ських організацій у соціальній сфері є: захист інтересів населення та їх 

лобіювання – 2,9%; робота з жінками – 3,0%; реабілітація, охорона 

здоров’я – 6,8%; розв’язання проблем інвалідів – 7,8 %; вирішення 

проблем сім’ї, дітей сиріт – 7,6%; робота з молоддю – 5,4% тощо [5]. 

На сьогодні в Україні існує розвинена система недержавних громад-

ських організацій. На 1 січня 2018 року зареєстровано 80461 громадських 

організацій, 1254 спілок об’єднань громадян і 17726 благодійних орга-

нізацій [6]. Метою діяльності сучасних громадських організацій є сти-

мулювання i розвиток потенціалу особистості, включення її в систему 

соціальних комунікацій через суспільно корисну практику i дозвілля. 

 

 

3.2  ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ПАРТНЕРСТВА МІЖ РІЗНИМИ  ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

У СФЕРІ  НАДАННЯ ПОСЛУГ Ц ІЛЬО ВИМ ГРУПАМ  

 

Проблема побудови партнерства між різними організаціями у сфері 

надання послуг цільовим групам залишається на сьогоднішній момент 

однією із найбільш актуальних в соціальній політиці. Насамперед, це 

стосується декілька досі невирішених питань, які постають перед дер-

жавними структурами і організаціями громадянського суспільства. 

До них відносяться: 

– забезпечення доступу послуг для різних цільових груп, незале-

жно від пріоритетів міжнародних донорів; 

– запобігання зайвого дублювання соціальних послуг різними орга-

нізаціями; 



100 

– налагодження ефективної взаємодії НДО (недержавних організа-

цій), державних, релігійних організацій, профспілок на міському рівні;  

– організація доступу до юридичної, психологічної, соціальної та 

інших видів допомого поза проєктів НДО для представників незахище-

них верств населення. 

М. Кравченко [7] доповнює цей список наступними проблемами: 

– державна монополія у сфері надання соціальних послуг і розпо-

ділу замовлень; 

– недооцінка ролі громадських, благодійних, релігійних організа-

цій і місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг у громаді; 

– нечітка схема повноважень і розподілу функцій профільних міні-

стерств, місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування та 

надавачів соціальних послуг, що поглиблює протиріччя в національному 

законодавстві; 

– відсутність єдиного підходу до фінансування стаціонарних закла-

дів, що надають соціальні послуги, підпорядкування їх різним відом-

ствам, а також незначні обсяги бюджетного фінансування, недосконалість 

механізму трансфертів фінансових ресурсів держави на рівні терито-

ріальної громади; 

– недосконалість законодавства щодо прав органів місцевого само-

врядування та місцевих державних адміністрацій щодо організації 

послуг у громаді, визначення нормативів, стандартів та якості цих послуг, 

що обумовлено чинною системою фінансування та регулювання, яка 

практично не дозволяє органам місцевого самоврядування залучати 

міждержавних суб’єктів надання послуг, а також шукати та розвивати 

власний «баланс послуг» (стаціонарних і альтернативних) відповідно 

специфічним потребам конкретної громади; 

– надмірна залежність місцевого самоврядування від рішень 

центральної виконавчої влади, зокрема в питаннях планування послуг 

і формування мережі соціальних служб, формування та виконання міс-

цевих бюджетів; 

– відсутність ретельного аналізу попиту і пропозицій соціальних послуг; 

– відсутність системи контролю після надання послуги конкретній 

особі та оцінювання клієнтом якості соціальної послуги (наприклад, 

людина пройшла трудову реабілітацію, отримала диплом, а чи має вона 

роботу? – тобто йдеться про моніторинг якості послуги); 

– недостатня кількість високопрофесійних соціальних працівників. 

Більшість недержавних організацій створюються для вирішення 

тих проблем, які повинні вирішувати державні та муніципальні органи – 
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турбота про малозабезпечених, хворих – тобто, вони здійснюють таку 

діяльність, яку неможливо здійснювати на комерційній, ринковій основі. 

У певних випадках третій сектор діє успішніше та економніше, ніж дер-

жавні установи. Тому органам державної влади вигідніше передавати 

окремі повноваження і ресурси громадській організації (ГО) на основі 

соціального контракту, чим створювати додаткові структури. Таким 

чином створюються передумови раціонального використання бюджетних 

коштів через залучення до роботи волонтерів або вирішувана проблема 

є не зовсім стандартною, де потрібно застосувати певний специфічний 

підхід щодо конкретної категорії отримувачів соціальних послуг. Спів-

праця держави та органів місцевого самоврядування з громадськими 

організаціями виступає вагомим фактором підвищення ефективності 

використання ресурсів, що виділяються на соціальну сферу [8]. 

Отже, розвиток будь-якої громади має базуватися на конструкти-

вній співпраці чотирьох ланок:  

1. Громадян, що є представниками певної громади. 

2. Організацій громадянського суспільства, які покликані пред-

ставляти та захищати групові інтереси громадян. 

3. Органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 

що представляють інтереси територіальних громад і наділені певними 

повноваженнями із забезпечення відповідних інтересів. 

4. Місцевих органів виконавчої влади, які покликані забезпечувати 

баланс місцевих і національних інтересів [9].  

Для кращих європейських практик управління територіями харак-

терне підвищення ролі громадян у виробленні місцевої політики не 

лише через делегування повноважень обраним представникам, а й через 

різноманітні інструменти безпосереднього залучення громад. Організа-

ції громадянського суспільства при цьому мають забезпечувати наукову 

та експертну підтримку процесу розробки політики. І органи місцевого 

самоврядування, і місцеві органи виконавчої влади законодавчо зобов’я-

зані взаємодіяти не лише між собою, а й з громадою (в тому числі – 

організаціями громадянського суспільства) задля максимально ефек-

тивного задоволення та захисту її інтересів [10].  

Місцеве самоврядування тісно пов’язане з населенням та різно-

манітними громадськими структурами, що представляють інтереси різ-

них соціальних груп – молодіжними громадськими організаціями, асо-

ціаціями органів місцевого самоврядування, благодійними фондами. 

Варто зазначити, що громадські інституції відіграють важливу роль 

у розвитку місцевого самоврядування. Тобто це цілком взаємопов’язані 
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інституції. Незважаючи на автономність у відношеннях між органами 

місцевого самоврядування та громадськими організаціями, за останніми 

зберігається функція громадського контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування. 

В Україні вже сьогодні напрацьовано конкретний досвід співпраці 

органів місцевого самоврядування та громадського сектору стосовно 

практичного втілення та виконання конкретних програм. Спрямованість 

діяльності громадських організацій у певному регіоні має наступні по-

зитивні наслідки: підвищується роль галузевих форм організації взає-

модії державних та муніципальних органів з третім сектором; конкре-

тизація представницьких формувань, учасниками яких є виразники 

інтересів певної соціальної групи або ж галузевої групи організацій; 

формування підвалин для розвитку систематичної співпраці третього 

сектору з місцевими органами влади. 

Важливим напрямом діяльності громадських організацій та органів 

місцевого самоврядування є налагодження співпраці з міжнародними 

структурами: Європейською Комісією, Конгресом місцевих і регіональ-

них влад Європи тощо. 

Особливої уваги заслуговує робота громадських організацій та асо-

ціацій місцевого самоврядування у проведенні спільних проєктів з між-

народними організаціями і фондами з метою організації й проведення 

навчальних семінарів, тренінгів, конференцій, налагодження випуску 

спільних аналітичних, методичних видань. Серед них: співробітництво 

з Українсько-Європейським консультативним центром; агенцією США 

з міжнародного розвитку (USAID); Фондом Фрідріха Еберта; Міжнарод-

ним фондом «Відродження»; проєктом «сприяння регіональному розвитку 

в Україні», що фінансується Євросоюзом; Програмою муніципального 

сталого розвитку та ін. 

У рамках міжнародного співробітництва реалізується партнерська 

програма «Демократизація України: програма малих проєктів», що ви-

конується спільно Британською радою в Україні, творчим центром Ка-

унтерпарт, Комітетом виборців України та Українським незалежним 

центром політичних досліджень за фінансової підтримки Міністерства 

міжнародного розвитку Великобританії (DFID). Проєкт «Голос громад-

ськості» здійснюється за фінансової підтримки Канадського агентства 

міжнародного розвитку (КАМР) [11].  

Основними суб’єктами надання соціальних послуг в Україні є: 

центральні державні органи влади, державні заклади, місцеві органи 

самоврядування, неурядові організації. У той же час, більшість українських 
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громадських організацій не сприймаються державою у якості рівно-

правного партнера у наданні соціальних послуг. Це обумовлено, у першу 

чергу, тим, що до кінця не розподілено відповідальність між структурами 

влади і НДО; відсутність механізмів соціального замовлення з боку 

державних організацій. Закон України «Про соціальні послуги» містить 

положення про ліцензування громадських організацій, які надають соціа-

льні послуги, проте не прописано чіткої процедури, умов та критеріїв здійс-

нення, що стримує розвиток ринку цих послуг та їх різноманітність. 

Варто зауважити, що в Україні, фінансова підтримка ОГС спрямо-

вана у двох напрямках: на забезпечення діяльності, у тому числі утри-

мання, та на виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів), що роз-

поділяється на конкурсних засадах. Проте, фінансова підтримка у пер-

шому випадку доступна, як правило, лише для окремих видів ОГС, на-

приклад, для громадських об’єднань ветеранів, людей з інвалідністю, 

фізкультурно-спортивних товариств, національних творчих спілок. 

Така постановка питання вирішення соціальних проблем що скла-

лись у суспільстві обумовлює необхідність утворення системи, у рамках 

якої влада, бізнес і громадські організації могли б ефективно працювати 

для підвищення якості життя населення. Тільки конструктивна взаємодія 

всіх секторів може додати ініціативам, спрямованим на забезпечення 

стійкого розвитку, інноваційний і послідовний характер, що дозволяє 

вирішувати складні соціальні завдання. 

У демократичних країнах громадянське суспільство є рівноправним 

партнером держави й бізнесу у вирішенні соціальних і суспільних про-

блем. Держава бере на себе зобов’язання створити сприятливі правові 

умови для діяльності організацій громадянського суспільства (ОГС), 

фінансує значну частину їхньої діяльності та залучає до надання соціа-

льних послуг. Наприклад, у країнах Євросоюзу 40–60% від загального 

доходу ОГС становить державне фінансування, у Німеччині 60% гаран-

тованих державою соціальних послуг надають неурядові організації [7]. 

На жаль, українські державні та громадські установи досить часто 

діють або як окремі суб’єкти або, більш того, сприймають один одного 

як конкуренти. Хоча можна зазначити, що державні структури, особливо 

місцевого рівня, незалежні НУО є фундаментальними складовими час-

тинами сучасного громадянського суспільства. Незважаючи на безліч 

відмінностей, вони об’єднані загальною метою: задоволення потреб 

громади. Це також основна тема і ключове завдання співробітництва 

між місцевими адміністраціями та НУО. Вони працюють разом для того, 

щоб консолідувати зусилля та ресурси заради інтересів місцевих громад. 
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Головними партнерами державних організацій у вирішенні гострих 

проблем є соціально орієнтовані НУО, для яких притаманні характерні риси: 

– поєднання надання послуг і репрезентативних функцій; 

– ефективне визначення потреб, сподівань та очікувань людей; 

– гнучкість у досягненні цілей, адаптованість до потреб та пріори-

тетів клієнтів та організацій-бенефіціарів; 

– розвиток потенціалу (насамперед, людського); 

– активізація партнерів і організація діяльності, спрямованої на 

місцеву громаду; 

– здатність отримувати ресурси, які є недоступними чи важко до-

ступними для місцевої адміністрації або інших партнерів, задля реалі-

зації завдань; 

– гнучкість у підрахунках витрат на діяльність [12]. 

Варто зауважити, що в соціальній політиці та наданні соціальної 

підтримки, незалежно від того, реалізуються вони державою чи НУО, 

необхідно відрізняти нормативний аспект (чого ми хочемо досягти?) 

від практичного (як досягти мети?). Практичний аспект включає роз-

поділ завдань між державною адміністрацією та НУО, якщо ефектив-

ність наданих послуг береться за критерій такого розподілу. 

Багатопрофільність державних відомств повинна сприяти ком-

плексному підходу на шляху подолання соціальних проблем. У той же 

час, недостатність міжвідомчої координації призводить у більшості 

випадків до неефективного використання ресурсів.  

У контексті таких показників держава через брак фінансових джерел 

та людських ресурсів йде на співпрацю із громадськими організаціями, 

які отримують фінансову підтримку з боку міжнародних фондів. Слід 

зазначити цілу низку перешкод, що виникають у НДО на шляху вироб-

лення партнерських відносин з державними структурами: недостатня 

мережа соціального інформування, що звужує поінформованість щодо 

діяльності громадських організацій у вирішенні соціальних проблем 

і не сприяє обміну досвідом роботи; низький рівень участі населення 

у громадських організаціях; брак кваліфікованих фахівців тощо. 

Одним з важливих напрямів вирішення проблем стимулювання 

громадської активності на рівні місцевого самоврядування є питання 

впровадження механізму лобіювання. У більшості випадків ініціатором 

даного процесу виступає громада через посередництво створеної нею 

ініціативної групи, організації та створення дієвої системи лобіювання 

інтересів, віднесенних на рівень місцевого самоврядування (як і на на-

ціональному рівні), що потребує формування відповідної правової бази. 
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Цьому потрібно підпорядкувати ретельну наукову, правову експертизу, 

громадські обговорення. Зокрема, відсутність чітко закріплених зако-

нодавчо принципів побудови відносин між місцевим самоврядуванням 

та громадськими організаціями ставлять співпрацю у залежність від 

суб’єктивних уявлень, правової культури відповідних сторін [11, 12].  

Зауважимо, що переважна більшість успішних проєктів із надання 

соціальних послуг громадськими організаціями реалізується самостійно 

без залучення держави. Вирішенням може стати залучення фінансових 

ресурсів міжнародних фондів, які підтримують громадські організації 

до реалізації державних програм; створення регіональних координацій-

них рад з представників громадських організацій з метою регулярного 

моніторингу рівня ефективності державних програм [13].  

Для ефективного подолання соціальних ризиків система соціальних 

послуг повинна швидко й адекватно реагувати на попит і зміни у по-

требах людей. Це вимагає нових підходів, диверсифікації ресурсів, роз-

ширення спектра надавачів послуг. В розвинених країнах, наприклад, 

вживається термін «соціальний контракт», який потрібно розуміти як 

механізм реалізації широкого соціального замовлення між народом та 

владою, основний принцип якого полягає у передачі або делегуванні 

владою неурядовим структурам виконання тих функцій, які можуть бути 

ними краще здійснені. 

Якщо конкретніше, то соціальний контракт – це механізм реалі-

зації програм, орієнтованих на вирішення основних проблем у соціаль-

ній сфері, що належать до компетенції держави (або місцевої влади) 

за підтримки бюджетних коштів, шляхом грантів, субсидій чи договорів, 

укладених на відкритій конкурентній основі (через тендери). 

Головна ідея соціального контракту – угода між місцевими орга-

нами самоврядування та громадянським суспільством. Тобто, центра-

льні або місцеві органи самоврядування наймають тих постачальників 

послуг, які можуть зробити певний вид діяльності краще, чи надати 

певні послуги якісніше [14]. 

Разом з тим подальший розвиток співпраці між органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями обумовлений широким 

спектром повноважень органів місцевого самоврядування, особливо 

в соціальній сфері. Це стосується, передусім, програм гуманітарного 

розвитку та надання соціальних послуг населенню. 

Співпраця органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій може приймати різні форми і здійснюватися різними спо-

собами, в залежності від контексту, в якому відбувається співпраця та 



106 

відповідних особливостей органів місцевого самоврядування та грома-

дянського сектора країни. Серед них виділимо: створення спільних 

груп для розробки перспективних планів розвитку; організацію при 

місцевих радах постійно діючих мониторингових центрів для проведен-

ня відповідних соціологічних, експертних і маркетингових досліджень 

по з’ясуванню нагальних проблем у соціальній сфері; організацію спі-

льних публічних заходів і досліджень громадської думки; забезпечення 

відкритого контролю суспільством за процесами надання соціальних 

послуг власне органами місцевого самоврядування; проведення в засобах 

масової інформації відкритих дискусій за участю місцевої влади та 

громадських організацій [8]. 

Вчені також єдині в думці, що рішенням більшості цих проблем 

значно сприяло б налагодження ефективної системи співпраці органів 

місцевого самоврядування з суб’єктами громадянського суспільства. 

Як, стверджує К. Дубич [15], державно-громадське міжсекторальне спів-

робітництво щодо надання соціальних послуг (далі – державно-громад-

ське співробітництво) є невід’ємною компонентою, важливим державно-

управлінським механізмом, який на практиці дає змогу реалізовувати 

закріплені в ст. 3 Закону «Про соціальні послуги» [16] принципи надання 

соціальних послуг. Зокрема, серед них варто виокремити: максимальне 

та ефективне використання коштів суб’єктами, що надають соціальні 

послуги, соціальної справедливості, адресності та індивідуального під-

ходу, доступності та відкритості. Формат такого співробітництва зво-

диться, як правило, до збирання, узагальнення та аналізу місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування інфор-

мації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи, 

оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин, 

визначення потреб у соціальних послугах, їх видах і обсягах та забез-

печення їх надання. 

Як стверджують незалежні міжнародні експерти, співробітництво 

щодо надання соціальних послуг між державним і недержавним суспіль-

ними секторами створює ситуацію, в якій «виграють усі»: як держава, 

так і кінцевий бенефіціар – отримувач соціальної послуги. Утім конс-

труктивним таке співробітництво є тоді, коли обидві сторони мають 

рівні права та налаштовані на створення і підтримку взаємовигідних 

стосунків щодо забезпечення надання якісних соціальних послуг, а не 

на конфронтацію. Міжсекторальне співробітництво є особливо виправ-

даним у випадках, коли відповідні інститути держави неспроможні на-

лежним чином виконувати покладені на них функції та повноваження 
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з таких причин: нестачі коштів та інших ресурсів; браку кваліфікованих 

фахівців; інституційної і структурної слабкості; політичної нестабіль-

ності та ін.  

Державно-громадське співробітництво щодо надання соціальних 

послуг може здійснюватися як на центральному, так і на місцевому рівнях. 

Важливою перевагою та потенціалом розвитку такого співробітництва 

є те, що вони сприяють кращому розумінню місцевих потреб у соціальних 

послугах, визначенню проблем надання та шляхів їх розв’язання [17]. 

Під державно-громадським міжсекторальним співробітництвом 

(партнерством) щодо надання соціальних послуг розуміють визначену 

нормативно-правовим актом відповідну систему співробітництва, яка 

базується на: зобов’язаннях, які мають юридичну силу; неформально 

досягнутих угодах; робочих відносинах співробітництва; планах дій, 

узгоджених низкою організацій. У рамках партнерства укладаються 

угоди щодо визначених політики і завдань програми надання соціаль-

них послуг, розподілу відповідальності, ресурсів, ризиків і прибутків на 

визначений період часу. Партнерство між державними та недержавними 

організаціями у сфері соціальних послуг включає широкий спектр угод 

про співпрацю, які формально закріплені в правових документах. Парт-

нерство може також існувати між самими НДО без залучення держави, 

здебільшого на регіональному та місцевому рівнях [18]. 

Міністерство соціальної політики відповідає за визначення дер-

жавних стандартів соціальних послуг [19]. На сьогодні затверджені такі: 

– Державний стандарт догляду вдома. 

– Державний стандарт денного догляду. 

– Державний стандарт надання притулку бездомним особам. 

– Державний стандарт соціальної інтеграції та реінтеграції без-

домних осіб. 

– Державний стандарт соціальної адаптації. 

– Державний стандарт консультування. 

– Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів. 

– Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втра-

тили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності. 

– Державний стандарт паліативного догляду. 

– Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного 

втручання. 

– Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації). 

Крім того, громадські організації у своїй більшості зосереджують 

свою діяльність виключно на адвокаційній діяльності і не мають на меті 
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ставати суб’єктами надання соціальних послуг, вести господарську 

діяльність та відповідати критеріям надавачів соціальних послуг. Спро-

буємо окреслити причини такої ситуації: 

1. НДО не хочуть брати на себе відповідальність формувати послугу, від-

повідно стандартам, що вимагає значних фінансових і матеріальних затрат. 

2. Державні структури досить часто не налаштовані на сприяння НДО, 

тому громадські організації відмовляються отримувати кошти з місцевих 

бюджетів, оскільки сама процедура їх отримання складна, довготривала, 

сума коштів не є адекватна зусиллям, які витрачені на їх отримання.  

3. Іноді у процесі співпраці з НДО державні органи не ставлять за мету 

вирішувати соціальні проблеми, а скоріше демонструють процес залучення.  

4. Відсутність Реєстру суб’єктів, що здійснюють соціальну роботу, 

провокує державні структурні підрозділи звертатися до одних і тих 

самих відомих громадських об’єднань та не залучають до надання по-

слуг новостворені об’єднання, або взагалі ігнорують ОГС як потенційних 

надавачів соціальних послуг.  

5. Недосконале бюджетне планування – фінансуються установи, а не 

послуги, тобто фінансування установ, як правило, забезпечує інтереси 

надавачів, а не отримувачів соціальних послуг, та стандарти соціальної 

послуги не враховуються при визначенні вартості соціальної послуги. 

6. Непрозорість влади показати реальні витрати на соціальну сферу, 

боязнь перейти до адресності надання соціальних послуг, визначення 

реальних потреб населення у допомозі [10].  

Важливою проблемою несформованості співробітництва між дер-

жавним і недержавним секторами є низький рівень спроможності ОГС 

надавати соціальні послуги, ОГС лише тільки нарощують свій потенціал 

в якості надавачів соціальних послуг. Партнерство можна розглядати 

як один із найвищих проявів співпраці. І саме у сфері співпраці гро-

мадських організацій та місцевих органів влади виникло поняття «між-

секторного партнерства». 

Міжсекторне партнерство ґрунтується на обоюдній зацікавленості 

взаємодіючих сторін у пошуку шляхів вирішення соціальних проблем; 

об’єднанні зусиль, можливостей та ресурсів кожної сторони; взаємо-

прийнятому рівні контролю та врахування інтересів. 

До основних складових міжсекторного партнерства можна віднести: 

– соціальну проблему; 

– інтереси партнерів; 

– можливості та сильні сторони партнерів; 

– зусилля партнерів, які взаємодоповнюють один одного; 
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– правила взаємодії та взаємоконтролю; 

– наявність проєкту як способу взаємоорганізації сторін; 

– правове підґрунтя для партнерства [13]. 

Міжсекторне партнерство виникає, коли як громадські організації, 

так і державні і комерційні відчувають себе рівноправними партнерами, 

оскільки при міжсекторному партнерстві – НДО мають особливу відпо-

відальність. Адже, переважно громадськість є ініціатором та координа-

тором взаємодії із владою та бізнесом, і саме громадські організації 

розглядаються як додатковий інструмент державного регулювання, за 

допомогою якого необхідні послуги можна надавати більш ефективніше 

і економніше.  

Таким чином, плідна співпраця з недержавними громадськими 

організаціями на державному, регіональному, місцевому рівнях, соціальне 

партнерство та соціальне замовлення в усіх сферах соціальної роботи, 

конкурентне середовище між державою і приватними структурами 

сприятиме створенню та розвитку ринку соціальних послуг, покращенню 

якості соціального обслуговування громадян шляхом впровадження 

багатьох сучасних та ефективних технологій, які використовують не-

прибуткові організації, і скорочуватиме витрати на виробництво соці-

альних послуг, що дають створити можливість споживачам самостійно 

вибирати заклад і форми отримання соціальних послуг. Зросте також 

ефективність розподілу централізованих і нецентралізованих фінансо-

вих ресурсів між установами соціального захисту населення внаслідок 

визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці в соціальних 

послугах, їх видах та обсягах. 

Вивчення цих механізмів, створення науково-обґрунтованої бази 

для їх імплементації в систему соціальної політики та соціальної роботи, 

а також розробка концептуальної бази для формування моделей і ме-

тодів міжсекторної взаємодії актуалізується необхідністю теперішнього 

моменту соціально-економічних перетворень в країні [20]. 

Необхідним є подальша розбудова недержавних громадських ор-

ганізацій, підтримка та подальше залучення недержавних організацій 

до вирішення гострих суспільних питань на регіональному рівні та зако-

нодавче закріплення їх повноважень на загальнодержавному рівні та 

дані заходи дозволять побудувати владні відносини «знизу», сприятимуть 

становленню ефективного самоуправління та перетворять державу 

в цивілізований інститут громадянського суспільства. 
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РОЗДІЛ 4 

СУБ’ЄКТНА ТА КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЯК ОСНОВА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
 

4.1 Суб’єктна відповідальність як базисна складова особистої та корпоративної 

соціальної відповідальності 

4.2 Методика та результати дослідження суб’єктної відповідальності 

в системі цінностей маркетингової діяльності організації 

4.3 Напрями підвищення суб’єктної та корпоративної соціальної відповідальності 

співробітників (на прикладі організації) 

4.4 Суб’єктна відповідальність органів публічного управління щодо удосконалення 

соціальної політики України в галузі інклюзивної освіти 
 

 

4.1  СУБ ’ЄКТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК БАЗИСНА СКЛАДО ВА  
ОСОБИСТОЇ  ТА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ  В ІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Особливості соціально-економічного і духовного життя в Україні 

вимагають від більшої частини населення, особливо від керівників і дер-

жавних службовців прояву індивідуальної активності, ініціативи та від-

повідальності за прийняття рішень в мінливих, незвичайних, а часом 

і непередбачуваних ситуаціях. 

Основною лінією розвитку в процесі онтогенезу особистості, зок-

рема підприємця, звичайного споживача товарів і послуг в сучасному 

суспільстві, є формування її як суб’єкта творчої професійної діяльності. 

Показниками становлення суб’єктності є сформованість наукового сві-

тогляду, ціннісної самосвідомості, що передбачає не тільки створення 

своєї системи цінностей, ціннісних орієнтацій, поглядів на світ, але 

й на своє місце в ньому, а також розвиток рефлексії, усвідомлення себе 

як суб’єкта суспільно-значущої діяльності. Детермінантами становлення 

ціннісної самосвідомості є сформованість моральних переконань, загаль-

нолюдських цінностей, оволодіння вітчизняною культурою, наявність 

прийнятих моральних поглядів та ідеалів, особливості спрямованості 

особистості, сенсоутворююче самовизначення [5] (рис. 4.1). 

Активність суб’єкта розуміється як характерна для нього само-

стійна форма руху, яка відтворює і розширює його здатність до діяльності 

в предметному середовищі [6, с. 299]. Також активність розглядається 

як необхідний і достатній показник суб’єктності, коли вона сприяє усвідо-

мленню характеру і пов’язана з постановою та досягненням певної мети. 
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Рис. 4.1 – Детермінанти становлення ціннісної самосвідомості 

 

До основних форм активності відносять ініціативність та відпові-

дальність. Термін «відповідальність» розуміють, як здійснюваний у різ-

них формах контроль над діяльністю суб’єкта з позицій виконання 

нестандартних, не прийнятих в суспільстві норм і правил. Розрізняють 

як зовнішні, так і внутрішні види контролю за діяльністю, де відпові-

дальність особистості перед суспільством характеризується свідомим 

дотриманням моральних принципів та правових норм. 

Істотний вплив на прийняття відповідальності за успіх чи невдачу 

в професійній діяльності мають рівень розвитку групи та її згуртова-

ність, близькість ціннісних орієнтацій її членів. Одним з показників 

відповідальності виступає також рівень сформованості суб’єктної ло-

калізації контролю. Рівень суб’єктного контролю – це індивідуальна 

особливість контролю над різними життєвими ситуаціями. Він пов’я-

заний з усвідомленням та оцінкою власних дій, з почуттям гідності, від-

повідальності за те, що відбувається, з самоповагою, саморегуляцією, 

самостійністю і зрілістю особистості. Концепція про суб’єктний контроль 

щодо людини і вплив власної діяльності на наступні події (внутрішній 

та зовнішній локус контролю) розроблена Дж. Роттером. Згідно з дослі-

дженнями В. Франкла, відповідальність включає в себе все те, за що 

людина несе відповідальність [8, с. 253]. Екзистенціальний аналіз визнає 

людину вільною; однак, він не тільки визначає її вільною, але й відпо-

відальною. 
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Духовність, свобода та відповідальність – це три екзистенціали 

людського існування, які не тільки характеризують людське буття, 

а й констатують його в цій якості. Поняття «відповідальність» включає 

уявлення про борг, зобов’язання, де людський обов’язок може бути  

зрозумілим в контексті категорії «сенсу» – специфічного сенсу людсь-

кого життя [9, с. 450]. 

Відповідальність – це те, перед чим нас ставить життя і чого ми 

намагаємося уникнути. У своїй роботі «Про сенс життя», В. Франкл за-

значає, що відповідальність йому нагадує прірву, яку, навіть, страшно 

усвідомлювати. У будь-який момент часу людина несе відповідальність 

за все, що наслідком потім відбудеться; за кожне рішення, так, як воно 

назавжди. Кожна людина несе відповідальність за своє майбутнє та 

майбутнє всіх інших людей, за все, що її оточує. 

Кожен момент часу нашого життя включає тисячі можливостей, 

але людина вибирає єдину, а іншими нехтує назавжди, а від цього зале-

жить розгортання подальших подій. Звичайна людина, яка дійсно вирі-

шує конкретні завдання в своєму житті, хоча і займає невеликий статус 

в державі, суспільстві та сім’ї, є відповідальною за свої рішення, дії 

та вчинки. Більш велика відповідальність лежить на особистості, яка 

має високий статус у суспільстві, але її аморальні рішення призводять 

до страждань мільйонів людей. 

Саме, в екзистенціалізмі моральна відповідальність стала об’єктом 

аналізу. Життєві завдання, за які несе відповідальність суб’єкт, завжди 

неповторні. Ця специфічність життєвих завдань обумовлена як унікаль-

ністю особистості, так і неповторністю ситуацій, які виникають. 

У гуманістичній психології, в дослідженнях К. Роджерса, з’ясову-

ється локус або джерело виборів його рішень, або оціночних суджень 

щодо проблемних життєвих ситуацій. Творча особистість усвідомлює, 

що вибір рішень залежить від неї, а не від схвалення або засудження її 

рішень, вибору стандартів, за якими треба жити [7, с. 404]. У дослідженнях 

О. Любчук [5] особистісна відповідальність розглядається як значуща 

цінність професійної самореалізації, складова ціннісної самосвідомості 

та системи цінностей корпорації, які проводять політику корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ). Формування корпоративної культури, 

що включає КСВ, передбачає становлення декількох рівнів: 

– рівень корпоративних утворень, доступних для спостереження; 

– рівень корпоративних латентних утворень; 

– рівень особистісних утворень власників бізнесу (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 – Рівні корпоративної культури, орієнтованої на КСВ 

 

Проблема корпоративної соціальної відповідальності бізнесу ви-

никла і почала обговорюватися в другій половині ХХ століття. Основну 

ідею соціальної відповідальності бізнесу та маркетингу неодноразово 

формулював Ф. Котлер. До початку XXI століття більшість великих ком-

паній США та Західної Європи стали проводити політику корпоратив-

ної соціальної відповідальності. Більш того, були створені об’єднання 

компаній, метою яких стало розвиток і просування концепції корпора-

тивної соціальної відповідальності. 

Ця тематика почала розроблятися дослідниками та експертами, 

які працюють в області корпоративного управління, а вивчення конце-

пції корпоративної соціальної відповідальності увійшло в навчальні 

курси з корпоративного менеджменту провідних економічних вузів. 

Концепція корпоративної соціальної відповідальності набула по-

ширення і в країнах Центральної та Східної Європи. В Угорщині, Польщі, 

Росії, Україні та Чехії було проведено міжнародне дослідження «Корпо-

ративна соціальна відповідальність: суспільні очікування» [4] для ви-

вчення умов адаптації нової концепції. 

Існуюче протиріччя між основними цілями бізнесу як діяльності, 

спрямованої на отримання прибутку, та соціальною відповідальністю 
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бізнесу, його соціальною спрямованістю, вирішується через поглиб-

лення та розширення маркетингових підходів, в першу чергу, шляхом 

створення й зміцнення в процесі реалізації КСВ репутаційного капіталу, 

поліпшення іміджу організації та зміцнення позицій брендів компанії. 

Саме ці цілі головним чином і стимулюють в умовах України та ряду 

інших країн, в першу чергу – «пострадянських», реалізацію принципів 

КСВ підприємствами, фірмами і компаніями, що працюють в ринкових 

умовах суспільства, що трансформується [1]. 

Якщо узагальнити визначення корпоративної соціальної відпові-

дальності, розробленого різними міжнародними організаціями (в тому 

числі ООН та Світовим Банком), то соціальна відповідальність розглядається, 

як принцип сучасного менеджменту, що включає наступні моменти: 

– КСВ передбачає добровільний вибір компанії в умовах посилення 

конкуренції та зниження довіри до бізнесу; 

– мова йде про відповідальність, що виходить за рамки зобов’язань, 

запропонованих бізнесу законодавством в питаннях сплати податків, 

створення робочих місць та генерації прибутку; 

– КСВ стосується всіх суб’єктів місцевого співтовариства (бізнес, 

ЗМК, влада, населення, інвестори); 

– відбувається переорієнтація від рішення проблем суспільства за ра-

хунок бізнесу до участі в розвитку того середовища, в якій бізнес працює; 

– даний підхід спрямований на стійкий розвиток компанії та по-

винен надавати прямий (бажано довгостроковий) вплив на її фінансові 

показники. 

Корпоративна соціальна відповідальність розглядається як постійна 

прихильність бізнесу принципам ведення справи на основі етики та готов-

ність вносити свій вклад в економічний розвиток, покращуючи одночасно 

якість життя і своїх працівників з їх сім’ями, та суспільства в цілому. 

Виділяють три етапи розвитку концепції КСВ в різних країнах: 

«Перший етап» характеризується так званою філантропією ниж-

нього рівня та короткостроковими інформаційними проєктами; 

«Другий етап» відрізняється тим, що в суспільстві формуються пер-

винні моделі управління з урахуванням соціальних потреб, здійснюються 

довгострокові соціальні проєкти, осмислюється суть екологічних проблем; 

«Третій етап» передбачає чітку стратегію партнерства суспільства 

та прибуткових організацій, сувору систему соціального захисту, роз-

винену концепцію корпоративної громадянськості.  

Багато європейських країн, включно з країнами-кандидатами в Євро-

союз, знаходяться зараз на проміжній стадії між другим і третім етапом 
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розвитку КСВ. Україна практично у всіх відносинах знаходиться на пер-

шій стадії, за винятком хіба що діяльності відділень міжнародних кор-

порацій, їх представництв. 

Для України тема корпоративної соціальної відповідальності поки 

залишається новою. Поняття «корпоративна соціальна відповідальність» 

в Україні вивчалося мало; порушувалися лише окремі його аспекти – 

благодійність, спонсорство та соціальний брендинг. Основним предметом 

трьох досліджень КСВ, що проводилися в Україні, стали благодійність 

та спонсорство. У наукових дослідженнях проблематика корпоративної 

соціальної відповідальності представлена ще ширше. 
 

 

4.2  МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІД ЖЕННЯ СУБ ’ЄКТНОЇ  В ІДПОВІДАЛЬНО СТІ  
В СИСТЕМІ Ц ІННОСТЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ  Д ІЯЛЬН ОСТІ ОРГАНІЗАЦІ Ї  

 

Як показало попереднє дослідження, комплексний показник гото-

вності до стратегічних змін співробітників управління по збуту (якісні 

показники), дорівнює 7,178 (не перевищує 8). Тому підприємство не готове 

до стратегічних змін з організаційних, мотиваційних та структурних 

факторів і потребує розробки і впровадження заходів за цими напря-

мами. До детермінант, що обумовлюють мотиваційну готовність співро-

бітників до стратегічних змін, відносять систему цінностей, мотивів, 

потреб та інших мотиваційних утворень. 

У дослідженнях встановлено, що ціннісні орієнтації, їх зміст та 

спрямованість стійко характеризують особистість і є показником рівня 

її розвитку; визначають внутрішню структуру відносин людини до різ-

них цінностей матеріального і духовного світу; здійснюють регуляцію 

діяльності і поведінки. Цінності обумовлюють риси особистості, які є 

набутими в результаті соціалізації та самореалізації особистості. Цінність 

є багатовимірним інтегративним феноменом, пов’язаним з особливи-

ми механізмами в емоційно-потребовій сфері особистості. Незалежно 

від підходів до проблеми «цінностей», виокремлюють істотні її ознаки:  

– здатність задовольняти будь-яку потребу;  

– здатність викликати емоційне ставлення до об’єкта (матеріаль-

ного чи духовного);  

– значущість або корисність для суб’єкта;  

– стимулювання активності особистості;  

– регуляція поведінки на основі норм і ідеалів. 

Незважаючи на різні підходи, визнано існування ціннісних орієн-

тацій як значущих компонентів структури особистості, що формуються 
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в процесі її соціалізації та виражають спрямованість особистості на ре-

гулювання діяльності та поведінки. 

«Цінність» – це поняття, яке включає позитивне та негативне зна-

чення для суб’єкта будь-якого об’єкта чи явища, яке регулює його пове-

дінку. Ціннісні орієнтації виступають елементами внутрішньої структури 

особистості, що є основою її спрямованості на певні цінності. Система 

ціннісних орієнтацій – це сукупність структурно-динамічних та змістовно-

типологічних характеристик. Цінності і ціннісні орієнтації відіграють 

провідну роль в процесі соціалізації і професіоналізації фахівців. 

У дослідженні Н. Антонової [2] встановлено, що ціннісні орієнта-

ції студентів утворюють складну, багаторівневу ієрархічну структуру, 

в якій (за типологією Н. Лапіна) існує «ядро» з декількох базових цінно-

стей, які володіють відносно великою стійкістю, що менше піддаються 

впливу соціальних та психологічних факторів. Встановлено, що найбільш 

схильними до змін є цінності середнього статусу «структурного резерву». 

При достатній сформованості цих цінностей вони помітно покращують 

професійну самореалізацію фахівців. 

Виявлено тенденцію до відповідності між типом домінуючої спря-

мованості особистості респондентів та цінностями, що входять в струк-

туру певних груп. Так, спрямованість на себе в більшій мірі пов’язана 

з групами цінностей особистісного характеру: особистого життя, міжосо-

бистісного спілкування, самовдосконалення, матеріальними, інтелек-

туальними. Спрямованість на спілкування головним чином пов’язана 

з цінностями таких груп, як: міжособистісного спілкування, вольовими. 

Спрямованість особистості на справу пов’язана з цінностями груп: 

професійної самореалізації, інтелектуальними, вольовими. 

Встановлено, що структурно-динамічні та змістовні характеристики 

системи ціннісних орієнтацій взаємопов’язані з іншими особистісними 

якостями респондентів, а також з рівнем їх розвитку. Так, високий розви-

ток таких особистісних якостей, як: «домінантність, «тривожність, «підо-

зрілість», «динамічність спілкування» взаємопов’язані з такими термі-

нальними цінностями: «цікава робота», «матеріально-забезпечене життя», 

«щасливе сімейне життя», «любов», «наявність хороших та вірних друзів»; 

і такими інструментальними цінностями як: «охайність», «вихованість», 

«відповідальність», «чуйність». 

Для дослідження особливостей сформованості ціннісного ядра 

особистості кожного співробітника Управління по збуту підприємства 

використовувалася методика Д. Рокича, а також розроблені обробки 

даних на підставі теоретичного підходу значущості – незначущості 
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цінностей для поведінкового репертуару особистості в професійному 

самовираженні Н. Антонової [2] та О. Любчук [5] по групуванню даних 

цінностей на підставі класифікації потребової сфери людини. 

Група ціннісних орієнтацій «Блага» включає такі термінальні цінно-

сті, як: життєва мудрість, здоров’я, матеріальна забезпеченість, розваги, 

свобода. Проведене дослідження показало, що для 80% співробітників 

Управління по збуту середні ранги з цієї групи цінностей займають сере-

динні ранги, а, значить, не є значущими цінностями, домінуючими тенден-

ціями в спрямованості особистості, хоча і виявляються в поведінці (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3 – Індивідуальні значення ціннісних орієнтацій «Блага» 

 

До групи ціннісних орієнтацій «Позитивні відносини» входять такі 

термінальні цінності, як любов, наявність добрих і вірних друзів, щасливе 

сімейне життя, щастя інших. Вивчення середніх рангів респондентів по 

даній групі цінностей виявило значимість цих цінностей для 10% рес-

пондентів, у решти вони займають серединні ранги (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4 – Індивідуальні значення цінностей «Позитивні відносини» 
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До групи ціннісних орієнтацій «Статусно-професійні» відносяться 

активна діяльне життя, цікава робота, суспільне визнання, впевненість 

в собі. Аналіз отриманих середніх рангів кожного респондента по даній 

групі ціннісних орієнтацій розкрив відсутність їх значимості для рес-

пондентів (рис. 4.5). 
 

 
Рис. 4.5 – Індивідуальні значення цінностей «Статусно-професійні» 

 

Група ціннісних орієнтацій «Самореалізація» містить такі термі-

нальні цінності, як: краса природи і мистецтва, пізнання, продуктивне 

життя, розвиток, творчість. Дослідження показало, що для 90% співро-

бітників Управління по збуту середні ранги по цій групі цінностей за-

ймають серединні ранги, а значить не є значущими цінностями, які не 

входять в ціннісне ядро особистості, але проявляються в поведінці (рис. 4.6). 

У дослідженнях встановлено, що найменш схильні до змін цінності, 

які складають ядро. Найбільш схильні до впливу цінності, що займають 

середнє положення в ієрархічній структурі. 
 

 
Рис. 4.6 – Індивідуальні значення цінностей «Самореалізація» 

 

До груп інструментальних цінностей віднесені вольові, освітні, 

загальнолюдські, ефективності. Група ціннісних орієнтацій «Вольові» 
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містить такі інструментальні цінності, як: непримиренність до своїх недо-

ліків, відповідальність, самоконтроль, вміння відстояти свою точку зору, 

тверда воля. Проведене дослідження показало, що для 20% співробітників 

вольові якості є значущими для досягнення поставлених цілей (рис. 4.7). 

 

 
Рис. 4.7 – Індивідуальні значення цінностей «Вольові» 

 

Для 80% співробітників Управління по збуту середні ранги по гру-

пі вольових цінностей займають серединні ранги, а значить можуть 

коригувати, змінюватися їх значимість для особистості під дією певних 

факторів. До групи ціннісних орієнтацій «Освітні» входять такі інстру-

ментальні цінності, як: вихованість, високі потреби, освіченість, широта 

поглядів, чесність (рис. 4.8). 

 

 
Рис. 4.8 – Індивідуальні значення цінностей «Освітні» 

 

Вивчення середніх рангів респондентів по даній групі цінностей 

виявило, значимість цих цінностей для 20% респондентів, для 10% рес-

пондентів освітні цінності є незначними, у решти (70% респондентів) 

вони займають серединні ранги. 
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Група ціннісних орієнтацій «Ефективність» містить такі інструме-

нтальні цінності, як: акуратність, старанність, незалежність, раціона-

лізм, ефективність у справах. Аналіз отриманих середніх рангів кожного 

респондента по даній групі ціннісних орієнтацій розкрив їхню соціальну 

значимість тільки для 20% респондентів (рис. 4.9). 
 

 
Рис. 4.9 – Індивідуальні значення цінностей «Ефективність» 

 

Дослідження значимості цінності «відповідальність» як груповий 

цінності в системі вольових цінностей як інструментальних для досяг-

нення поставлених цілей виявило, що дана цінність займає в групі 

співробітників серединні ранги (рис. 4.10). Аналіз індивідуальних значень 

вольових цінностей (непримиренність до своїх недоліків, відповідальність, 

самоконтроль, вміння відстояти свою точку зору, тверда воля) співробіт-

ників Управління по збуту виявив входження даних цінностей в ціннісне 

ядро особистості у 20% респондентів. 
 

 
Рис. 4.10 – Групові значення вольових цінностей 
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співробітників маркетингового відділу. Дані цінності займають сере-

динні ранги в системі цінностей співробітників Управління по збуту 

організації. Ціннісні орієнтації групи «Ефективність» (старанність, неза-

лежність, раціоналізм, ефективність у справах) є значущими тільки для 

20% респондентів. Група ціннісних орієнтацій «Самореалізація» (краса 

природи і мистецтва, пізнання, продуктивне життя, розвиток, твор-

чість) входить в ціннісне ядро особистості тільки у 10% респондентів. 

Дослідження значимості цінності «відповідальність» як груповий 

цінності в системі вольових цінностей виявило, що дана цінність займає 

в групі співробітників Управління по збуту серединні ранги і не вхо-

дить в ціннісне ядро їх особистості. 
 

 

4.3  НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ СУ Б ’ЄКТНОЇ  ТА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦ ІАЛЬНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬН ОСТІ 

СПІВРОБІТНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ  ОРГАНІЗАЦІЇ )  
 

Суб’єктна відповідальність кожного співробітника сьогодні грає 

першорядну роль, виступає необхідною складовою кардинальної пере-

будови його професійного мислення, так і професійних практичних 

дій. Оскільки людина живе і працює в суспільстві і з його допомогою 

вирішує майже всі загальні проблеми свого життя, суб’єктна відповіда-

льність набуває соціальний характер, тобто вона, передусім, виступає 

як соціальна відповідальність. 

Від усвідомлення особистістю своєї відповідальності за свій образ 

мислення, рішення і дії визначальною мірою залежить рівень та спря-

мованість тих товариств, до яких вона відноситься та в яких реалізує свої 

глибинні ціннісні настанови і мотиви. Кожна людина має своє уявлення 

про особисту та соціальну відповідальності, яка визначається її ціннос-

тями, настановами, сформованими завдяки родині, суспільству, державі, 

освіті, діяльності та яка проявляється в певній соціальній поведінці. 

Людина в реальній дійсності є і суб’єктом, і об’єктом суб’єктної, 

корпоративної, соціальної відповідальності, адже на неї впливають 

ідеї, принципи, цінності, норми, закони суспільства, корпорації, сім’ї. 

В умовах нестабільності функціонування українського суспільства, де 

в системі відносин не розвинена соціальна відповідальність, посилюються 

анемічні процеси, що призводить до дисфункції ціннісно-нормативних 

механізмів соціального регулювання і контролю, що виникають при 

обставинах, коли легітимізовані в суспільстві певного типу цінності 

і норми повністю або частково втрачають свій регулятивний потенціал, 

перестають сприйматися і визнаватися як загальноприйняті. 
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В Україні на сучасному етапі розвитку суспільства характерним є, 

як показали результати соціологічних досліджень, загальне безвідпові-

дальне ставлення до себе, до свого суспільного життя, роботи, країни, 

що позначається на ставленні до своєї праці, призводить до падіння 

престижності чесної праці, прагненню до успіху будь-якими засобами 

без докладання зусиль. 

Праця втратила для багатьох працівників свою цінність і стала ін-

струментом отримання певних благ. Це дослідження підтвердило цю 

проблему в українському суспільстві: «Цікава робота» як цінність серед 

співробітників Управління по збуту займає серединні ранги і не вхо-

дить в ціннісне ядро їх особистості. 

До статусно-професійних цінностей відносять наступні цінності, 

які представлені на Рис. 4.11 під номерами: «Цікава робота» – «№4»; 

«Активне діяльне життя» – «№1»; «Суспільне визнання» – «№9»;  «Впев-

неність в собі» – «№18». 

 

 
Рис. 4.11 – Групові значення статусно-професійних цінностей 

 

Міжнародний досвід свідчить про значну увагу, яку приділяють 

людським ресурсам в сфері виробництва. Підкреслюється значення і 

роль персоналу типовим девізом: конкурентоспроможність персоналу 

визначає конкурентоспроможність підприємства. Розвиток корпоративної 

соціальної відповідальності обумовлює позитивні процеси в викорис-

танні персоналу підприємств, що перетворюється в певні переваги [3]. 

На підставі проведеного дослідження виявлено, що підвищення 

рівнів організаційної, мотиваційної готовності до стратегічних змін 

співробітників маркетингового відділу організації обумовлено особли-

востями розвитку суб’єктної та корпоративної системи цінностей. Тому 

виявлення напрямків для розвитку окреслених видів соціальної відпо-

відальності кожного співробітника Управління по збуту та впрова-
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дження їх в систему підвищення професійної кваліфікації може сприя-

ти вирішенню даної проблеми. 

Напрямками підвищення суб’єктної та корпоративної відповіда-

льності співробітників організації можуть бути наступні: 

– забезпечення умов для професійного та особистісного зростан-

ня в системі підвищення кваліфікації; 

– сприяння усвідомленню суб’єктної та корпоративної системи 

цінностей організації; 

– розвиток особистісної готовності до їх реалізації в процесі тре-

нінгових занять; 

– створення гідних умов праці та її оплати; 

– впровадження безпечних умов праці; 

– узгодження інтересів працівника і роботодавця; 

– розробка системи мотивації до високопродуктивної праці; 

– підвищення соціальної захищеності працівників організації; 

– формування сприятливого клімату в колективі; 

– надання додаткових соціальних гарантій страхування життя і 

здоров’я; 

– розвиток культури виробництва та праці. 

Як показали результати проведених досліджень, рівень розвитку 

соціальної відповідальності організації в значній мірі підвищує рівень 

її конкурентоспроможності, а формування соціальної відповідальності 

у співробітників залежить від конкурентоспроможності організації. 

 

Висновки до розділів 4.1–4.3 

1. Показано, що підвищення рівнів організаційної, мотиваційної го-

товності до стратегічних змін співробітників організації обумовлено осо-

бливостями розвитку їх суб’єктної та корпоративної системи цінностей. 

2. Установлено, що ціннісні орієнтації, їх зміст і спрямованість стійко 

характеризують особистість і є показником рівня її розвитку; висловлю-

ють внутрішню структуру відносин людини до різних цінностей матеріаль-

ного і духовного світу; здійснюють регуляцію діяльності і поведінки. 

3. Виявлено, що для України тема корпоративної соціальної від-

повідальності поки залишається новою. Поняття КСВ в Україні вивчалося 

мало: порушувалися лише окремі її аспекти – благодійність, спонсорство 

та соціальний брендинг. Корпоративна соціальна відповідальність роз-

глядається як постійна прихильність бізнесу принципам ведення справи 

на основі етики і готовність вносити свій вклад в економічний розвиток, 

покращуючи одночасно якість життя і своїх працівників з їх сім’ями. 
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4. Вказано, що основною лінією розвитку особистості організації 
в сучасному суспільстві є формування її як суб’єкта професійної діяль-
ності. Показниками становлення суб’єктності є сформованість ціннісної 
самосвідомості людини, зокрема таких цінностей суб’єкта як активність, 
ініціативність, відповідальність (суб’єктна, корпоративна, соціальна). 

5. Проведено дослідження ціннісних орієнтацій, яке виявило від-
сутність значущості статусно-професійних цінностей для співробітників 
організації. Праця втратила для багатьох працівників свою цінність 
і стала інструментом отримання певних благ. Дане дослідження під-
твердило цю проблему в українському суспільстві: «цікава робота» 
як цінність не входить в ціннісне ядро особистості працівників. Дані 
цінності займають серединні ранги в системі цінностей співробітників 
організації, де проводилося дослідження. 

6. Виявлено, що цінності ефективності є значущими тільки для 20% 
співробітників, тоді як цінності самореалізації (краса природи і мистецтва, 
пізнання, продуктивне життя, розвиток, творчість) входять в ціннісне 
ядро особистості тільки у 10% співробітників. 

7. Констатовано, що цінність «відповідальність» як групова цінність 
в системі інструментальних вольових цінностей займає в групі співро-
бітників Управління по збуту серединні ранги і не входить в ціннісне 
ядро їх особистості. 

8. Запропоновано напрями підвищення суб’єктної і корпоративної 
відповідальності на основі розвитку особистісних утворень працівника 
в процесі додаткової освіти. 
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4.4.  СУБ ’ЄКТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ  ОСВІТИ  
 

Сучасні глобалізаційні процеси, які відбуваються в світі не оминули 

Україну і спонукають органи публічного управління системою освіти 

враховувати міжнародні тенденції та нести відповідальність перед гро-

мадянами держави щодо забезпечення їх конституційних прав і свобод. 

Одним з таких прав є забезпечення освітою всіх, незалежно від їх особ-

ливих потреб.  

Інформаційно-технічна революція, що охопила всі сфери діяльно-

сті, перетворилася в глобальний прискорювач соціально-педагогічного 

прогресу, підвищення рівня освіти та якості життя людей з особливими 

потребами. Інновації у вигляді інклюзивного навчання які сьогодні су-

проводжують систему освіти здійснюють серйозний вплив на характер 

педагогічних процесів, професійних стосунків, їх удосконалення та га-

рмонізацію. Особливої актуальності цей процес набуває в сучасній 

Україні, коли запроваджуються докорінні зміни в організації навчання 

людей з особливими освітніми потребами. В педагогічній діяльності 

йде процес відмови від багатьох стереотипів часів Радянського Союзу, 

коли існувала тенденція, що людям з особливими потребами достатньо 

державної допомоги, а освіта зовсім необов’язкова [2].  

Розроблення ефективної соціальної політики в галузі освіти та 

запровадження інклюзивної освіти на всіх освітніх рівнях: дошкільному, 

загальноосвітньому, професійно-технічному та вищому, включення в їх 

педагогічну діяльність технологій та методик інклюзивного навчання 

людей з особливими потребами, є важливою вимогою професійної пе-

дагогічної роботи в організації інклюзивного навчання в системі освіти 

України та суб’єктною відповідальністю органів публічного управлін-

ня загальнодержавного та регіонального рівнів щодо удосконалення 

соціальної політики України в галузі інклюзивної освіти. Зважаючи на 

євроінтеграційний вектор державної політики України на забезпечення 

міжнародних стандартів освіти та доступу до неї всіх громадян держави 

це є необхідністю сьогодення.  
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Джерельною базою дослідження процесів публічного управління 

щодо удосконалення соціальної політики України в галузі інклюзивної 

освіти стали низка наукових праць, публікацій вітчизняних вчених 

і дослідників, які через призму різних галузей науки в тій чи іншій мірі 

досліджували аспекти галузі освіти та надання освітніх послуг насе-

ленню. Термінологія дослідження, концептуальні засади й теоретичні 

проблеми розвитку соціальної політики та інклюзивної освіти в розрізі 

державно-управлінської та педагогічної науки вивчалися авторами в ен-

циклопедичних виданнях з державного управління, педагогіки та соці-

альної роботи авторами яких є українські вчені В. Бакуменко, М. Білин-

ська, Н. Діденко, В. Князєв, А. Михненко, П. Надолішній, Ю. Сурмін, 

В. Кремінь, Т. Лукіна, С. Ніколаєнко, І. Малафіїк, З. Шевців, та ін. Спектр 

соціальних проблем, теоретичні аспекти і практичні питання розроб-

лення й реалізації соціальної політики в Україні розкрито в роботах 

В. Голубь, О. Іванової, Л. Ільчук, О. Палій, Т. Семигіної, В. Скуратівського, 

В. Трощинського та ін. Соціально-педагогічний супровід людей з особ-

ливими потребами в умовах навчальних закладів досліджували: Л. Дро-

здова, К. Дубич, А. Кокарева, А. Колупаєва, О. Песоцька, Г. Сергієнко, 

П. Таланчук, Л. Тюптя та ін. Зокрема, специфіку організації інклюзив-

ного навчання дітей окремих категорій репрезентовано в досліджен-

нях: І. Гілевич, Л. Калініної, О. Кузьмічової, Л. Гигранової, І. Цукерман 

(залучення дітей з порушеннями слуху); Л. Волкової, Ю. Кузьміної, Е. 

Мєдвєдєвої, Л. Лопатіної та ін. 

Сучасний етап розвитку України як незалежної та соціальної дер-

жави відбувається в умовах суспільно-політичної та економічної кризи, 

що спонукає органи публічного управління до пошуку шляхів оптимі-

зації соціальних видатків на освіту, осучаснення та підвищення ефек-

тивності системи надання освітніх послуг такій категорії населення як 

люди з особливими потребами. Сьогодні існує нагальна потреба в еконо-

мії, раціональному використанні бюджетних коштів шляхом розроблення 

та впровадження ефективної соціальної політики і дієвих механізмів 

публічного управління освітніми послугами. В умовах недореформу-

вання галузі освіти, існування системних деформацій які впливають на 

життєвий рівень населення країни, поглиблюється його поляризація, 

зростає нерівність у доступі до освітніх послуг та невдоволення рівнем 

освітнього забезпечення. Це призводить до масштабної маргіналізації, 

соціального відторгнення людей з особливими потребами, підвищення 

в суспільстві соціального напруження. Саме ці чинники спонукають ор-

гани публічного управління розробляти в державі ефективну соціальну 
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політику в галузі освіти щодо запровадження форм інклюзивного на-

вчання, що дасть шанс людям з особливими потребами навчатись в за-

кладах різних освітніх рівнів і отримувати достойну професійну підго-

товку, яка вплине на їх подальшу трудову діяльність та матеріальне 

забезпечення життя. 

В межах нашого дослідження необхідно з’ясувати сутність соціа-
льної політики взагалі і в галузі освіти зокрема. Українській науковець 
В. А. Скуратівський пропонує розглядати соціальну політику в двох ро-
зуміннях 8, с. 5–6: у широкому, як систему здійснюваної в суспільстві 
суб’єктами (державними, громадськими та ін.) діяльності в різних способах 
і формах, яка базується на певних принципах, засадах і спрямована на 
створення умов для самореалізації соціального потенціалу людини, за-
безпечення оптимального функціонування і розвитку соціальних від-
носин; тобто соціальна політика є системою управлінських, регулятивних 
впливів, діяльністю суб’єктів, спрямованих на задоволення соціальних 
потреб, збалансування соціальних інтересів людини, груп суспільства, 
досягнення соціальних цілей, розв’язання соціальних завдань; у вузь-
кому, як діяльність суб’єктів соціально-політичного життя, яка спрямо-
вана на забезпечення соціального захисту, соціальної безпеки людини 
і суспільства шляхом створення умов для формування безпечного соціа-
льного середовища людини; це передбачає розроблення та вжиття ком-
плексу заходів щодо створення системи соціальних суспільних амортиза-
торів, зокрема ринкових ризиків і формування соціальних стандартів 8, с. 5–6. 

Соціальна політика значною мірою визначає процес надання 
освітніх послуг. Освітні послуги є складовою частиною соціальної полі-
тики, а метою їх надання є забезпечення розвитку творчого, наукового, 
професійного потенціалу громадян держави та забезпечення рівних 
можливостей доступу до отримання таких послуг осіб, не зважаючи на 
їх особливі потреби. Держава з метою забезпечення конституційних 
прав всім громадянам та розв’язання освітніх проблем, які виникають 
в окремих осіб, соціальних груп, розробляє та здійснює соціальну полі-
тику в галузі освіти, в тому числі інклюзивної. Іншими словами, держава 
бере на себе зобов’язання щодо надання освітніх послуг шляхом: розроб-
лення нормативно-правової бази, фінансування, матеріально-технічного 
забезпечення, створення інфраструктури освітніх установ, вільного до-
ступу до них громадян з особливими потребами тощо. 

Соціальну політику в галузі освіти можна визначити, як комплекс 

заходів, який охоплює різні напрями освітніх послуг, здійснюється 

державними та приватними закладами з метою розвитку творчого, на-

укового, професійного потенціалу громадян держави та забезпечення 
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рівних можливостей доступу до отримання таких послуг осіб, не зважа-

ючи на їх особливі потреби. На рівні держави соціальна політика реалі-

зується, як правило, через державні органи управління 5.  
Україна, як демократична держава, взявши євроінтеграційний шлях 

розвитку в галузі освіти керується міжнародними стандартами та нор-
мами які закріплюють права людей з особливими потребами, які є або 
можуть стати учасниками освітнього процесу. До них, передусім, нале-
жать: Декларація про права інвалідів (ООН, 1975), Всесвітня програма дій 
стосовно інвалідів (ООН, 1982), Конвенція про права дитини (ООН, 1989), 
Всесвітня декларація «Освіта для всіх» (1990), Стандартні правила забез-
печення рівних можливостей для інвалідів (ООН, 1993), Саламанкська 
Декларація (1994), Дакарська Декларація (2000) та ін. [3]. 

Великого значення для запровадження інклюзивної освіти має 
Саламанкська Декларація, де зокрема зазначено, що «…школам необ-
хідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, 
включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові розлади. Проблема, 
яка стоїть перед інклюзивною школою, полягає в розробці особистісно-
орієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили успішне навчання 
всіх дітей, у тому числі й дітей з розумовими чи фізичними розладами. 
Основний принцип створення інклюзивної школи полягає в тому, що 
всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється 
можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують 
між ними. Інклюзивні школи мають визнавати і враховувати різнома-
нітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів на-
вчання, а також забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки 
відповідних навчальних планів, запровадження організаційних заходів, 
розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських 
зв’язків зі своїми громадами» [3]. 

Соціальна політика в Україні стосовно організації та надання 
освітніх послуг людям з особливими потребами визначається Консти-
туцією України (ст. 46, 53, 49), Державною національною програмою 
«Освіта (Україна XXI століття)», Законом України «Про освіту», Законом 
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам», Законом України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 
Постановою Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції ран-
ньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів», Концепцією стандартів освіти 
осіб з вадами слуху, Концепцією розвитку інклюзивної освіти тощо.  

Центральні органи виконавчої влади, відчуваючи суб’єктну від-

повідальність щодо удосконалення соціальної політики України в галузі 
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інклюзивної освіти і для взяття під державний контроль забезпечення 

права на освіту громадянам, в тому числі, з особливими потребами, 

ввели посаду освітнього омбудсмена, яка затверджена постановою 

КМУ № 491 від 6 червня 2018 року. Ми багато десятиліть спостерігали 

порушення прав людей з особливими потребами в галузі освіти. Все 

проявлялось і на сьогодні існує як: недостатність розробленої норма-

тивно-правової бази в захисті їхніх прав, бездієвість державно-управ-

лінських структур, які відповідають за організацію та впровадження 

інклюзивної освіти, не розробленість навчально-методичного забезпе-

чення щодо навчання людей з особливими потребами, зважаючи на їх 

нозології та особливості психофізичного розвитку, тотальна недоступність 

архітектури освітніх закладів для цієї категорії громадян України [6].  

На виконання міжнародних стандартів забезпечення прав на освіту 

всім категоріям населення України, відповідний контроль в цій галузі 

введено посадовця в особі освітнього омбудсмена на рівні центральних 

органів управління з чітким зазначенням обов’язків для виконання, 

серед яких: 

– сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забез-

печення права людини на здобуття якісної та доступної освіти; 

– здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту; 

– вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного до-

ступу до здобуття освіти; 

– сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання; 

– сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо 

додержання в Україні прав людини на освіту; 

– співпраця та взаємодія з МОН та іншими центральними орга-

нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами 

освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, 

органами управління освітою, правоохоронними органами, міжнарод-

ними організаціями, неурядовими громадськими організаціями з пи-

тань, що належать до його компетенції [6]. 

Освітній омбудсмен, відповідно до покладених на нього завдань, буде 

провідником державної соціальної політики в галузі інклюзивної освіти 

і через свої повноваження зможе взяти під контроль як горизонтальний, 

так і вертикальний рівень органів влади з забезпечення права на освіту, 

не зважаючи на особливості людини та змусить до відповідальності 

органи влади за свої дії чи бездіяльність в галузі інклюзивної освіти, 

перед громадянами держави [6].  
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Ще один із важливих аспектів реалізації соціальної політики в галузі 
інклюзивної освіти створення інклюзивного середовища в закладах 
освіти всіх рівнів, яке має базуватися на менеджменті освітніх іннова-
цій, що є сучасним напрямом розвитку науки про управління, у якому 
розкривається їх вплив на розвиток інклюзивного середовища, форм 
управління ним, мотивування управлінських та науково-педагогічні 
кадрів у закладах освіти з метою якісного покращення або введення 
показників навчального інклюзивного процесу їх освітньої діяльності. 
Суб’єктами менеджменту інклюзивних освітніх інновацій, як і в загаль-
ній теорії державного управління соціально-педагогічними системами, 
до яких належать навчальні заклади всіх рівнів, є керівники цих закладів, 
котрі безпосередньо беруть участь у розробці, експерименті чи апробації, 
впровадженні чи застосуванні освітніх інновацій в галузі інклюзивної 
освіти; об’єктами – науково-педагогічні працівники та їх творча діяль-
ність із застосування освітніх інновацій в галузі інклюзії безпосередньо 
в навчальному процесі для осіб з особливими потребами в середовищі 
навчального закладу серед членів колективу які не мають таких особ-
ливих потреб [2, с. 73–81]. 

Зважаючи на вищезазначене, можна зазначити, що організація 
інклюзивної освіти, її реалізація та забезпечення прав на освіту всіх 
рівнів, людям з особливими потребами, лежить в площині соціальної 
політики держави. Успішність цього процесу буде залежати від соціально-
економічних, політичних, нормативно-правових показників та науково-
педагогічного потенціалу навчальних закладів, які є безпосередніми вико-
навцями та реалізаторами інклюзивного процесу з надання освітніх послуг 
людям з особливими потребами на регіональному рівні та відповідаль-
ності органів публічного управління щодо удосконалення соціальної полі-
тики України в галузі інклюзивної освіти на загальнодержавному рівні. 

Досліджуючи тенденції суб’єктної відповідальності органів публіч-

ного управління щодо удосконалення соціальної політики України 

в галузі інклюзивної освіти слід зауважити, що соціальна політика знач-

ною мірою визначає процес надання освітніх послуг. Освітні послуги 

є складовою частиною соціальної політики, а метою їх надання є забез-

печення розвитку творчого, наукового, професійного потенціалу громадян 

держави та забезпечення рівних можливостей доступу до отримання 

таких послуг осіб, не зважаючи на їх особливі потреби. 

Державні органи публічного управління з метою забезпечення 

конституційних прав всім громадянам та розв’язання освітніх проблем, 

які виникають в окремих осіб, соціальних груп, розробляє та здійснює 

соціальну політику в галузі освіти, в тому числі інклюзивної. Іншими 
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словами, держава бере на себе зобов’язання щодо надання освітніх послуг 

шляхом: розроблення нормативно-правової бази, фінансування, матері-

ально-технічного забезпечення, створення інфраструктури освітніх установ, 

вільного доступу до них громадян з особливими потребами тощо. 

Соціальну політику в галузі освіти визначено, як комплекс заходів, 

який охоплює різні напрями освітніх послуг, здійснюється державними 

та приватними навчальними закладами з метою розвитку творчого, 

наукового, професійного потенціалу громадян держави та забезпечення 

рівних можливостей доступу до отримання таких послуг осіб, не зва-

жаючи на їх особливі потреби. 

Цим дослідженням було з’ясовано, що Україна як демократична 

держава, взявши євроінтеграційний шлях розвитку в галузі освіти, ке-

рується міжнародними стандартами та нормами які закріплюють права 

на освіту людей з особливими потребами. Для забезпечення відповід-

ного рівня відповідальності органів публічного управління щодо удо-

сконалення соціальної політики України в галузі інклюзивної освіти на 

загальнодержавному та регіональному рівнях введено посаду освітнього 

омбудсмена, як основного провідника соціальної політики в галузі освіти 

в т.ч. і забезпечення права доступу до освіти людей з особливими потребами. 
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РОЗДІЛ 5 

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ  

В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ  
 

5.1 Теоретичні засади соціального капіталу в сучасному управлінні 

5.2 Соціальний капітал та колективна ідентичність 

5.3 Соціальний капітал як фактор забезпечення соціального порядку і стабільності 

в Україні 

 

 
5.1  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦ ІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ  

 

Соціальний капітал як результат соціальної взаємодії є важливим 

об’єктом наукових досліджень в управлінських процесах, виражаючи 

ступінь довіри, соціального схвалення / несхвалення, наявності / відсут-

ності спільних цінностей, впливаючи цим на інші види капіталу (еко-

номічний, людський тощо). Джерела ідеї соціального капіталу можна 

знайти у А. де Токвіля, Г. Зіммеля, Е. Дюркгейма, М. Вебера, але в нау-

ковий обіг це поняття було введено П. Бурдьє у статті «Форми капіталу» 

(1983) для позначення соціальних зв’язків, які можуть виступати ресу-

рсом отримання вигод [2]. 

П. Бурдье визначає «соціальний капітал як сукупність реальних 

або потенційних ресурсів, пов’язаних з володінням стійкою мережею 

[durable networks] більш-менш інституціоналізованих відносин взаєм-

ного знайомства і визнання – іншими словами, з членством в групі. 

Остання дає своїм членам опору у вигляді колективного капіталу 

[collectively-owned capital], «репутації» [credential], що дозволяє їм 

отримувати кредити у всіх сенсах цього слова. Ці відносини можуть іс-

нувати тільки в практичному стані, у формі матеріального і / або сим-

волічного обміну, який сприяє їх підтримці. Вони також можуть бути 

оформлені соціально [socially instituted] і гарантовані загальним ім’ям 

(сім’ї, класу, племені, школи, партії тощо), або цілим набором інститу-

ціональних актів [instituting acts], покликаних одночасно формувати й 

інформувати тих, хто через них проходить; в цьому випадку вони 

більш-менш реально приводяться в дію, а потім підтримуються і конт-

ролюються в процесі обміну. Будучи заснованими на стійких [indissolu-

ble] актах матеріального і символічного обміну, виникнення і підтри-

мання яких передбачає підтвердження близькості [reacknowledgment of 

proximity], вони також частково не зводяться до об’єктивних відносин 
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близькості в фізичному (географічному) або навіть в даному економіч-

ному і соціальному просторі» [2]. 

Важливим моментом дослідження П. Бурд’є є висновок про те, що 

«обсяг соціального капіталу, яким володіє даний агент, залежить від роз-

міру мережі зв’язків, які він може ефективно мобілізувати, і від обсягу 

капіталу (економічного, культурного або символічного), яким, в свою 

чергу, володіє кожен з тих, хто з ним пов’язаний» [2]. 

Таким чином, соціальний капітал у трактуванні П. Бурд’є є резуль-

татом соціальної взаємодії, соціальних зв’язків, прибуток від яких може 

по-різному належати окремим людям, але в цілому є роботою зв’язків 

(connections).  

За дослідженнями П. Бурд’є, формування соціального капіталу від-

буваються в рамках різних форм соціальної взаємодії – в процесі сусідських 

відносин, у певній престижній групі, клубах для обраних тощо. Соціаль-

ний капітал створює прибуток як матеріальний – отримання послуг, 

які надають корисні знайомства, так і символічний – зв’язки з престиж-

ною групою. Як зазначає П. Бурд’є, «мережа відносин є продуктом інвес-

тиційних стратегій – індивідуальних чи колективних, свідомо чи несві-

домо націлених на встановлення або відтворення соціальних відносин. 

Ці відносини можуть бути безпосередньо задіяні в коротко- або довго-

строковому періодах часу, коли відбувається трансформація випадко-

вих зв’язків (наприклад, у разі відносин на робочому місці, відносин 

сусідства або навіть споріднення) в зв’язки, які одночасно і обов’язкові, 

і вибагливі, і припускають тривалі зобов’язання, що відчуваються на 

суб’єктивному рівні (наприклад, почуття подяки, поваги, дружби і т. д.) 

або гарантовані інституційно (права)» [2]. 

Подальший розвиток теоретичного обґрунтування соціального 

капіталу в аспекті його впливу на владні відносини отримало у роботі 

Роберта Патнама «Творення демократії. Традиції творення громадської 

активності в сучасній Італії», де соціальний капітал розглядається на 

прикладі результатів реформи по децентралізації влади в Італії в 1960-х 

роках, коли північні регіони, де люди більш соціально активні (за показ-

никами явки на виборах, участі в асоціаціях, зацікавленості в місцевих 

справах), краще скористалися переданими повноваженнями, а в «пасив-

них» південних, навпаки, якість управління впала» [14].  

Р. Патнам підкреслював, що «з точки зору політичної стабільності, 

ефективності урядів і навіть економічного прогресу, соціальний капі-

тал може виявитися ще важливішим чинником, ніж економічні або 

людські ресурси» [14]. Цей аргумент пояснюється тим, що соціальний 
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капітал – це якість діяльності громадських рухів, члени якого співпра-

цюють на основі, з одного боку, горизонтальної довіри, що породжує 

згоду учасників руху, а з другого – на основі вертикальної довіри, що 

полягає у взаємозв’язку з органами державної влади на різних рівнях. 

Р. Патнам запропонував чіткі, вимірювані кількісно індикатори 

соціального капіталу. Так, у праці «Гра у кеглі наодинці: крах і відродження 

американського суспільства» Р. Патнам використовує трьохфазову модель 

соціального капіталу: норми взаємин, довіра та соціальні мережі. Дослідник 

вимірює соціальний капітал за допомогою індивідуальних індикаторів, 

таких, як інтенсивність і сила контактів між громадянами, членство 

у суспільних об’єднаннях, електоральна активність тощо [15].  

У праці «Творення демократії: традиції громадської активності 

в сучасній Італії» Р. Патнам продемонстрував, що зміна якості соціальних 

відносин передує економічному розвитку. Тобто, в Італії, як і в інших 

країнах світу, спочатку відбулася зміна якості соціальних відносин, а потім 

настав період значних економічних трансформацій [14]. Хоча цей висновок 

був скептично зустрінутий П. Бурдьє та іншими соціологами, заслуговує 

на увагу те, що у Р. Патнама виділена роль у формуванні соціального капі-

талу саме неформальних складових інституційної структури суспільства. 

Іншим предметом дискусії щодо соціального капіталу стало виді-

лення, за П. Бурдьє, індивідуальних параметрів соціального капіталу, 

які є актуальними на макрорівні суспільства, і, за Дж. Коулманом, коле-

ктивних – на рівні функціонування соціальних груп. 

Дж. Коулмен в статті «Соціальний капітал у виробництві людсько-

го капіталу» (1988) визначає соціальний капітал як суспільне благо, яке 

створюється вільним і раціональним індивідом для досягнення власних 

вигід. Коулман розглядає соціальний капітал як потенціал взаємної до-

віри і взаємодопомоги, що виникає у відносинах між людьми: зобов’я-

зання та очікування, обмін інформацією та соціальні норми. До форм 

соціального капіталу автор відносить ресурси: організаційні; мобіліза-

ційні; соціальної згуртованості; соціальної взаємодопомоги. На його 

думку, «соціальний капітал визначається своїми функціями. Він включає 

в себе безліч різних складових, які характеризуються двома спільними 

властивостями: вони, по-перше, складаються з декількох соціальних 

структур, і, по-друге, полегшують певні дії осіб всередині структури, 

будь то індивід або корпорація. Подібно до інших форм капіталу, соціаль-

ний капітал продуктивний. Він сприяє досягненню певних цілей, домог-

тися яких при його відсутності неможливо. Подібно фізичному і люд-

ського капіталу, соціальний капітал не підпадає під сувору дефініцію, 
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але він може володіти специфічними особливостями в певних сферах. 

Ця форма соціального капіталу має свою цінність у спрощенні певних 

дій, яка може виявитися марною або навіть шкідливою для інших» [11]. 

З точки зору важливості соціального капіталу в управлінських 

процесах, слід розуміти, що «якщо фізичний капітал повністю поміт-

ний, будучи втіленим в очевидних матеріальних формах, то людський 

капітал відчувається слабкіше. Він проявляється в навичках і знаннях, 

придбаних індивідом. Соціальний же капітал ще менш помітний, оскі-

льки він існує тільки у взаєминах індивідів. Так само, як фізичний 

і людський капітали, соціальний капітал полегшує виробничу діяль-

ність. Наприклад, група, всередині якої існує повна надійність і абсо-

лютна довіра, здатна зробити багато більше в порівнянні з групою, що 

не володіє даними якостями», отже, «з уточненням функції конкретних 

аспектів соціальної структури концепція соціального капіталу допомагає 

прорахувати різні наслідки як на рівні окремих акторів, так і на рівні 

мікро- та макропереходу без позначення тих деталей соціальної струк-

тури, за допомогою яких це відбувається» [11]. 

Подальші дослідження соціального капіталу пов’язані з роботами 

Ф. Фукуями, який робить акцент на понятті «trust» – довіра, яку він ро-

зуміє як слідування членів суспільства якимось загальним фундамен-

тальним нормам і очікування від них чесної, передбачуваної поведінки 

відповідно до цих норм. Відповідно, соціальний капітал автор визначає, 

як «...певний потенціал суспільства або його частини, що виникає як 

результат наявності довіри між його членами» [18]. 

Виступаючи 14 жовтня 2006 р. у місті Києві з публічною лекцією, 

Ф. Фукуяма провів аналіз соціального капіталу, зокрема зазначив, що 

«соціальний капітал – це норми, неформальні норми або цінності, 

які роблять можливими колективні дії у групах людей. Це може бути 

як мала група, що складається із двох друзів, які, наприклад, допомага-

ють один одному переїхати на іншу квартиру, або велика група, скажімо, 

корпорація, або у деяких випадках суспільство в цілому» [19]. 

На думку Ф. Фукуями, «цілком можливо сформувати успішні групи 

за відсутності соціального капіталу, використовуючи такі різні формальні 

координуючі механізми, як контракти, ієрархію, конституцію, юридичні 

системи і под. Проте, неформальні норми суттєво знижують те, що 

економісти називають «транзакційними витратами» – витрати на мо-

ніторинг, контракти, винесення рішень та запровадження формальних 

угод. За певних обставин, соціальний капітал може також сприяти вищому 

рівню інновацій та групової адаптації. Соціальний капітал приносить 
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користь, що виходить за межі економічної сфери. Він є критично важ-

ливим для здорового громадянського суспільства – групи й асоціації, 

що перебувають між сім’єю та державою. Вважається, що громадянське 

суспільство, яке після падіння Берлінської стіни перебувало у полі знач-

ного інтересу у колишніх комуністичних країнах, є критично важливим 

для успіху демократії. Соціальний капітал дає змогу різним групам у ме-

жах складного суспільства об’єднуватися для захисту тих своїх інтересів, 

які в іншому випадку могутня держава просто могла б проігнорувати» [19]. 

Важливим методологічним положенням Ф. Фукуями щодо ролі 

соціального капіталу в суспільному житті є думка про те, що «хоча со-

ціальний капітал і громадянське суспільство широко цінуються, важли-

во зауважити, що вони не завжди є корисними. Для всіх соціальних дій, 

хороших чи поганих, необхідне координування. Мафія і Ку-Клукс-Клан 

є невід’ємними частинами американського громадянського суспільства; 

обидва мають соціальний капітал, обидва шкодять здоров’ю ширшого 

суспільства. Той факт, що соціальний капітал інколи може бути викори-

станий у деструктивних цілях чи застаріти, не заперечує того, що в прин-

ципі для суспільства він корисний. Фізичний капітал, врешті-решт, 

також не завжди є позитивним. Він не тільки може застаріти, але й може 

бути використаний для виробництва бойових рушниць, талідоміду, вуль-

гарних розваг та всього різноманіття інших соціальних «гидот». Проте, 

суспільства мають закони, що забороняють виробництво фізичним чи 

соціальним капіталом найгірших соціальних «нечистот», тому ми можемо 

припустити, що соціальний капітал буде використовуватися не в менш ко-

рисних з соціальної точки зору цілях, ніж продукція фізичного капіталу» [19]. 

Розглядаючи питання щодо можливості вимірювання соціального 

капіталу, Ф. Фукуяма звертає увагу на те, що це надзвичайно складне 

завдання, тому пропонує «як альтернатива, замість вимірювання соціаль-

ного капіталу як позитивної цінності, було б легше виміряти відсутність 

соціального капіталу через традиційні показники соціальної дисфункції, 

такі як рівень злочинності, розпад сім’ї, вживання наркотиків, судові 

позови, вбивства, уникнення податків і под. Суть полягає у тому, що 

оскільки соціальний капітал відображає існування кооперативних 

норм, соціальні відхилення ipso facto свідчать про брак соціального ка-

піталу. Показників соціальної дисфункції, хоча й проблематичних, 

є значно більше, ніж даних про групове членство, і їх можна порівняти. 

Національна комісія у справах громадянського відновлення (National 

Commission on Civic Renewal) використовувала цю стратегію для вимірю-

вання громадянської відчуженості. Однією, дуже серйозною проблемою 
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використання даних про соціальну дисфункцію як негативного показ-

ника соціального капіталу, є те, що ці дані ігнорують розподіл. Так, як 

традиційний капітал нерівномірно розподілений у межах суспільства 

(визначено в ході досліджень розподілу багатств і доходів), нерівномірно 

розподіленим буде і соціальний капітал – прошарки високосоціалізо-

ваних, самоорганізованих людей можуть співіснувати з групками над-

звичайної атомізації і соціальної патології» [19]. 

Таким чином, у дослідженні соціального капіталу науковий дискурс 

охоплює різні аспекти цього явища, що дозволяє виділити наступні ме-

тодологічні підходи:  

мережевий підхід (П. Бурдьє, Д. Коулман), який розглядає різнома-

нітні соціальні мережі та відповідні ресурси соціальних агентів, 

ціннісний підхід (Ф. Фукуяма), який концентрує увагу на ціннісних 

орієнтаціях та культурних традиціях в створенні соціального капіталу, 

інституційний підхід (Р. Патнам), який розглядає феномен соціа-

льного капіталу з точки зору ефективності функціонування інститутів 

громадянського суспільства. 

З 1999 р. соціальному капіталу була приділена значна увага з боку 

Світового банку, який визначив, що соціальний капітал – це інститути, 

відносини і норми, що формують, якісно та кількісно, соціальні взає-

модії в суспільстві.  

Б. Буркінський, В. Гарячук, досліджуючи проблеми соціального 

капіталу, наводять три концепції розуміння соціального капіталу фахів-

цями Світового банку – «вузьку», «ширшу» і «найширшу». У рамках першої 

з них соціальний капітал розглядається як набір «горизонтальних зв’язків» 

між людьми: соціальний капітал складається із соціальних мереж і пов’я-

заних з ними норм, які впливають на продуктивність усього співтова-

риства. Друга концепція вводить до складу соціального капіталу, крім 

горизонтальних, ще й вертикальні мережі, а також фірми. Вертикальні 

мережі характеризуються ієрархічними відносинами і нерівним розпо-

ділом влади серед їх членів. Таке уявлення про соціальний капітал враховує 

соціальну структуру в цілому та сукупність норм, які управляють міжосо-

бистісним поводженням. Третя концепція включає до соціального капі-

талу соціальне і політичне середовище – такі більш формалізовані від-

носини та структури, як уряд, політичний режим, сила закону, судова 

система, громадянські та політичні привілеї. Такий погляд на соціальний 

капітал було представлено Д. Нортом і М. Олсоном, які вважали, що 

державні та політичні установи, законодавча система та інші інститу-

ційні структури впливають на темпи і характер економічного розвитку.  
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Виходячи з викладених точок зору на сутність соціального капіталу, 

автори пропонують розглядати його у двох аспектах – як ресурс і як ін-

ституційне середовище. Відповідно: соціальний капітал як ресурс – це 

сукупність реальних або потенціальних ресурсів, пов’язаних з наявністю 

стійкої мережі відносин взаємного знайомства і визнання, яка забез-

печує своїм членам опору у вигляді колективного капіталу; соціальний 

капітал як інституційне середовище – це сукупність діючих формальних 

і неформальних норм (правил) та організацій, які дозволяють соціальним 

групам і суспільству в цілому організувати своїх членів для вирішення 

спільних економічних (на основі ефективного використання ресурсів) 

і соціальних (на основі соціальної справедливості) завдань» [4]. 

Наведені визначення соціального капіталу дають підстави вважати, 

що, виступаючи процесом соціальної взаємодії, соціальний капітал може 

формуватися в процесі міжособистісної взаємодії через обмін послугами, 

інформацією або на основі спільних цінностей; в рамах громадської 

діяльності та членства в певних організаціях або рухах – через спільні дії, 

ідеологію, в рамах певної солідарності – для підтримки норм та правил. 

Що стосується морально-етичних засад соціального капіталу важ-

лива роль належить, як зазначають Б. Буркинський, В. Гарячук, наступ-

ним засадам: «традиції та звичаї, що склались у даному суспільстві; осо-

бистість у процесі свого формування засвоює ці форми поводження, які 

стають звичкою та надбанням її духовного світу; громадська думка, яка 

за допомогою схвалення одних вчинків і осуду інших регулює поводження 

особистості та привчає її дотримуватися моральних норм; її знаряддями 

є, з одного боку, честь, добре ім’я, суспільне визнання (які, у свою чергу, 

є результатом сумлінного виконання людиною своїх обов’язків і неу-

хильного дотримання нею моральних норм), а з іншого – остракізм, 

сором людини, яка порушила норми моралі; свідомість кожної окремої 

особистості, розуміння нею необхідності узгодження особистих і суспільних 

інтересів; цим визначаються добровільний вибір і добровільність по-

водження особистості, які мають місце тоді, коли міцною основою її 

морального поводження стає совість» [4, с. 70–71]. 

Що стосується складових соціального капіталу, можна виділити 

такі класифікації: за П. Бурдьє в структурі соціального капіталу існує 

три складові: інституціоналізовані відносини взаємного визнання, соці-

альні зв’язки та ресурси, доступні індивідам за рахунок членства у соці-

альних мережах; за Дж. Коулменом соціальний капітал має чотири 

компоненти: соціальний контакт, набір соціальних норм, соціальний 

обмін, базовий рівень довіри; за Р. Патнамом, таких компонентів три: 

моральні принципи і норми, соціальні цінності, соціальна інфраструктура. 
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Спираючись на концепцію складових соціального капіталу, запро-

поновану фахівцями Світового банку – сполучну (сукупність сильних 

соціальних зв’язків і відповідної їм нормативно-ціннісної системи, які 

утворюють відносно замкнуту структуру і визначають характер взаємодії 

індивідів у її межах), горизонтально інтегруючу (сукупність слабких, пе-

реважно горизонтальних, зв’язків і відповідної їм нормативно-ціннісної 

системи, що об’єднують індивідів, які належать до різних партикулярних 

груп) та вертикально інтегруючу (сукупність слабких соціальних зв’язків, 

які охоплюють різні рівні соціальної, економічної та владної ієрархій 

і підкріплені нормативно-ціннісною системою, спільною для взаємозв’я-

заних суб’єктів), Б. Буркинський, В. Гарячук пропонують таку структуру – 

міжособистісна, організаційна та моральна складові [4, с. 73]. 

 Це засвідчує, що соціальний капітал є сукупністю різних знань, 

умінь, навичок, культурних, національних, духовних і ментальних тра-

дицій, ідеологічних доктрин, а також мотивацій конкретних людей і жит-

тєвого досвіду, що сприймаються суспільством як соціально значущі 

та цінні і засновуються на довірі. Це зумовлює важливість врахування 

в управлінському процесі сутності соціального капіталу, який створю-

ється завдяки контактам, активізації зв’язків між людьми, соціальним 

комунікаціям. 

Повертаючись до питання оцінювання соціального капіталу, про 

що йшлася мова у Ф. Фукуями, визначимо, що спроби ввести певні ін-

дикатори здійснювалися за різними критеріями. Безпосередньо Ф. Фу-

куяма пропонує аналіз трьох найважливіших груп даних для вимірю-

вання тенденцій зміни соціального капіталу: 1) дані про злочинність; 

2) дані про сімейний стан, включаючи народжуваність, одруження, роз-

лучення, кількість дітей, народжених поза шлюбом; 3) дані опитувань 

про довіру, цінності і громадянське суспільство та ін. [19]. 

Р. Патнам пропонує складний показник, який базується на таких 

елементах: 1) інтенсивність залучення індивіда в життя суспільства; 

2) суспільна активність; 3) благодійна і доброчинна діяльність; 4) нефор-

мальна соціалізація; 5) ступінь міжособистісної довіри [14]. 

У сучасній світовій практиці для підрахунку національного обсягу 

соціального капіталу застосовуються, як правило, два показники: індекс 

довіри та членство в громадських об’єднаннях. Приблизний рівень соціаль-

ного капіталу вимірюють за допомогою соціологічного опитування.  

Проте найточнішу інформацію про його стан і трансформацію можна 

отримати за допомогою регулярного моніторингу процесів, пов’язаних із 

розвитком і зміцненням соціальної довіри в суспільстві. Так, у соціологічних 
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дослідженнях українських вчених використовуються такі показники 

соціального капіталу, як рівень соціальної напруженості, індекс аномійної де-

моралізованості, індекс цинізму та індекс національного дистанціювання. 

У міжнародній практиці значного поширення набули такі показники, 

як індекс сприйняття корупції, індекс державного управління та індекс 

економічної свободи. Кожний з перелічених показників відображає певні 

аспекти соціального капіталу, що дає можливість встановити ступінь 

його впливу на суспільство. 

У 2001 р. експерти Світового Банку розробили два способи вимі-

рювання соціального капіталу: «Інструмент оцінки соціального капіталу» 

(SOCAT) та «Інтегрований запитальник» (SOCAP IQ). Методика SOCAT 

призначена для збору даних щодо соціального капіталу на рівні домаш-

ніх господарств, громад та організаційному рівні як допоміжного засобу 

в оцінці кредитоспроможності місцевих громад. Запитальник SOCAP 

IQ забезпечує збір кількісних даних про різні аспекти соціального капі-

талу в системі загального обстеження домашніх господарств з метою 

вимірювання соціального капіталу в країнах, що розвиваються.  

Окрім експертів Світового Банку, дослідження соціального капіталу 

здійснюються «Євробарометром» за фінансовим сприянням Європей-

ської Комісії. У 2004 р. вийшов спеціальний випуск «Євробарометра», 

присвячений соціальному капіталу, у якому до соціального капіталу були 

віднесені такі критерії як: задоволення рівнем життя, стан навколишнього 

середовища, індивідуальну фінансову ситуацію, сімейне життя, контак-

тування із друзями та родичами, членство в організаціях громадянського 

суспільства, участь у політичних процесах тощо.  

Найширше застосування для оцінки соціального капіталу дістав 

показник довіри. Оцінювання здійснюється за двома аспектами: міжосо-

бистісна довіра – довіра до людей взагалі; інституційна довіра – довіра 

до організацій, які відіграють ключову роль у генерації суспільних 

«правил гри» (уряду, бізнесу, профспілок та ін.).  

У якості прикладів стану соціального капіталу наведемо дослі-

дження «Довіра громадян України до суспільних інститутів», проведено-

го соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 6 червня 2018 року 

[6]. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах 

України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Лу-

ганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за 

основними соціально-демографічними показниками.  

Серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян 

мають волонтерські організації (їм довіряють 65,2% опитаних), Церква 
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(61,1%), Збройні Сили України (57,2%), добровольчі батальйони (50,0%), 

Державна служба з надзвичайних ситуацій (51,1%), Державна прикор-

донна служба (50,7%), Національна гвардія України (48,6%), громадські 

організації (43,4%) – число респондентів, які довіряють цим інститутам, 

на статистично значимому рівні перевищує число тих, хто їм не довіряє.  

Дещо нижчі показники мають патрульна поліція (35,2% довіряють 

і 49,1% не довіряють), Омбудсмен (25,2% і 42,1%, відповідно), СБУ (32,2% 

і 53,3%, відповідно), Національна поліція (32,9% і 55,4%, відповідно).  

Ще нижчий рівень довіри мають антикорупційні органи: НАБУ 

довіряють 17,1% опитаних, не довіряють – 63,1%, НАЗК довіряють 12,5% 

опитаних, не довіряють – 63,2%, САП довіряють 13,5% опитаних, не до-

віряють – 64,3%.  

Ще нижчою є довіра до судової та банківської систем. Президенту 

України довіряють 13,8% опитаних, не довіряють – 80,6%, Уряду – від-

повідно 13,7% і 80,7%, Верховній Раді – відповідно 10,3% і 85,6%, Націо-

нальному банку – відповідно 14,1% і 76,2%, Верховному суду – відповідно 

10,6% і 75,2%. Довіру до державного апарату (чиновників) висловили 

8,6% опитаних, не довіряють – 85,3% [6]. 

Іншим прикладом є проведене з 18 по 30 травня 2018 року Київ-

ським міжнародним інститутом соціології (КМІС) всеукраїнське опиту-

вання громадської думки щодо того, чи вважають себе щасливими грома-

дяни України [22]: щасливими або скоріше щасливими себе відчували 

63% жителів України, 16% почувалися частково щасливими, частково ні, 

і 17% – нещасливими або радше не щасливими. 

Порівняно із 2017 роком частка щасливих збільшилася на 10 від-

соткових пунктів, із 53 % в травні 2017 року до 63 % у травні 2018 року. 

Однією з причин може бути деяке покращення матеріального стано-

вища населення: протягом року за самооцінкою частка небідних зросла 

із 30% до 37% [22]. 

Слід зазначити, що відчуття щастя як індикатора соціального ка-

піталу залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демо-

графічних ознак, якості життя, соціального середовища тощо. Резуль-

тати опитування свідчать, що молоді люди загалом щасливіші, аніж 

старші, і з віком рівень щастя знижується майже лінійно. У 2018 році 

серед молоді віком 18–29 років щасливими почувалися 79 %, серед тих, 

кому 30–39 років – 72%, 40–49 років – 65 %, 50–59 років – 57 %, 60–69 ро-

ків – 47 %, старше 70 років – 45 %. Зниження частки щасливих із віком 

пов’язане із погіршенням здоров’я, а також більш хистким матеріальним 

становищем і самотністю, які часто спіткають літніх людей. 
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Чим вищий рівень добробуту, тим більше людей почуваються ща-

сливими. Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе 

назвали 40%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких 

58%, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть 

дещо відкладати) – 74%, серед людей із доходом вище середнього (мо-

жуть купувати коштовні речі) – 85%. 

Стан здоров’я є дуже важливою умовою для відчуття щастя: серед 

тих, хто має дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 88%, серед 

тих, хто має дуже погане здоров’я, щасливими є лише 18%. 

За місцем проживання, назагал дещо більш щасливими себе почува-

ють мешканці західних областей: у травні 2018 року в західних областях 

щасливими почувалися 68%, у центральному регіоні – 63%, на півдні – 

59%, у східних областях – 60% [22].  

Важливим показником соціального капіталу є розвиток грома-

дянського суспільства. Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» 

імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 

з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму 

та окупованих територій Донецької та Луганської областей. «Громадянське 

суспільство в Україні: рівень розвитку, активності, благодійності (загаль-

нонаціональне опитування)» показало, що населення невисоко оцінює 

розвиток громадянського суспільства в Україні. Так, близько третини 

опитаних оцінили його рівень як середній, і стільки ж як загалом низький. 

Як загалом високий чи високий рівень розвитку громадянського суспіль-

ства оцінили близько 10 % опитаних. Середня оцінка – 2,5 бала. Для 

порівняння, оцінки самих представників громадянського суспільства є 

дещо вищими – 2,9 бала.  

7% опитаних зазначають, що залучені до активної громадської ді-

яльності, але 87% кажуть, що до неї не долучаються. При цьому трохи 

активнішою вважає себе молодь – понад 10% опитаних вказують, що 

залучені до громадської активності. Найменший рівень залученості 

спостерігається на Сході – лише 2%.  

Більше 85% опитаних не є членами жодних громадських об’єднань. 

Однак існують деякі розбіжності між типами громадських об’єднань 

залежно від віку респондентів. Так старші респонденти частіше є чле-

нами релігійних об’єднань (4,2% серед респондентів понад 60 років, 

і 1,3% серед респондентів 18–29 років), а молодші частіше беруть 

участь у громадських організаціях (4,0% серед молоді і 1,5% серед стар-

ших респондентів). Членами ж профспілок переважно є люди серед-

нього віку.  
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Волонтерською діяльністю впродовж року займались близько 12% 

опитаних. Цей показник достатньо стабільний від початку моніторингу 

з 2012 року. Найвищий рівень волонтерства спостерігається серед мо-

лоді (18%), а регіонально – на Заході та у Центрі (близько 15%).  

Кількість людей, які впродовж року надавали грошову чи матеріа-

льну допомогу конкретним людям чи організаціям – 41%, що є факти-

чно однаковим показником порівняно з минулим роком. Пік благодій-

ності був зафіксований в опитуванні, датованому листопадом 2015 ро-

ку. Тоді таких було 47%. Водночас, рівень залученості до благодійної ді-

яльності нині все ж набагато вищий, ніж до Революції Гідності. У грудні 

2012 року жертвували на благодійність близько 29% респондентів.  

Загальна сума, яку благодійники жертвували впродовж року, невисока. 

Понад половина опитаних, які відповіли на це запитання, жертвували 

загалом до 100 гривень і лише близько 10% – 500 гривень і більше [5].  

Аналіз теоретичних засад, індикаторів та показників соціального 

капіталу в Україні свідчить про його процесуальний характер, який під 

впливом зовнішніх та внутрішніх факторів може суттєво змінюватися 

і набувати конструктивних/деструктивних форм, що важливо врахову-

вати у публічному управлінні, особливо в процесі трансформації суспіль-

них відносин. Теорії соціального капіталу можуть використовуватися 

у цьому процесі як інструментарій для вивчення суспільно-політичних 

процесів, аналізу відносин між владою та громадянами, визначенню 

якості життя та активності соціальних мереж.  
 

 

5.2  СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА КОЛЕКТИВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  
 

Більш широке розуміння соціального капіталу, яке пояснює як по-

зитивні, так і негативні його аспекти, містить розгляд не тільки гори-

зонтальних, але і вертикальних зв’язків між людьми, а також поведінку 

організацій і відносини між ними. Такий підхід бере до уваги, що гори-

зонтальні зв’язки забезпечують спільнотам ідентичність і спільність 

цілей, але в той же час підкреслює, що під час відсутності зв’язків, що 

з’єднують різні соціальні групи (релігійні, етнічні, соціально-економічні), 

внутрішньогрупові зв’язки можуть стати підставою для переслідування 

вузьких інтересів і можуть перешкоджати доступу до інформації та мате-

ріальних ресурсів, які могли б надати підтримку спільноті (наприклад, 

відомості про вакансії, доступ до кредитів тощо).  

Саме на це звертає увагу Ф. Фукуяма, підкреслюючи, що соціальний 

капітал – це норми, неформальні норми або цінності, які роблять мож-

ливими колективні дії у групах людей. 
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Виклики, які стоять наразі перед українським суспільством – бо-

ротьба із зовнішньою агресією, відновлення територіальної цілісності, 

проведення ринкових реформ, інтеграція у європейське співтоварист-

во – актуалізують пошук ідентифікаційних моделей, які б консолідували 

громадян, конструювали колективну ідентичність суспільства та держави 

у здатності протистояти цим викликам і рухатися шляхом демократизації. 

Усвідомлення колективного Я є важливим ресурсом для відстою-

вання інтересів та збереження нації у сучасному світі, оскільки іденти-

чність є образом, який конструюється відносно певної групи і з яким 

ідентифікують себе всі її члени. Це дає можливість для колективної 

ідентичності як сукупності уявлень формувати узгоджену, солідарну 

позицію та мотивацію індивідуальної й групової поведінки та діяльно-

сті по реалізації національних інтересів. 

Особливістю колективної ідентичності є те, що вона формується 

в процесі комунікації, отже для формування ідентичності комунікація 

має бути активною, а нові групові ідентичності можуть не стільки змі-

нювати традиційні, скільки замінювати їхню пріоритетність.  

Конструювання колективної ідентичності здійснюється, як правило, 

державою і політичними групами, тому для держави важливо, щоб сус-

пільство реагувало на заклики влади і було готовим співпрацювати з нею. 

Для цього існують різні механізми: формування нового знання, його 

поширення та створення умов для реалізації. Носієм знання в зовніш-

ній реальності є дискурс. Нові пояснення та знання, які можуть ство-

рюватись навмисно для формування нової групи їх носіїв, укладаються 

в дискурс і можуть бути почерпнуті з нього.  

Наступним кроком в конструюванні нової колективної ідентичності 

є поширення цього дискурсу, що потребує доступу до основних каналів 

комунікації в суспільстві. І нарешті, третій крок – це створення умов, 

в яких нове знання буде реалізовуватись, і перетвориться в ідентичність.  

За твердженням З. Баумана, «проблема, що турбує людей, полягає 

не стільки в тому, як знайти обрану ідентичність і змусити оточуючих 

визнати її, скільки в тому, яку ідентичність обрати та як зуміти вчасно 

зробити інший вибір, якщо раніше обрана ідентичність втратить цінність 

або свої спокусливі риси» [1]. З. Бауман вважає ідентичність «призмою, 

через яку розглядаються, оцінюються і вивчаються багато важливих 

рис сучасного життя» [1].  

Оцінюючи зміни, які відбуваються в сучасному інформаційному суспіль-

стві, можна вважати, за А. Мелуччі, формування колективної ідентич-

ності як спільний інтерактивний процес самовизначення конкретної 
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соціальної спільноти, пов’язаний із спільними орієнтаціями їхніх дій 

і тим полем можливостей та обмежень, у якому відбуваються їхні спільні 

дії [23, с. 1–4].  

Як свідчить практика соціальних рухів та соціальних мереж, фор-

мування колективної ідентичності у наші дні суттєво відрізняється від 

характеру колективної ідентичності попередніх суспільств, акцентуючи 

увагу на колективності дій, згоді щодо спільних цілей, але маючи при 

цьому слабо структуровану організацію, стихійний характер діяльності. 

Так, соціологи розрізняють три види соціальних рухів:  

– реформаторські (коли дії учасників руху допустимі, не вимага-

ють зміни законів, режиму, форми правління);  

– революційні (зачіпають суттєві життєві потреби та інтереси ши-

роких мас; є загроза репресій від самого початку руху);  

– експресивні (виникають, як правило, під впливом якої-небудь 

видатної особистості, поширюються на основі «емоційного зараження», 

але при цьому їх вплив на суспільне життя не зачіпає структуру та фор-

мальну організацію).  

Приклад формування колективної ідентичності ми знаходимо 

у дослідженні середнього класу, проведеного Центром Разумкова, у якому 

було визначено такі спільні характеристики середнього класу, які да-

ють можливість вважати його головним «інвестором» у загальний соці-

альний капітал сучасного демократичного суспільства.  

Результати дослідження методом стандартизованого інтерв’ю пока-

зали, що представники середнього класу (як і вищого) віддають очевидну 

перевагу громадянській ідентичності – позицію «громадянин України» 

обрали значна більшість (по 72 %) респондентів цих соціально-класо-

вих груп – тоді як локальну (регіональну і місцеву) лише 20 % середнього 

класу і 16 % – вищого. У цьому вимірі різниця між середнім і вищим 

класом, з одного боку, і нижчим класом – з іншого, є особливо помітною: 

громадянську ідентичність засвідчили 55 % представників нижчого класу, 

локальну – 36 % (загалом серед респондентів – 62 % і 29 %, відповідно). 

Водночас, привертають увагу регіональні відмінності громадянської 

ідентичності середнього класу, виявлені як під час фокус-груп, так і ме-

тодом стандартизованого інтерв’ю: в обох випадках жителі Півдня і Сходу 

частіше засвідчують локальну ідентичність, ніж жителі Центру та Заходу. 

При цьому, ідентичність у її територіально-просторовому вимірі фак-

тично не залежить від віку – що може свідчити про відтворення регіо-

нальних відмінностей у молодших поколіннях українського середнього 

класу. Загалом, результати дослідження показали, що чим вищим 
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є соціальний статус групи, тим частіше її представники обирають гро-

мадянську ідентичність; і навпаки – чим нижчим є статус групи, тим 

частіше обирається локальна ідентичність. Отже, можна припустити, 

що вище соціальне становище сприяє формуванню громадянської іден-

тичності, а відтак і відповідальності за стан справ у країні, в українсь-

кому суспільстві загалом.  

Результати дослідження показали також, що мірою підвищення 
соціального статусу групи вплив на задоволеність життям її представ-
ників загальної ситуації у країні зменшується. Так, коефіцієнт мно-
жинної регресії, що характеризує такий вплив, зменшується з 0,123 для 
працюючих представників нижчого класу до 0,106 для представників 
периферії середнього класу, 0,084 – середнього класу, і не потрапляє до 
значимих чинників для вищого класу. Це може свідчити про те, що під-
вищення соціального статусу зумовлює дедалі більшу перевагу розра-
хунку на себе і свої сили, поглиблює відчуття незалежності власного 
благополуччя від загальної ситуації у країні. Водночас, це не означає, 
що середній або вищий класи демонструють тенденції егоцентризму 
та дистанціюються від проблем суспільства.  

Саме для представників середнього та, особливо, вищого класів 
характерним є високий рівень як інтересу до суспільних проблем, так 
і соціальної активності. Зокрема, постійно стежать за подіями полі-
тичного життя України серед представників вищого класу – 70%, сере-
днього – 59%, нижчого – 52%, а сумарна частка залучених до активної 
громадської діяльності або тих, хто бере участь у діяльності громадських 
організацій чи у волонтерських акціях і рухах, становить 46%, 26% 
і 13%, відповідно.  

Разом з тим, високий соціальний статус забезпечує представникам 
вищого класу певну «емоційну автономність» від суспільних проблем; 
іншими словами, соціальні проблеми і їх суспільна значимість, імовірно, 
повною мірою усвідомлюються представниками вищого класу, але не 

виступають чинниками, які безпосередньо впливають на їх емоційний 
стан і задоволеність життям (на відміну від нижчого класу).  

Отже, можна припустити, що з підвищенням соціального статусу 
інтерес до проблем суспільства дедалі більшою мірою зумовлюється 
саме соціоцентричними мотивами, прагненням участі в їх розв’язанні, 
навіть якщо вони не торкаються соціально-класової групи чи індивіда 
особисто. Фокус-групові дискусії продемонстрували, що їх учасникам – 
представникам середнього класу, притаманний практично весь спектр 
відзначених вище територіально-просторових ідентичностей, а також 
різноманітні їх поєднання в багаторівневій ідентичності.  
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Водночас, виявилася певна перевага локальної ідентичності, зу-

мовлена, зокрема, браком відчуття безпеки в загальноукраїнському 

«домі», спричиненим подіями на Донбасі.  

Отже, можна стверджувати, що громадянська ідентичність, яка 

виразно домінує у представників українського середнього класу, пози-

тивно корелює з іншими показниками, які свідчать про значимі обсяги 

його соціального капіталу. Для представників середнього класу з гро-

мадянською ідентичністю властива чіткіша (порівняно з представни-

ками середнього класу з локальною ідентичністю) окресленість таких 

характеристик, як довіра до суспільства загалом, толерантність до пред-

ставників певних соціокультурних спільнот і громадян інших держав, 

а також – інтернальність, прихильність до демократичних цінностей 

і громадська активність [16].  

У монографії М. Шульги «Збій соціальної матриці» знаходимо понят-

тя ідентичнісної безвідповідальності як уникнення виконання групових 

вимог: норм, традицій, обов’язків, недотримання групових цінностей; 

це прагнення зняти з себе відповідальність за наслідки прийнятого 

рішення або уникнення реалізації рішення, ухиляння від прийняття 

рішення, перекладання відповідальності на інших. Як зазначає М. Шу-

льга, це явище є неоднорідним і має багато відтінків. У одних видах 

безвідповідальності домінують моральні характеристики, в інших – 

психологічні, а також правові, політичні, економічні, соціальні тощо. 

Явище уникнення соціальної відповідальності вишиковується в певний 

ряд за ступенем ризику: дефіцит відповідальності, невідповідальність, 

безвідповідальність [21, с. 155]. 

Ми погоджуємося з думкою М. Шульги, що в сучасних умовах од-

ночасного перебування особистості у десятках соціальних груп, вона 

перестає чітко артикулювати групові ідентичності, що проявляється 

у невідповідальності як у слабкому або повному неусвідомленні особи-

стістю своєї належності до спільнот, соціальних груп.  

Для того, щоб колективна (групова) ідентичність була усвідомлена 

особистістю, М. Шульга наводить дві групи причин: перша – в особис-

тості має бути сформовано не тільки уявлення про безпосередньо спо-

стережувані відносини людей в її ближньому колі, а й знання високого 

рівня абстракції, які розширюють її кругозір, збагачують ерудицію, 

дисциплінують мислення і формують здатність аналізувати системи 

соціальних зв’язків на рівні середніх і великих соціальних груп та всього 

суспільства в цілому, бачити своє місце в них; друга – історичні зміни 

уявлень про соціальну відповідальність [21, с. 156]. 
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Аналізуючи соціальні зміни, до яких приводить розвиток інфор-

маційного суспільства, М. Кастельс звертає увагу на те, що, на відміну 

від соціальної активності індустріальної епохи, яка була заснована на 

суспільному договорі, в інформаційному суспільстві соціальні виклики 

набувають форми ідентичностей, які формують власну систему ціннос-

тей і переконань. Сила соціальних рухів, заснованих на ідентичності, 

полягає в їх автономії від інститутів держави, логіки капіталу і спокуси 

технології. Фундаментальна проблема, яка виникає в процесі таких со-

ціальних змін, – це проблема фрагментарності, яка є наслідком змін 

швидше, ніж реконструкція. Для того, щоб відбувся перехід від ідентич-

ності опору до ідентичності проєкту, має виникнути нова політика, 

заснована на тому, що інформаційна політика проводиться головним 

чином у просторі засобів комунікації, але при цьому пов’язана з цінно-

стями і проблемами, які виникають з життєвого досвіду людей в інфор-

маційну епоху [9, с. 571]. 

Отже, соціальний капітал може бути пов’язаним з низкою соціа-

льних чинників, суспільними трансформаціями, що має відображатися 

в публічній політиці, адже існуючі у суспільстві норми, соціальні мере-

жі, правила, довіра і т. ін. залежать від форми соціального капіталу і від 

рівня його розвитку. Соціальний капітал як свідоме користування ін-

дивіда, організації, соціальної групи або всього суспільства соціальними 

мережами, які завдяки довірі, загальним нормам і правилам стають за-

собами досягнення мети, формує колективну ідентичність як колективне 

Я, яке є важливим ресурсом для відстоювання інтересів та збереження 

нації у сучасному світі. 

 

 
5.3  СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК  ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ І  СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

В умовах, коли існуючі економічні та соціальні проблеми поєднують-

ся з політичною нестабільністю і формують у громадян стійке негативне 

уявлення про перспективи подальшого розвитку, українське суспільство 

стає цариною хаотичності ідей та політтехнологій, що визиває невдо-

волення значної частини громадян, яким незрозумілі мотиви тих чи 

інших перетворень та які не готові чекати на позитивні зміни у обіцяному 

майбутньому. Існуюча політична еліта наразі втрачає свою легітимність 

і громадяни починають більше довіряти новим суспільним рухам та 

шукають нових лідерів. Надії на зростання стабільності та соціального 
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порядку значною мірою залежать від накопичення соціального капіталу, 

який виступає як соціальний зв’язок, що об’єднує окремих індивідів 

для спільних солідарних дій, захисту інтересів, досягнення необхідного 

даній спільноті соціального порядку; як засіб досягнення мети в рамках 

соціальних мереж на основі довіри, загальних норм і прийнятних правил.  

У загальному розумінні соціального капіталу як структури соціаль-
них зв’язків та відповідних колективних цінностей, актуалізується 
необхідність визначити можливості активізації соціальної взаємодії, 
здатної привести до покращення стану здоров’я, освіти, працевлашту-
вання, зайнятості громадян, зниження злочинності, посилення соціа-
льного порядку та стабільності в Україні. Зауважимо, що в будь-якій формі 
соціальної організації існують правові норми і правила, а кожному 
суб’єкту імпліцитно присутнє бажання усвідомлювати свої права і обо-
в’язки щодо інших, інакше, жодні переговори, обговорення, дискусії не 
зможуть реалізуватися у дії без відповідного правового оформлення. 
Така залежність випливає з того, що у соціальній реальності люди щодо 
суспільства виконують певні персоніфіковані соціальні ролі, завдяки 
яким вони вводяться в соціальну систему і підпорядковуються їй. Соці-
альне життя людини, таким чином, залежить від загальних форм буття 
і має значення лише в тій мірі, в якій воно інтегроване в ці форми. Цей 
процес інтеграції відбувається цілеспрямовано, свідомо, роблячи життя 
індивіда значущим у соціальній реальності, суспільно визнаним і тому 
співпричетним до загального буття. Норми та ідеали, перетворюючись 
на внутрішні імперативи людського існування, забезпечують реалізацію 
загальних імперативів в індивідуальному існуванні.  

 З огляду на це, покладатися на виключно правову регуляцію сус-
пільного життя невиправдано, бо навіть найдосконаліші закони не можуть 
зобов’язати громадян проявляти порядність, чесність, доброту та інші 
моральні якості, які надають людині гідність, а суспільству – гуманіс-
тичні засади свого буття. Отже, для запобігання деморалізації суспільства 
треба орієнтуватися, з одного боку, на обмеження і ліквідацію джерел 
деморалізації, з іншого боку, на посилення морального виховання гро-
мадян, визначення межі між демократією і вседозволеністю, між від-
критістю суспільства і духовною експансією. Відкрите обговорення 
та обмін аргументами між громадянами дає можливість ставати спів-
учасниками колективного вибору і користуватися демократичними 
процедурами, що приводять до соціальної взаємодії і на основі соціаль-
них зв’язків формують соціальний капітал.  

Ф. Фукуяма вважає, що однією з найбільш важких проблем України 

(як і інших посткомуністичних країн) є спроба ввести демократичні 
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політичні інститути, не враховуючи переваги капіталістичної економіки. 

Недостатність фірм, підприємців, ринків, відсутність конкуренції не 

лише пролонгує стан бідності, але й заважає створенню найважливіших 

форм соціальної підтримки, необхідних для правильного функціону-

вання демократичних інститутів.  

Ф. Фукуяма звертає увагу на те, що в Україні існує відносно обме-
жений набір засобів, які дозволяють збільшувати рівень соціальної до-
віри, що залежить від правильного розуміння ролі держави, яка може 
або зруйнувати соціальний капітал, або створити основу для соціально-
го капіталу, залежно від ступеня або засобу її втручання у суспільство. 
На його думку, неприйнятні ситуації, коли держава забагато втручаєть-
ся у суспільство і руйнує соціальний капітал, та ситуації відсутності 
держави і базових формальних правил, які надають такі базові суспільні 
блага, як безпека на вулицях або верховенство права. Відсутність набору 
формальних правил, на основі яких люди можуть взаємодіяти, є шкідли-
вою для соціального капіталу, оскільки саме така сукупність формальних 
рамок, що обмежують людську поведінку, потім дозволяє спонтанно 
встановлювати довірчі стосунки та певні норми між людьми [19]. 

З іншого боку, розвиток соціального капіталу залежить від еконо-
мічного та інституціонального розвитку держави, що виявляється в на-
ступних показниках: 

– всі держави можна розділити за принципом високого чи низького 
рівня довіри між громадянами. Так, при низькому рівні довіри переважає 
«тіньова» економіка, корупція, отже соціальний капітал не має перспек-
тив розвитку; 

– розвиток освіти, кількість освічених людей визначає активність 
громадян в соціальних мережах, таким чином вплив держави на розвиток 
освіти опосередковано впливає на накопичення соціального капіталу; 

– рівень доходів громадян є індикатором розвитку благодійництва, 
меценатства, розвитку мережі соціальних послуг, відношення до ін-
клюзивних верств населення, але може по-різному проявлятися в залеж-
ності від впливу інших факторів, тому найбільш сприятливим в даному 
відношенні є формування середнього класу з необхідним рівнем освіче-
ності, наявністю альтруїзму, традиціями громадської відповідальності; 

– рівень зайнятості та самозайнятості є важливим джерелом соціаль-
них змін, які впливають на підвищення активності громадян, їх здат-
ність до самореалізації, підвищення власних соціальних і демографічних 
атрибутів (стан здоров’я, освіта, професія, зайнятість, прибуток). 

Застереженням щодо розвитку соціального капіталу можна вважати, 

на думку А. Колота, «ерозію культури солідарності», яка виникає в умовах 
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лібералізації економічних відносин, глобальних змін у поведінці еконо-

мічних інститутів і означає індивідуалізацію в найширшому її розу-

мінні, тобто вихід індивіда з усталеного соціального та територіального 

середовища, самостійне визначення свого життєвого шляху, виклю-

чення виконання багатьох соціальних зобов’язань [10, с. 8-9]. 

Упродовж років незалежності громадяни України надто довірливо 

ставилися до ідеї «невидимої руки» ринку, здатної вирішити проблеми 

як економічного характеру і формування соціальної поведінки громадян. 

Насправді, як підкреслює Ф. Фукуяма, успішна ринкова економіка не є 

причиною стабільної демократії, але разом з нею визначається факторами 

соціального капіталу. Якщо цих факторів достатньо, то ринок і демокра-

тична політика успішно розвиваються і ринок може насправді взяти на себе 

роль школи соціального спілкування, що підсилює ефективність демо-

кратичних інститутів. Виходячи з цих міркувань, Ф. Фукуяма визначає 

здорову капіталістичну економіку як економіку, в межах якої суспільство 

має таку кількість соціального капіталу, якої достатньо, щоб дозволити 

самоорганізацію бізнесу, корпорації, сітьових структур і т. ін. [18, с. 578]. 

Останнім часом з’являється все більше доказів, що соціальна єд-

ність є визначальним фактором економічного процвітання та сталого 

розвитку суспільства. Соціальний капітал є не просто сумою інститутів, 

що підтримують суспільство, а скоріше утримує взаємодію його частини, 

містить соціальні мережі та відповідні норми, які впливають на продук-

тивність і добробут різних спільнот.  

Особливу роль в накопиченні соціального капіталу в Україні слід 

надати національній ідеї. З точки зору наведення соціального порядку 

і збереження стабільності основною складовою національної ідеї має 

бути поняття конкурентоспроможності, яку Україна все більше втрачає 

за роки незалежності, опускаючись все нижче у індексах розвитку людсь-

кого потенціалу, якості життя, сталості тощо. Ідея конкурентоспроможності 

країни як прагматична проблема є достатньо зрозумілою і близькою 

всім громадянам Україні, а її вирішення збільшує шанси кожного на 

отримання достойної зарплати, покращення умов життя, впевненості 

у майбутньому. Ідея конкурентоспроможності, втілена у відповідні стра-

тегії і доктрини, може стати необхідною умовою для подальшого розвитку 

українського суспільства, яке має зрозуміти на рівні власних потреб та 

інтересів де і чим має завершуватися стан транзиції, у якому Україна 

надто затрималася в процесі модернізації. Розуміння чітких стандартів, 

яких необхідно досягти в Україні, встановлення системи відповідних 

індикаторів, які дають змогу відслідковувати основні соціальні зрушення 
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і знаходяться під громадським контролем, можуть об’єднувати громадян 

у необхідні соціальні мережі та формувати міжособистісні стосунки. 

Розвиток форм колективної взаємодії, які засновуються на мож-

ливості громадян вступати в конструктивний діалог, ініціює нові моти-

вації громадян, які дозволяють: 

– за місцем проживання – здійснювати спільні заходи щодо бла-

гоустрою територій, захисту своїх прав як споживачів послуг, товарів; 

– на регіональному рівні – ініціювати досягнення бажаного рівня 

добробуту в регіоні, здійснюючи частину заходів власними силами;  

– для бізнесу – забезпечувати необхідне зростання, адже, на думку 

Ф. Фукуями, саме накопичення соціального капіталу дозволило Німеччині, 

США, Японії стати провідними економічно розвинутими державами.  

Розвиток соціального капіталу залежить від створення широкої 

мережі ефективних громадських об’єднань, спрямованих на забезпе-

чення різноманітних інтересів громадян та міжсекторного соціального 

партнерства. Такі мережі громадської активності полегшують координа-

цію і комунікацію, посилюють довіру між громадянами і, таким чином, 

дозволяють вирішувати дилеми колективної дії. Коли розв’язання еко-

номічних і політичних проблем засновується на мережах соціальної взає-

модії, збільшуються можливості співпраці для створення колективних благ.  

Саме соціальний капітал дозволяє неурядовим організаціям нада-

вати послуги у галузі освіти, охорони здоров’я, та забезпечувати всі види 

соціального захисту для решти суспільства, без потреби звертатися 

безпосередньо до урядових структур. Наприклад, у США, багато соціальних 

послуг не перебувають у компетенції держави, тому одна з причин того, 

що США мають відносно мало державних програм соціального забез-

печення порівняно із Західною Європою, полягає у тому, що велика кіль-

кість соціальних послуг надається безпосередньо інститутами грома-

дянського суспільства.  

Соціальний капітал можна розглядати як основу зміцнення соціа-

льної безпеки, оскільки передача і відтворення через традиції, соціальні 

норми, цінності спільних ідей та загальної мети сприяє соціальній вза-

ємодії і порозумінню в спільноті.  

Зростання соціального капіталу підвищує ефективність управлін-

ської діяльності, даючи змогу при прийнятті управлінських рішень 

спиратися на солідарність громадян, їх патріотизм і досягати консен-

сусу груп з різними соціально-політичними інтересами, протистояти 

лобіюванню інтересів окремих фінансово-промислових груп.  

Завдяки розвитку соціального капіталу влада отримує можливість 

радикально зменшити витрати, передаючи вирішення конкретних 
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проблем безпосередньо самим громадянам, які стають суб’єктами дії, 

починають самостійно вирішувати свої проблеми, по-новому оцінюють 

свої власні можливості. Таким чином, соціальний капітал передбачає: 

– формування відповідних інститутів, організацій, в рамках яких 

відбувається акумуляція соціального досвіду, громадянської активності; 

– наявність соціальної єдності як здатності спільноти протистояти 

загрозам і небезпеці, сприяти соціальній стабільності; 

– створення соціальних норм, традиції, які підтримуються спіль-

нотою і реалізуються у правових правилах.  

Для формування соціального капіталу потрібна ціннісна основа, 

адже, за словами Т. Парсонса, цінності – це найвищі принципи, які ви-

робляє будь-яка соціальна система для збереження своєї єдності й ціліс-

ності, забезпечення саморегуляції і консенсусу як в різних підсистемах, 

так і в системі в цілому. Отже, цінності виступають соціально-норма-

тивними регуляторами суспільного і громадського життя людей і саме 

через це цінності часто виконують ідеологічні функції, стаючи складовою 

частиною суспільних ідеологій.  

Кожній людині, суспільству притаманна своя специфічна ієрархія 

цінностей, які виступають сполучною ланкою індивідуального і суспіль-

ного життя. За твердженням Е.Дюркгейма, «суспільство – творець і схо-

вище всіх цінностей, причому кожне суспільство має набір самих різних, 

інколи абсолютно протилежних ціннісних уявлень, і лише одна визна-

чена аксіологічна модель утворює конкретний тип соціальних відносин 

даного суспільства. Така модель відображає цілі й спрямованість суспіль-

ного поступу, утворює його внутрішню основу» [7, с. 19].  

Гарвардська академія міжнародних та регіональних досліджень 

в рамках проєкту «Культурні цінності та прогрес людства» під керівни-

цтвом Лоуренса Харрісона дослідила особливості культури та соціально-

економічних успіхів спільнот у різних куточках світу і виділила чотири 

ключові ціннісні фактори, які визначають успіх або провал країн: радіус 

довіри, жорсткість неформального морального кодексу, підхід до вико-

ристання влади, ставлення до праці, новаторства та багатства. Це свід-

чить про те, що ціннісні основи суспільного успіху та соціального капі-

талу мають спільні елементи. 

Рональд Інглхарт, керівник науково проєкту Всесвітнього дослі-

дження цінностей (World Values Survey), що вивчає цінності та переко-

нання людей, їхній соціальний і політичний вплив з 1981 року майже 

в 100 країнах, охоплюючи емпіричні дані близько 90 % населення світу, 

виділив два ціннісних параметра: традиційні – «секулярно-раціональні» 
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цінності та цінності «виживання – самовираження», засновані на десяти 

складових цінностях, які найбільше впливають на поведінку людей. 

WVS вимірює, моніторить та аналізує: підтримку демократії, толерант-

ність до іноземних та етнічних меншин, підтримку гендерної рівності, 

роль релігії та зміни в рівнях релігійності, вплив глобалізації, ставлення 

до оточуючого середовища, роботи, сім’ї, політики, національної іден-

тичності, культури, мультикультуралізму, небезпеки, рівень суб’єктив-

ного благополуччя. Ці дослідження наочно продемонстрували чіткий 

практичний взаємозв’язок тих чи інших ціннісних наборів з економіч-

ними результатами країн. 

Українське суспільство, як свідчать результати соціологічних дос-

ліджень, наведені у попередніх розділах, на жаль, часто демонструє 

цінності, які заважають розвитку країни: вузький радіус довіри, лояльність 

до корупції, сприйняття влади як інструменту особистого збагачення, 

зневага до праці, недовіра до людей, низька громадянська участь, нетер-

пимість до меншин, почуття нещасливості тощо. 

Це свідчить про актуальність формування сталої ціннісної моделі 

суспільства, яка спрямована на те, щоб базові духовні цінності поділялися 

та усвідомлювалися переважною більшістю громадян. Зокрема, через 

базові цінності, які виражають національні ідеали, ідеї, ціннісні наста-

нови, орієнтації формуються спільні дії, соціальні зв’язки та соціальний 

капітал. Домінуюча ціннісна модель укорінюється в інститутах, нормах, 

звичаях, традиціях, установках і виступає інструментом соціального 

регулювання, критерієм оцінки життєдіяльності людини і соціуму.  

Якщо у суспільстві відсутній консенсус відносно фундаментальних 

національних цінностей, ідеалів і орієнтирів його розвитку, це породжує 

високу конфліктність та соціальну напруженість. Так, нині у масовій свідо-

мості українців існує значний ціннісний розкол, який виявляється в зовніш-

ньополітичних орієнтаціях різних суспільних груп (у які союзи вступати 

і куди йти, хто стратегічні партнери, а хто вороги), у духовно-культурній 

сфері, повсякденному житті, дотриманні норм демократії, моралі тощо.  

У масовій свідомості українського суспільства значною мірою ди-

ференційовані такі ціннісні пріоритети, як: державна незалежність, 

демократія, форми державного устрою та територіальної організації, 

спільне історичне минуле, державна мова, національна безпека. Більшою 

мірою зазначене обумовлюється економічним, політичним і культурним 

станом різних соціальних і етнічних груп українського суспільства в су-

часних умовах, а також є результатом зовнішніх впливів на державу та 

її громадян.  
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Різні групи населення, особливо в регіональному вимірі, керуються 

досить відмінними, а іноді суперечливими ціннісними настановами, 

що свідчить про існуючий розкол національної самосвідомості за ціннісно-

орієнтаційною ознакою і ставить під загрозу єдність суспільства і май-

бутнє незалежної України. Тому вироблення консолідованого розуміння 

спільної для суспільства системи цінностей стає нагальною потребою 

та необхідною умовою подальшого розвитку Української держави.  

На нашу думку, з огляду на сучасні складні реалії українського 

державотворення, формування політичної нації, становлення грома-

дянського суспільства, особливості трансформації світоглядних і ціннісних 

орієнтацій, базові цінності суспільства мають визначатися шляхом гар-

монійного узгодження загальнолюдських цінностей та специфічних 

національних цінностей України, з одного боку, і з цінностями та інте-

ресами соціальних та етнічних груп суспільства – з другого.  

Основою національної консолідації на сучасному етапі має бути 

утвердження передусім таких цінностей, як: справедливість, чесність та 

відповідальність; збереження української культурної спадщини та культур 

національних меншин; авторитет сумлінної чесної праці та добробут; 

патріотизм; соціальна безпека, добросусідство, незалежність у відно-

синах з іншими народами та державами.  

Громадянські права та свобода, рівноправність, спільність позицій 

громадян щодо стратегічних напрямів і цілей розвитку держави й сус-

пільства, взаємна толерантність і соціальна солідарність між різними 

(за будь-якими ознаками) суспільними групами; гордість за свою Бать-

ківщину, лояльність до Української держави, повага до її символів та 

атрибутів (включаючи державну мову), шана до нації, що утворила 

державність, національна гідність у поєднанні з повагою до всіх етносів, 

які є патріотами України є основними характеристиками ціннісної моделі, 

яка має стати домінуючою у нашому житті.  

М. Шульга звертає увагу на те, що «у сучасному суспільстві кіль-

кість суспільних зв’язків, що припадають на одну особу, примножилась, 

ущільнилась і урізноманітнилась. З’явилися безліч комунікацій між 

окремою особою і різноманітними соціальними інститутами, яких раніше 

не було. Громадяни опинились у системі нових для них соціальних 

зв’язків. Більшість населення не може розібратися в них, відчуває дис-

комфорт, елементарно не знає, як їй вчинити в тій чи іншій ситуації. 

Про це свідчать дані наших досліджень. Хіба не про такий стан речей 

свідчить те, що 65% опитаних у 2016 р. погоджувалися з думкою: «Раніше 

люди краще почувалися, бо кожен знав як вчинити правильно» [21, с. 165]. 



157  

 Отже, несформована система суспільних цінностей не створює 

чітких меж для усвідомлення блага, справедливості, честі, гідності, па-

тріотизму тощо. Як пише М. Шульга, навіть в умовах військових дій на 

території Донбасу, коли під впливом страху перед зовнішньою агресі-

єю, який навіюється засобами масової інформації, на патріотичній 

хвилі кількість людей, які вважають себе громадянами України, зросла 

лише до 57%. А хтось вважає себе жителями сіл і міст, регіонів, у яких 

вони живуть, громадянами світу та Європи.  

58% дорослого населення згодні з тим, що нині немає загальнови-

знаних правил суспільної поведінки, і тільки 21% не згодні. У суспільній 

поведінці люди керуються якоюсь пекельною сумішшю уламків ціннісних 

систем – радянської, ліберальної, націоналістичної, християнської тощо. 

Не маючи міцних ціннісних і моральних опор люди дратуються, озлоб-

люються. Тому ще однією важливою характеристикою останнього часу 

є високий рівень агресивності в суспільстві. Утверджується морально-

психологічна атмосфера озлобленості, жорстокості, поширюється норма, 

що всі питання – міжособистісні, фінансові, ділові, політичні, міжнародні 

тощо – можна вирішити за допомогою сили: зеленки, сміттєвого контей-

нера, біти, булижника, гранати, автомата або гранатомета [21, с. 166]. 

Лише формування нової системи громадянських, патріотичних, 

національних цінностей здатне укорінити серед населення моделі по-

ведінки, що відповідають формуванню справедливого демократичного 

суспільства та забезпечують суспільний консенсус.  

Як зазначає М. Шульга, «достатня сукупність соціокультурних яко-

стей, цінностей, кодів, які об’єднують і цементують соціум, згуртовують 

громадянську націю, в якій її члени, в остаточному підсумку, сприй-

мають себе єдиною спільнотою. Базовий консенсус солідаризує соціум 

і не дає протистоянням і суперечностям заходити далі певних меж. 

Люди, які поділяють спільні цінності і мають розходження щодо них 

з іншими людьми, сприймають один одного не як ворогів, а як спів-

громадян, гідних поваги і підтримки. Вони розуміють, що в них є не 

тільки те, що їх роз’єднує, а й те, що об’єднує» [21, с. 194]. 

Відповідь на питання про те, на основі яких цінностей може фор-

муватися консенсус в українському суспільстві, можна побачити за ре-

зультатами соціологічних досліджень, які показують, що у 2014 р. 69% 

респондентів зазначали, що радянські цінності – соціальна рівність, 

колективізм, взаємодопомога тощо – сьогодні вже не діють (що діють, 

зазначили лише 20%). А з другого – існують серйозні розбіжності між 

співгромадянами і щодо ліберальної системи цінностей, яка склалася 
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в Україні за роки незалежності (приватна власність, збагачення, інди-

відуалізм, прагнення до особистого успіху тощо). Її сприймають 32% 

громадян, а не сприймають 44%. Зрозуміло, що знайти консенсус з цього 

питання і, тим самим вибудувати базис для інтеграції суспільства у цій 

площині, поки що дуже важко [21, с. 195–196]. 

Отже, якщо говорити про такі цінності як свобода, незалежність, 

суверенітет, демократія, права людини, верховенство права, бажаної 

суспільної згоди ми поки ще не маємо і, як зазначає М. Шульга, слабкість 

базового консенсусу українського суспільства проглядається вже з пер-

ших кроків конкретизації його цінностей. Чим більш конкретним є рівень 

проблеми, що гостро стоїть у суспільстві, тим більше розбіжностей щодо 

її розуміння, ставлення або вирішення існує у громадян [21, с. 196]. 

Таким чином, система цінностей як своєрідний моральний орієнтир 

загальносуспільного поступу, завдяки якому і навколо якого організо-

вується життя всього соціуму, має принципове значення для розвитку 

соціального капіталу. Духовні цінності формують загальнонаціональний 

суспільний ідеал, єдину національну ідею, загальновизнану ідеологію 

державотворення, розвинену національну самосвідомість.  

Поки у національній свідомості українського суспільства не сфор-

мована значуща для всіх громадян України узагальнена система цінно-

стей, важко сподіватися на можливість швидкої національної консолі-

дації. За цих умов невідкладним завданням постає формування нових 

ціннісних орієнтацій суспільства, концептуальним ядром яких має бути 

власна національна ідея, яка б охоплювала всі сфери економічного, інте-

лектуального і духовного життя суспільства, створювала відповідні 

соціальні зв’язки та соціальні мережі.  

По суті, йдеться про нову ментальність нації в її національно-куль-

турній єдності та духовній суверенності. Нова нормативно-ціннісна 

система українського суспільства повинна відображати цінності, інте-

реси й ідеали всіх соціальних груп суспільства та виступати результатом 

їх реальної взаємодії.  
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РОЗДІЛ 6 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ  

В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ  
 

6.1 Комунікативне середовище публічної сфери в online-просторі 

6.2 Комунікативна практика органів публічного управління 

в соціальних мережах 

6.3 Соціальні мережі як віртуальні об’єднання колективного прийняття 

рішень в реальному політичному просторі 

 

 
6.1  КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВ ИЩЕ ПУБЛІЧНОЇ  СФЕРИ  

В ONLINE-ПРОСТОРІ  

 

В межах цього дослідження вважаємо необхідним уточнити, 

що під комунікацією розуміється системний процес пізнання і дії, 

що зв’язують засобами спілкування та обміну інформацією всі структури 

суспільства з метою відтворення життєдіяльності людей, управління 

соціальним порядком, ретрансляції соціокультурного досвіду, підтри-

мки і розвитку гуманістичних начал співробітництва, партнерства, 

широкого громадського та суспільного діалогу. Комунікація виступає 

необхідною передумовою функціонування і розвитку всіх соціальних 

систем і суспільства в цілому. Вона забезпечує зв’язок та спілкування 

людей, дозволяє їм відтворювати сукупний суспільний досвід, транслю-

вати культурні зразки та цінності, допомагає поділу праці та організації 

спільної діяльності, координації інститутів влади і управління.  

Н. Луман розглядає комунікативні засоби як інстанцію, що допов-

нює мову, тобто як код генералізованих символів, які управляють про-

цесом передачі результатів селекції. На додаток до мови, яка в норма-

льних обставинах забезпечує інтерсуб’єктивність, комунікативні засоби 

мають, ще й функцію мотивації, оскільки вони впливають на сприй-

няття чужих селективних досягнень і, в нормальних обставинах, роблять 

це сприйняття бажаним. Тому комунікативні засоби завжди можуть 

створюватися там, де спосіб відбору, здійснюваного одним з партнерів, 

одночасно служить для іншого мотиваційною структурою. Тоді символи 

єдності селекції і мотивації беруть на себе функцію посередника і про-

яснюють зв’язок обох сторін, що може, в свою чергу, посилювати селек-

тивність і додатково її мотивувати [15, с. 4]. 
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Це дає можливість публічній владі вирішувати завдання інтегра-

ції окремих громадян в єдину і цілісну систему суспільства; більш гли-

бокому усвідомленню ними свого статусу, функцій, які можуть при 

цьому або оптимізуватися, або змінюватися; створенню передумов для 

їх участі в прийнятті та здійсненні управлінських рішень. 

З іншого боку, для публічної влади все більш актуальним стає фор-

мування свого іміджу серед громадян, який залежить від того, яку роль 

виконують органи публічної влади в розвитку соціуму; як ставиться 

населення до дій влади; наскільки ефективні діючі в суспільстві основні 

комунікативні канали, технології та засоби впливу на свідомість і психіку 

людей. В умовах інформаційного суспільства імідж влади виступає як 

«символічно генералізований засіб комунікації», який спонукає грома-

дян підтримувати / не підтримувати діяльність публічних органів, бра-

ти участь у, так званому, «комунікативному розумі» (Ю. Хабермас). 

Незацікавленість громадян, байдужість приводять до соціального 

відчуження, адже влада сама часто створює ситуації невизначеності, в якій 

індивід не завжди може розібратися і де «приватне набуває відтінок 

загальності» (Ж. Бодрійяр). Тому влада може вдаватися до таких засобів 

як різний доступ до інформації про всі можливі альтернативи в ситуації 

невизначеності; маніпулювання комунікацією задля вибору тієї чи іншої 

альтернативи; вплив на форми, засоби та формати комунікації. О. Тоф-

флер пише про незліченні різноманітності обману (і самообману), які 

ховаються у величезній масі даних, відомостей і знань, які щодня про-

вертають інтелектуальний урядовий млин, використовуючи для цього 

різноманітні тактики: помилки, невизначеності, вичікувальну, крихт, 

приливної хвилі, напускання туману, великої брехні [28, с. 329–330].  

Таким чином, не можна не визнати, що комунікація пронизує 

структуру соціуму і влади в цілому, усіх її рівнів, виступаючи за-

собом соціального спілкування і обміну інформацією; засобом 

зв’язку між суб’єктами та об’єктами соціального спілкування 

та формування громадських комунікативно-інформаційних відно-

син і як засіб реалізації владою своєї головної функції – соціального 

діалогу з народом. В результаті, ефективність соціальних комуні-

кацій стає одним з основних факторів стійкості влади, стабільності 

соціально-політичних відносин. 

Новим науковим напрямом у соціальній філософії та соціології, 

який вивчає комунікативну взаємодію, є акторно-мережева теорія (actor-

network theory, ANT) , що досліджує виявлення способів з’єднання соці-

ального в єдиний світ. Специфіка акторно-мережевої теорії полягає в тому, 
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що будь-який об’єкт розглядається і як елемент, і як складник мережі 

відносин. Зникнення або усунення будь-якого актора порушує роботу 

всієї мережі, порядок у ній. Засновниками й методологами акторно-

мережевої теорії є М. Каллон (Michel Callon) та Б. Латур (Bruno Latour).  

Акторно-мережева теорія розглядає суспільство як гетерогенну 

мережу матеріальних і нематеріальних елементів, присутніх у соціаль-

ному житті. Так, Б. Латур концептуалізує річ / предмет / об’єкт як актора 

в мережі соціальної взаємодії, отже матеріальні об’єкти є не просто ек-

ранами нашої соціальної діяльності, але і самі виконують певну роботу. 

За Б. Латуром, саме мережа – константна характеристика соціальної 

взаємодії. Об’єктом акторно-мережевої теорії виступають «ансамблі стосун-

ків», полікомпонентні, мінливі цілісності, що не мають самостійного існу-

вання лише в одній із площин (фізичній, функціональній чи знаковій). 

Акторно-мережева теорія – це соціально-конструктивістська модель, 

основним принципом якої є концепція гетерогенної мережі, де остання 

виступає актором взаємодій. Тобто актор – це мережа, яка є доволі ди-

намічною і кожен об’єкт (людина, річ, знаряддя або ціла технологічна 

система чи державно-правове утворення) мислиться як ефект мережі 

відносин, який може бути цілісним лише за умов збереження цілісності 

цих своїх зв’язків. Суспільство не існує, бо існують тільки актори – ви-

конавці дій, які впливають на інших дієвців. Функціональні зв’язки 

в суспільстві постають у вигляді об’єкт-центричних відносин, що ство-

рюють мережу просторового, функціонального і знакового існування 

речей. Речі, які набули значення соціальних акторів, визначають функ-

ціональні можливості людей. Відносини акторів визначає не ієрархія, 

а «плоска» й динамічна мережа. 

Б. Латур запропонував своєрідну типологію основних «невизна-

ченостей», що впливають на характер акторно-мережевої теорії: 

– природи груп – в акторів є доволі значуща кількість способів 

(часто досить суперечливих), як здобути ідентичність; 

– природи дій – у хід дій втручається значна кількість різномані-

тних агентів, які призводять до зміни першопочаткових цілей дії; 

– природи об’єктів – з огляду на передбачуваність відкритості ка-

тегорії агентів; 

– природи фактів – взаємодія природничих наук з усім суспільст-

вом породжує неминучі дискусії; 

– невизначеність досліджень соціальних наук [14]. 

В основі акторно-мережевої теорії – гіпотеза про багатоманіт-

ність зв’язків взаємодії (не лише в плані комунікацій представників 
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суспільства, але й їх співіснування з предметами матеріального світу). 

Основна суть акторно-мережевої теорії полягає в тому, що константною 

характеристикою соціальної взаємодії є гетерогенна мережа матеріаль-

них і нематеріальних елементів, наявних у соціальному житті. Відтак зникає 

межа між духовним і матеріальним, предметом і людиною, всі разом стають 

елементами єдиної мережі в сучасному суспільстві. Усі елементи цієї 

мережі є однаково вагомими. Керуючись принципом симетрії, теоретики 

акторно-мережевої теорії вважають, що неможливо провести чітку межу 

між людьми і речами, складно визначити, де діє людина, а де не-людина. 

Взаємодія в мережі відбувається через посередництво актантів / дієвців. 

Отже, науковий дискурс комунікативної взаємодії свідчить про на-

явність і традиційних, і нових, постмодерних трактувань даного поняття.  

До основних проблем комунікативної взаємодії, які, на наш погляд, 

повинні вирішуватися в соціальних комунікаціях, відносяться, в першу 

чергу, такі: 

1) проблема неадекватності громадської думки, коли громадяни 

вибирають певну позицію серед сформульованих думок і коли шляхом 

простого статистичного агрегування вироблених таким чином думок 

виробляють артефакт, яким є громадська думка; [1, с. 177]; 

2) проблема монополії думки професіоналів, проаналізована П. Бурдье, 

коли ми стикаємося з тим, що домінуючі особи нав’язують інституалі-

зовані політичні інтереси, виставляючи під виглядом інтересів своїх до-

вірителів інтереси довірених осіб. У такому випадку, як підкреслює 

П. Бурдьє, професіонали служать інтересам своїх прихильників в тій (і тільки 

в тій) мірі, в якій вони, служачи їм, служать також і собі [1, с. 187, 196]; 

3) проблема складності соціальної комунікації щодо соціального 

часу і простору, коли, як вважає П. Штомпка, необхідно синхронізувати 

активність колективних дій, їх координацію, послідовність, своєчас-

ність, вимірюваність і диференціацію [32, с. 79-81].  

Важливо розуміти, що поширення смислу комунікації в соціальному 

просторі з точки зору соціального часу має різну швидкість і сам смисл 

схильний до старіння. Тому публічній владі варто враховувати нові, 

більш актуальні смисли, які заволодівають увагою суспільства, і прогно-

зувати, як довго ці смисли будуть зберігати свою цінність для суспільства. 

Вважаємо, що основними завданнями органів публічного управ-

ління при формуванні ефективних соціальних комунікацій є такі: 

– ідентифікація потреб та інтересів громадян щодо держави і ро-

зуміння ними способів власної участі у вираженні та відстоюванні 

державних інтересів; 
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– дослідження соціальної кон’юнктури і визначення відповідності 

пропонованих соціальних цілей спрямуванням громадян, щоб визна-

чити цілі соціальної політики; 

– розробка технологій, форм і способів ефективних соціальних 

комунікацій згідно з особливостями соціального часу і простору; 

– розподіл відповідальності за реалізацію соціальної політики і со-

ціальних програм між різними групами при загальній координації з боку 

владних структур; 

– формування громадської думки як складової комунікативного 

процесу, що відображає сутність сенсу комунікації. 

Важливим фактором комунікативної практики виступає довіра / 

недовіра громадян до влади, тому варто звернути увагу на те, що при-

чинами недовіри можуть бути «технічні» причини, коли публічні ор-

гани, відсутності структур і фахівців у сфері зв’язків з громадськістю, 

не вміють роз’яснювати громадянам цілі та мотиви своєї діяльності, не 

дають адекватного уявлення про її характер і ті умови, в яких вони можуть 

працювати і вирішувати проблеми; «організаційні» причини, пов’я-

зані з недостатністю кваліфікованих і компетентних професіоналів; 

«ресурсні» причини, пов’язані з недостатнім фінансуванням необхідної 

матеріальної і технічної бази, обмеженістю ресурсів та ін.  

З іншого боку, недовіра громадян до влади є певним наслідком 

недостатньо розвинутої інформаційної культури громадян, які не зав-

жди можуть розпізнавати зовнішні негативні інформаційні впливи, 

маніпуляцію, дезінформацію. Це зумовлює важливість формування ін-

формаційної культури громадян для усвідомлення громадянських цін-

ностей в людині, для активної протидії інформаційним впливам, метою 

яких є підрив конституційного ладу, пропаганда насилля й ворожнечі. 

Небезпекою в інформаційному просторі України може стати розголо-

шення інформації, яка становить державну й іншу передбачену законо-

давством таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю 

держави, тому громадянин повинен чітко уявляти покарання за них. 

Комунікативне середовище публічної сфери активно поширюється 

сьогодні в online-просторі, який надає можливість на підставі прин-

ципів відкритості, доступності та індивідуальності бути поінформова-

ними, висловлювати свою думку, брати участь у процесі формування 

порядку денного й вироблення рішень, вирішувати суперечливі питання 

та отримувати послуги.  

Для виконання цих функцій оnline-простір створює публічні 

майданчики, «медіа-ком’юніті» (горизонтальне спілкування всередині 
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громадянського суспільства через соціальні мережі, інтернет-блоги тощо), 

електронне урядування (e-governance) та електронну демократію. 

Більшість концептуальних моделей електронної участі базується 

на підході щодо її визначення, який запропоновано Організацією еко-

номічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Відповідно до нього, 

електронна участь включає три основні етапи: е-інформування – на-

дання інформації про діяльність органів влади онлайн; е-консультації – 

організація консультацій з громадськістю онлайн; е-рішення – безпосе-

реднє залучення громадян до процесу прийняття рішень за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій. На практиці всі три рівні 

електронної участі є взаємозалежними: ступінь розвитку кожного на-

ступного рівня залежить від досягнутих успіхів на попередньому рівні.  

Така трирівнева модель електронної участі використовується 

в рамках ООН для порівняльного аналізу та оцінки прогресу в розвитку 

електронної участі у країнах світу, що відображається за допомогою 

індексу EPI (E-Participation Index). Результати відповідного дослідження 

ООН за 2016 р. свідчать, що у більшості країн світу найкраще впрова-

джено першу складову електронної участі – е-інформування; упродовж 

2014–2016 рр. відбувся суттєвий прогрес у реалізації другого рівня елек-

тронної участі: кількість національних урядів, які проводять електронні 

консультації з громадськістю, зросла майже вдвічі; Україна за останні 2 роки 

піднялась у рейтингу електронної участі із 77-го на 32-ге місце [20, c. 36-37].  

Серед ініціатив, спрямованих на розвиток електронної участі 

на рівні е-інформування, варто відзначити такі: створення онлайн-

платформи публічних закупівель ProZorro, ухвалення законодавства 

у сфері відкритих даних, створення Єдиного державного веб-порталу 

відкритих даних, Порталу відкритих даних Верховної Ради України, 

офіційного порталу публічних фінансів України Є-Data, запровадження 

електронного декларування доходів і майна державних посадових осіб.  

У 2016 р. запрацював портал громадського обговорення законоп-

роєктів, розроблений за ініціативи Управління комп’ютеризованих си-

стем Апарату Верховної Ради України та за підтримки Програми USAID 

РАДА. Його завдання – залучати громадян до законотворчого процесу че-

рез ознайомлення, коментування та висловлення зауважень і пропозицій 

до законопроєктів, які запропоновані для обговорення в режимі онлайн.  

Важливим у контексті розвитку електронної участі на рівні е-кон-

сультації стало ухвалення Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення 

та електронної петиції» від 2 липня 2015 р. Закон закріплює правила 
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подання електронних звернень та електронних петицій до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, визначає умови 

й процедуру їх розгляду, а також встановлює обов’язок органів влади 

відповідати на електронні звернення та електронні петиції протягом 

визначеного терміну. Цим Законом встановлено, що електронна петиція 

є особливою формою колективного звернення громадян до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу 

місцевого самоврядування. Протягом 2016 р. для електронних петицій 

на офіційних веб-сайтах Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України були створені відповідні сервіси [20, c. 37]. 

Електронні петиції (е-петиції) дають можливість ініціювати 
колективне звернення, зібрати групу його прихильників, які згодні під-
тримати його своїми підписами, та направити до відповідного держав-
ного органу або на адресу уряду. Така форма комунікації між громад-
ськістю й владою, в якій ставляться колективні вимоги до уряду, як 
правило, має політичне забарвлення та викликає певний соціальний 
резонанс. Слід зазначити, що петиції можна розглядати як певну форму 
колективного вираження волі і впливу на інших суб’єктів суспільних 
відносин (наприклад, на політичних лідерів, представницькі організації), 
здатну виконувати функцію регулювання (softlaw). Хоча електронні пе-
тиції є чи не найбільш «просунутою» технікою донесення власної думки 
громадянства до влади, на практиці можуть виникати труднощі юри-
дичного характеру, насамперед, в процедурі збирання підписів.  

У 2015 р. Кабінетом Міністрів України було внесено зміни 
до урядових постанов від 5 листопада 2008 р. № 976 та від 3 листопада 
2010 р. № 996, які визначають порядок проведення електронних кон-
сультацій з громадськістю. З цією метою спеціально створено підруб-
рику «Електронні консультації» рубрики «Консультації з громадськістю» 
на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади різних рівнів. Необ-
хідну інформацію з цього питання можна отримати на урядовому веб-
сайті «Громадянське суспільство і влада». Також варто зазначити й те, 
що рішенням Уряду від 8 квітня 2015 р. № 234 встановлено обов’язок 
органів виконавчої влади оприлюднювати на своїх офіційних веб-
сайтах та на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» 
інформацію щодо проведення електронних консультацій з громадські-
стю, а також звіти про їхні результати.  

Важливим комунікаційним каналом є онлайн консультації з гро-
мадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обгово-
рення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосеред-
кована форма).  
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Публічне громадське обговорення передбачає організацію і про-

ведення Інтернет-конференцій, інтерактивне спілкування з посадовими 

особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

під час чого громадяни можуть заслуховувати цих посадових осіб, пору-

шувати питання та вносити пропозиції щодо питань, які належать до 

компетенції цих органів.  

Вивчення громадської думки здійснюється шляхом проведення 

за допомогою електронних засобів соціологічних, соціально-психологіч-

них досліджень та спостережень, які здійснюються із залученням на кон-

курсній основі експертних організацій; проведення експрес-аналізу 

коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та те-

лебаченні для визначення позиції різних соціальних груп населення; 

проведення аналізу інформації, що надходить до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, зокрема, опрацювання та уза-

гальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій, 

які надійшли через мережу Інтернет; проведення форумів, організація чатів. 

Консультативний референдум у режимі онлайн проводиться 

з метою виявлення думки громадськості щодо важливих питань держав-

ного та місцевого значення. Консультативний референдум може бути 

загальнодержавним та в межах окремої адміністративно-територіальної 

одиниці (місцевий референдум). Порядок підготовки та проведення 

консультативного референдуму регулюється відповідним законом. 

Результати консультативного референдуму підлягають обов’язковому 

розгляду і мають рекомендаційний характер для врахування органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування під час прийн-

яття відповідних рішень.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування по-

винні створити належні умови для проведення своїх засідань у режимі 

онлайн, у яких представники громадськості змогли б взяти участь. 

Порядок доступу та участі представників громадськості на засіданнях 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування регулю-

ється регламентами відповідних органів. Для громадськості необхідно 

забезпечити можливість подавати органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування в електронній формі (за допомогою елект-

ронної пошти або ж у режимі онлайн) пропозиції щодо поліпшення 

їхньої діяльності, а також врегулювання суспільних відносин, умов 

життя усіх верств населення, розвитку держави і суспільства в цілому. 

Відповідь автору пропозиції про результати її розгляду надається у тій 

самій формі, в якій її було подано. 
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Позитивних наслідків взаємодії ОГС та органів місцевого самов-

рядування можна досягти шляхом впровадження партиципаторного 

бюджету (тобто бюджету участі) – важливого інструменту електронної 

демократії та формування активної громади, що залучає мешканців 

міста до управління міськими фінансами. В Україні першими у впро-

вадженні такого бюджету в 2016 р. стали три міста – Черкаси, Полтава 

і Чернігів. Згодом до них долучилась більшість інших обласних центрів 

і ще декілька міст [20, c. 38]. 

Загалом, електронна демократія все більше впливає на розвиток 

комунікацій між владою та громадянами. Якщо звернутися до Рекомен-

дацій Ради Європи щодо електронної демократії (Recommendation 

CM/Rec(2009), там визначено такі принципи е-демократії: посилення 

демократії, демократичних інститутів та процесів, поширення демокра-

тичних цінностей; опора на демократичні, гуманістичні, соціальні, етичні 

та культурні цінності суспільства, в якому вона запроваджується; тісний 

зв’язок з «добрим урядуванням»; підтримка і впровадження фундаменталь-

них свобод, прав людини, включаючи свободу доступу до інформації. 

Цілі е-демократії подібні до цілей «доброго врядування»: прозо-

рість, підзвітність, включення (інклюзія), доступність, участь, сталий 

розвиток, довіра до демократії, демократичних інститутів, демократи-

чних процесів, соціальна згуртованість.  

У Рекомендаціях Ради Європи визначаються такі сектори чи напрямки 

е-демократії: (1) е-парламент, (2) е-законотворення, (3) е-голосування, 

(4) е-правосуддя, (5) е-медіація (досудове вирішення спорів), (6) е-навколишнє 

середовище (екологія), (7) е-вибори, (8) е-референдум, (9) е-ініціативи, 

(10) е-голосування, (11) е-консультації, (12) е-петиції, (13) е-політичні 

компанії, (14) е-опитування [6, c. 9–11]. 

Окрім рекомендацій, Радою Європи розроблено детальний план 

впровадження політики е-демократії – Керівництво № 1 до Рекомен-

дацій «Загальні інструменти та принципи для електронної демократії». 

Зокрема визначено чіткий перелік інструментів е-демократії, який 

розширює той, що подано у Рекомендаціях: (1) е-політичні компанії; 

(2) е-управління стосунками із громадянами (E-CiRM); (3) е-скарги; (4) е-кон-

сультації; (5) е-консульство/ посольство; (6) веб-трансляції та е-демократія; 

(7) е-дискусії; (8) е-ініціативи; (9) е-журналістика; (10) Ігри та е-демократія; 

(11) е-правосуддя; (12) е-законотворення; (13) е-омбудсмен; (14) е-партія; 

(15) е-петиція; (16) е-політик; (17) е-парламент; (18) е-просторове пла-

нування; (19) е-голосування; (20) взаємодія з громадянами на локальному рівні 

(G2C / C2G); (21) інструменти інформаційного менеджменту; (22) е-участь 
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у бюджетному процесі; (23) е-менеджмент внутрішньопартійного життя; 

(24) єдиний урядовий портал; (25 е-демократія соціальних мереж; (26) наві-

гатор виборів. Зазначені інструменти рекомендується впроваджувати 

у форматі проєктів, тривалість яких не велика – від одного дня (е-демокра-

тія соціальних мереж) до року [6, c. 13–14]. 

Одним із видів практичного втілення комунікативної взаємодії влади 
і громадян у оnline-просторі можна назвати оnline-вибори. У 2005 р. 
Естонія стала першою країною, що надала можливість своїм громадянам 
взяти участь у виборах місцевих органів влади через систему оnline-
виборів. Електронне голосування в масштабі всієї країни використовують 
також такі держави, як Франція, Бельгія, США, Великобританія та ін. 

Популярною формою взаємодії громадянського суспільства та 
влади можна вважати краудсорсинг (crowd – натовп і soursing – вико-
ристання ресурсів) для використання ресурсів громадян, організованих 
у соціальні мережі в online-просторі для колективного створення (ідеї, 
проєкту) і / або закріплення (рішення, практики) політичних інновацій 
у сфері публічної політики. Виділяють три види краудсорсингу: ство-
рення краудсорсингових ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій; зако-
нотворчий краудсорсинг; співпраця органів влади та громадянського 
суспільства в регіонах / муніципальних утвореннях. Основними практи-
ками краудсорсингу є: політичний ринок прогнозів (діяльність з придбання 
інформації про розвиток ситуації в майбутньому й очікувані результати), 
брейнсторм (мозкові штурми для генерації різноманітних ідей з певної 
проблеми), законотворчий краудсорсинг, проєктний краудсорсинг (постійно 
діючий інформаційний ресурс, контент якого забезпечується громадянами, 
експертами), мережева взаємодія та ін. 

До майбутнього активного розповсюдження шерінг-практик: еко-
номіки спільного споживання (шерінг – економіки), спільного прожи-
вання (колівінгу), сервісів обміну велосипедами, спільного використання 
автомобілів (каршерінгу), офісів (коворкінгу), гаджетів, одягу і навіть 
їжі (фудшерінгу) може приєднатися медіа-шерінг як публічне мережеве 
спілкування і розвиток спільного обговорення контенту різними лю-
дьми з можливістю коментування інформації за допомогою каналів 
і платформ, що дозволяють користувачам відправляти один одному 
посилання та файли, висловлювати своє ставлення тощо.  

Отже, для демократизації українського суспільства розвиток 
Інтернету дає можливість інтерактивного спілкування з аудиторією, 
прямого діалогу між владою і громадянами, тобто створює нову 
форму інформаційної взаємодії, яка дозволяє зменшувати перекру-
чення інформації, уникати посередників між владою і громадянами. 
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Розгалужена мережа соціальних медіа стає не тільки засобом 

впливу на акторів у сфері політики, а й фактором загальної трансфор-

мації соціально-комунікативної взаємодії влади і громадськості, тобто 

інформаційне суспільство продукує нові підходи у комунікативних 

стратегіях суспільно-політичного розвитку, що призводить до виникнення 

нових форм політичного впливу суспільства на владу за рахунок розши-

рення участі громадян у процесі прийняття політико-державних рішень. 

Важливою характеристикою Інтернету має бути інформаційна 

відкритість, яка надзвичайно актуальна для інститутів, які хочуть ма-

ти високий рівень авторитету і популярності в інтернет-середовищі. 

Така відкритість конструює певні риси світогляду, установки, цінності 

відносно владних інститутів, тому неотримання інформації чи повільне 

реагування влади на звернення громадян може викликати невдово-

лення і нерозуміння, чому гласність не працює у реальному світі, що 

своєю чергою може привести до бажання вплинути на владу за допо-

могою тих же акцій протесту.  

Це свідчить про те, що з переваг Інтернету в сфері поширення ін-

формації, свободи слова та плюралізму неминуче виникають і виклики 

та загрози, адже мережа може розвинути безвідповідальність за сказані 

чи написані слова, що дозволяє маргінальним і антигуманістичним рухам 

вербувати своїх прихильників, поширювати різноманітні терористичні 

організації чи тоталітарні релігійні культи.  

Політика жорсткого контролю Інтернет-простору з боку державних 

інституцій стає дискусійним питанням, адже відхід від демократичних 

цінностей може бути малоефективним, призвести до ще гіршого резуль-

тату коли Інтернет стане середовищем, що продукує крайні, антагоніс-

тичні цінності і світогляд. Тому публічній владі важливо мати відповідну 

політику засвоєння громадянами демократичних норм і традицій, 

загальнолюдських цінностей, взаємоповаги та толерантності, що дасть 

можливість убезпечити від негативного впливу Інтернет-середовища.  

Наразі приклади тотального контролю над стиком національних 

мереж зі світовими існують в таких країнах як Китай, Північна Ко-

рея, Іран, Росія, хоча технічно важко зусиллями однієї держави подолати 

розподілену структуру Інтернету. Введення одних заходів веде до по-

родження нових шляхів обходу обмежень. Найчастіше застосування 

цензури в Інтернеті більш витратне, ніж її подолання. Але величезні 

ресурси держав у багатьох випадках дозволяють її здійснювати. 

Як свідчить приклад Китаю, у 2003 році в КНР почала працювати 

система, яка фільтрує контент в Інтернеті. Офіційно вона називається 
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«Золотий щит», або ж Національний інформаційний проєкт із громад-

ської безпеки. Його основна функція – обмежувати, до яких сайтів та 

сервісів мають доступ китайські користувачі. Те, що в мережі прийнято 

називати «Великим китайським фаєрволом» – це комплекс законодав-

чих і технічних обмежень, який є частиною «Золотого щита» та власне 

забезпечує інтернет-цензуру всередині країни. При цьому іноді фаєрвол 

не блокує сторінки повністю, але знижує швидкість доступу до них, аби 

відбити в користувачів бажання на них заходити. В Китаї блокуються 

деякі новинні сайти, наприклад The New York Times, The Independent, 

Bloomberg, BB, мережева енциклопедія Wikipedia, Instagram, Twitter, 

Google+, WordPress.com.  

Зважаючи на недоступність популярних в усьому світі соцмереж 

і сайтів, у Китаї є свої аналогічні за функціоналом ресурси: пошуковик 

Baidu, соцмережі RenRen та Weibo, месенджер WeChat тощо. Але з 2012 р. 

у Weibo та WeChat діє вимога про верифікацію акаунтів за допомогою 

ID-посвідчення або номера мобільного. Без такої верифікації користу-

вачі не можуть нічого писати у своїх акаунтах. У 2016 році Китай ухвалив 

новий закон про кібербезпеку, який посилив державний контроль над 

Інтернетом, операторів мережі зобов’язали реєструвати китайських кори-

стувачів під їхніми справжніми іменами та зберігати всі дані в Китаї.  

Новинним сайтам заборонили публікувати неперевірену інфор-

мацію із соцмереж. Приміром, сайти не зможуть писати про вияви не-

задоволення чи критику влади в соцмережах [2].  

Подальші перспективи розвитку комунікативного онлайн-простору 

були розглянуті у Черговому звіті ООН щодо Інтернету та техноло-

гій під назвою «Епоха цифрової взаємозалежності», який був пред-

ставлений під час форуму #EuroDig2019 в Гаазі. Генеральний Секретар 

ООН ініціював створення звіту щодо «цифрової взаємодії», аби зрозуміти 

соціальні, етичні, юридичні та економічні впливи цифрових технологій 

з метою максимізувати позитивні впливи технологій та мінімізувати 

негативні. Група, яка працювала над звітом розглянула, як цифрове 

співробітництво може сприяти досягненню цілей сталого розвитку та 

питання моделей цифрової взаємодії, звертаючи увагу на те, що су-

часні технології можуть бути використані для руйнування безпеки 

і порушувати конфіденційність.  

Частиною звіту стала Декларація цифрової взаємозалежності – 

документ, що ставить цілі на 2030 р. для країн-членів ООН у застосуванні 

технологій на благо суспільства. У Декларації цифрової взаємозалежності 

зазначається, що «людство – все ще на початку цифрової ери». Автори 
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Декларації заявляють про важливість співпраці, що передбачає викори-

стання доступних цифрових технологій для забезпечення економічного 

зростання та соціальних можливостей, зменшення нерівності, зміцнення 

миру та безпеки, сприяння екологічній стійкості і захист прав людини. 

До ключових положень звіту відносяться такі: 

Доступність Інтернету для користувачів є необхідною, однак самого 

лише доступу не досить. Інфраструктура технологій повинна розгляда-

тися ширше: як використовувати широкий спектр публічних сервісів 

(медицина, фінанси).  

Принцип включеності означає, що «ніхто не повинен залишитися 

позаду». Публічна політика має будуватися на засадах залучення мар-

гінальних груп до використання цифрових технологій. Ключові елементи 

такої включеності користувачів – застосування технологій в економічній 

сфері через а) мобільні гроші б) цифрову ідентифікацію/авторизацію 

та в) електронну комерцію. 

Цифрова взаємодія та цифрові технології повинні у своїй основі 

передбачати дотримання прав людини. Для цього варто визначитися 

з нормами та межами застосування технологій аби захистити приват-

ність користувачів та забезпечити їх безпеку. 

У Декларації визначені такі цілі: 

Цілі щодо включеності користувачів: 

1а. До 2030 року ООН очікує, що кожен дорослий повинен мати 

доступ до Інтернету за доступною для користувача ціною, включно 

з доступом до фінансових сервісів та медичних послуг. 

1б. Необхідно створити широкий мультистейхолдерний альянс за 

участі ООН як платформу для обміну цифровими послугами, обміну 

масивами даних. 

1в. Необхідно розробити положення публічної політики, що пе-

редбачали б залучення маргінальних груп. 

1г. Вимірювати результати «включеності» на основі досліджень 

й великих масивів даних. 

Цілі щодо інституційної політики: 

Створити регіональні та світові helpdesk, аби краще розуміти 

впливи цифрових технологій 

Цілі щодо прав людини: 

3a. Внести в глобальні документи щодо прав людини положення 

про цифрові технології; 

3б. Технічні платформи повинні співпрацювати з урядами та гро-

мадянським суспільством задля припинення порушень прав людини 

в режимі онлайн; 
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3в. Впровадження нагляду та стандартів щодо використання штуч-

ного інтелекту (AI). 

Цілі щодо побудови довіри та досягнення безпеки: 

Розробити «Глобальне зобов’язання щодо цифрової довіри та без-

пеки» для формування спільного бачення, визначення ознак цифрової 

стабільності, роз’яснення та посилення впровадження норм відпові-

дальності. Значну роль в цьому має відіграти ООН. 

У звіті йдеться, що, враховуючи широкий спектр питань, є необ-

хідність в багатьох формах цифрової взаємодії. І в деяких із них приват-

ний сектор чи громадські ініціативи можуть бути ефективнішими 

за урядові чи міжнародні організації. 

Цілі щодо глобальної цифрової співпраці: 

5а. До 2020 року створити «Глобальні зобов’язання щодо цифро-

вої співпраці». Для цього Генеральний секретар ООН може призначити 

уповноваженого з питань технологій. 

5б. ООН підтримує застосування підходу «мультистейхолдеризму» 

(участь на рівних засадах уряду, приватного бізнесу та громадянського 

суспільства) [10]. 

Для України при реалізації вищенаведених цілей важливо забез-

печити системний підхід до питання «цифрових прав» (визначення, 

комплексні механізми, процедури і правила). Для цього слід унормувати 

в законодавчому полі розуміння цифрових прав та сучасних стандартів 

в сфері регулювання Інтернету; впровадження міжнародних стандартів 

щодо регулювання Інтернету; державний захист від від мапінуляцій 

та зловживань в Інтернеті. 
 

 

6.2  КОМУНІКАТИВНА ПРАКТИК А ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО У ПРАВЛІННЯ  
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  

 

Сучасна теорія соціальних мереж бере свій початок ще в сере-

дині ХХ століття завдяки працям Р. Соломоноффа та А. Рапопорта. 

Термін «соціальна мережа» вперше вжив у 1954 році соціолог 

Дж. Барнс у своїй праці «Людські відносини», де також було подано 

кілька соціограм – візуальних діаграм, в яких кожна особа виглядала 

як крапка, а лінії поміж ними вказували на їх зв’язок.  

Пізніше П. Ердос, А. Реньї, Д. Уоттс і С. Строгач, М. Грановеттер ро-

звинули теорію соціальних мереж, досліджуючи принципи об’єднання 

окремих індивідів у групи, ступені близькості неоднорідних груп з точ-

ки зору соціологічних та математичних методів.  
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Було доведено, що, на відміну від традиційних соціальних струк-

тур, мережі здатні сприймати і самостійно створювати нові комуніка-

тивні конфігурації, недоступні для традиційних інститутів. Основою 

такого суспільства є мережева комунікація, однією з форм вираження 

якої є помітне зростання числа соціальних Інтернет-мереж. Вони висту-

пають інструментом, за допомогою якого велика кількість користувачів 

глобальної мережі отримують додаткові можливості у спілкуванні. 

Основне технологічне визначення соціальної мережі (СМ) зву-

чить так: це інтерактивний веб-сайт з великою кількістю користувачів, 

які створюють його контент. Це специфічне автоматизоване середовище, 

яке дає можливість формувати соціальні контакти та групи, об’єднані 

спільними інтересами та вподобаннями. 

Перші соціальні мережі з’явилися в середині 1990-х років і надавали 

користувачам початкові можливості для спілкування (eGroups/OneList, 

ICQ, Evite). Спочатку вони не вважалися соціальними мережами, але стали 

основою для подальшого розвитку подібних онлайн сервісів для різних форм 

взаємодії користувачів. Таким чином були створені Friendster, LinkedIn, 

Tribe, Orkut, Spoke, які можна використовувати для роботи і для розваг. 

На сьогодні у багатьох країнах світу соціальні мережі почали за-

стосовувати у діяльності публічної влади як інструмент політичних 

впливів на суспільство, що особливо наглядно демонструє активність 

влади в соцмережах під час виборів. З іншого боку, для публічної влади 

соціальні мережі стають важливим каналом комунікації з окремими 

громадянами, групами, і навпаки. 

Як приклад, М. Кастельс характеризує створення найвідомішої 

комп’ютерної мережі громадян – Амстердамського Цифрового міста як 

нової форми суспільної сфери, яка поєднувала місцеві інституції, орга-

нізації широких мас та комп’ютерні мережі в розвитку культурного ви-

раження та участі в житті суспільства. Цифрове місто розпочало діяти 

в січні 1994 року спершу як десятитижневий експеримент для встанов-

лення електронного діалогу між міською радою та громадянами Амс-

тердама та як соціальний експеримент в інтерактивному спілкуванні. 

Коли було досягнуто успіху, проєкт було розширено до самодостатньої 

«мережевої» спільноти, яка забезпечувала своїм користувачам інфор-

маційні ресурси та можливість вільного спілкування [11, с. 233, 145]. 

Розвиток таких громадських мереж поширився з середини 80-х рр. 

ХХ ст., коли велика маса місцевих громадян вийшла в онлайн для того, 

щоб зв’язатися з місцевими інституціями та муніципальними органами, 

закладаючи основи демократії громадян у кіберпросторі. Для місцевих 
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органів влади мережі дали можливість зміцнити свою легітимність через 

створення нових каналів участі громадян. Особливу активність у роз-

витку мереж проявили соціальні підприємці, як лідери багатьох із цих 

проєктів, та активісти громадських об’єднань, які оцінили переваги 

можливостей, запропонованих комп’ютерними мережами.  

Серед таких інформаційних мереж М. Кастельс виділяє в США 

Вільну мережу м. Клівленда, яку підтримував Університет Кейс Вестерн 

Резерв, Громадську Електронну Мережу у м. Санта Моніка, Мережу 

громади Сіетла, в Європі – мережу м. Болонья. Ці мережі, на його дум-

ку, були різними за складом і орієнтацією, але їм були притаманні три 

основні риси. По-перше, вони надавали інформацію від місцевих орга-

нів влади а також від численних громадських асоціацій – іншими сло-

вами, вони стали технологічно модернізованою дошкою оголошень мі-

ського життя. По-друге, вони організували горизонтальний обмін ін-

формацією та електронне спілкування між учасниками в мережі. По-

третє, і це найважливіше, вони надали доступ до підключення онлайн 

людям і організаціям, які не були присутніми у посталому Інтернеті, й 

інакше могли б не мати під’єднання впродовж досить тривалого часу. 

Такі мережі стали випробувальним майданчиком для тисяч активістів, 

що здійснювали свій перехід до нового технологічного середовища со-

ціальної мобілізації [11, с. 233, 144-145]. 

За даними аналітичної записки «Соціальні мережі як ефективний 

засіб громадської самоорганізації в сучасній Україні», станом на січень 

2018 року, згідно звіту Digital in 2018 міжнародного агентства We are 

social, в Україні 58% населення користуються Інтернетом (22,59 млн. 

осіб), 29 % – соціальними мережами (13 млн).  

Найбільшу популярність на сьогодні отримав Facebook. За даними 

внутрішньої статистики сервісу на січень 2018 року Facebook користу-

ється 11 млн українців. За останній рік кількість українських користу-

вачів соцмережі зросла на 67%, що пов’язано з міграцією користувачів 

з російських ВКонтакте и Одноклассники, доступ до яких був обмежений 

українськими провайдерами згідно підписаного у травні 2017 р. Пре-

зидентом України указу № 133/20173. 

Активно використовують українці також платформи обміну пові-

домленнями Twitter, Instagram, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram тощо.  

Варто зауважити, що соціальні мережі як джерело інформації ма-

ють значний рівень довіри аудиторії. Так, за даними дослідження, про-

веденого Соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді-грудні 2017 р., 

соцмережам довіряє більше третини українців (37 %) [22]. 
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Таким чином, соціальні мережі створюють можливість поширювати 

інформацію для певних цільових груп, зорієнтувати їх щодо певної 

тематики і пропозицій, створюючи можливості комунікативного дис-

курсу проблеми. Для цього створюються віртуальні громадські обговорен-

ня, коли, незважаючи на географічну віддаленість, учасники соціальної 

мережі мають активний контакт і можуть приймати спільні рішення. 

На думку І. Динник, на практиці соціальні мережі виконують функ-

ції засобу масової комунікації – інформативну, регуляторну та культу-

рологічну. Інформативність полягає у наданні актуальної інформації, 

регуляторна визначає спосіб установлення контактів та встановлює 

контроль за спілкуванням (в тому числі допускає маніпуляцію та 

управління соціальною свідомістю), культурологічна – знайомить з куль-

турою, продовжує традиції її збереження [4]. 

Важливим каналом спілкування влади з громадянами стало в остан-

ній час блогерство, багато сучасних політиків, починаючи з середини 

першого десятиліття XXI ст., стали активно використовувати цей засіб 

зворотного зв’язку з населенням. Для блогів характерні невеликі обсяги 

інформації тимчасової значущості, відсортовані у зворотному хроно-

логічному порядку. Основна перевага блогів в порівнянні з традицій-

ними Інтернет-сайтами полягає в тому, що існує можливість зворотного 

зв’язку, тобто відвідувач може залишати коментарі, задавати питання 

власнику блогу, голосувати в онлайн-опитуваннях тощо. Передача ін-

формації в блогосфері поєднує в собі відкритість, доступність, емоцій-

ність, візуальність, гіпертекстуальність і що важливо моніторинг і вплив 

думок користувачів.  

Важливість блогу для публічного управління полягає в тому, що у бло-

гах відображається позиція автора з оцінкою поточної ситуації в тій чи 

іншій сфері суспільного життя та перспектив її розвитку та відповідна 

реакція учасників взаємодії, які підтримують / не підтримують дії влади. 

 Блогосфера дозволяє висвітлити та актуалізувати широкий спектр 

питань, але, з іншого боку, систематичне відстеження та обробка інфор-

мації в мережі вимагає певного рівня знань, володіння предметом, 

об’єктивності, готовності до самостійного аналізу. Тому важливим та пер-

спективним напрямком медіа-супроводу діяльності держави (від вищого 

керівництва до окремих відомств) нині є налагодження сталої, системної 

зворотної комунікації з боку влади по відношенню до блогерів як ліде-

рів думок соціальних медіа. Доцільно розглянути досвід провідних 

країн світу щодо використання так званих «цифрових десантів», тобто 

учасників соціальних мереж (блогерів), які б оперативно реагували 
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на будь-які деструктивні для інтересів держави і суспільства мережеві 

активності, своєчасно відвертаючи відповідні загрози.  

Однак, якщо для значної кількості країн актуальним є позиціону-

вання державної політики на зовнішніх (закордонних) інформаційних 

майданчиках, то для України не менш важливою є робота у внутріш-

ньому медіа-просторі, зокрема з огляду на гостру необхідність підви-

щення довіри громадян до державних політик (щонайменше – шляхом 

їх роз’яснення) та забезпечення їх лояльності до чинної влади. 

Актуальним, на нашу думку, в умовах інформаційної війни є від-

стеження повідомлень українських блогерів та комунікацій в громадсько-

активних групах соціальних мереж з метою відслідковування діяльності 

найбільш деструктивних (ксенофобських, націоналістичних, анархіст-

ських) груп, які можуть загрожувати громадянам або інтересам держави. 

Якщо своєчасно реагувати на них як на комунікативно-медійному рівні, 

так і на рівні конкретних заходів та дій, можна попередити агресію 

та деструктивні дії. 

Упродовж останніх десяти років уряди багатьох розвинених країн 

реалізують стратегії зрощування процедури прийняття управлінських 

рішень з інтернет-технологією Web 2.0, яка дозволяє залучати корис-

тувачів до наповнення і перевірки інформаційних матеріалів. По суті, 

термін «Web 2.0» включає проєкти і сервіси, які активно розвиваються 

і покращуються самими користувачами. Основна особливість Web 2.0 

полягає в способі користування Інтернетом. За допомогою Web 2.0 ко-

ристувачі Інтернету стають активними учасниками інформаційно-

комунікаційного обміну. При цьому відзначимо, що зі становленням 

Web 2.0 відбулася трансформація співпраці учасників інтернет-

комунікації: користувачі кооперуються між собою, домовляються, фо-

рмують загальний протокол інтерфейсу без участі адміністраторів чи 

будь-яких інших зовнішніх суб’єктів.  

На основі платформи Web 3.0 передбачається здійснення пере-

ходу від «простого» спілкування до рекомендаційних сервісів. Web 3.0 – 

мережа користувацького самообслуговування, в якій люди залишають 

свої судження, а система здійснює автоматизований підбір однодумців. 

Самі рекомендації отримують форму рейтингу споживчих переваг.  

Розглядаючи технології використання Web 2.0 і Web 3.0 стосовно 

до публічного управління, спостерігається така тенденція:  

Web 1.0 – це окремо існуючі сайти уряду, не взаємозалежні між 

собою,  

Web 2.0 – це єдиний управлінський простір,  
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Web 3.0 – це розумний комунікаційний простір та простір актив-

ного соціального партнерства [34]. 

Розвиток соцмереж може супроводжуватися такими негативними 

явищами як маніпулювання інформацією, дезінформація, фейкова 

інформація. 17 вересня 2019 р. Фейсбук повідомив, що видалив майже 

150 сторінок з України за «неавтентичну поведінку». Серед них опини-

лися сторінки популярних українських видань Znaj.ua та Politeca.  

Повідомляючи про видалення сторінок видань холдингу «Знай Медіа», 

українські ЗМІ нагадували, що Politeka та Znaj.ua опинялися в фокусі 

медіа-експертів як такі, що порушували журналістські стандарти.  

Зокрема, в жовтні 2018 р. Інститут масової інформації та проєкт 

Texty.org оприлюднили статистику, за якою сайт Politeka посів третє, 

а Znaj.ua – четверте місце в рейтингу розповсюджувачів недостовірних 

новин. 

Іншим прикладом маніпуляцій та дезінформації в соцмережах 

є тролі –технічний інструмент, створення нової групи сторінок, які через 

певні інструменти будуть просувати необхідні наративи, меседжі чи 

новини для конкретних аудиторій людей. «Фабрики тролів» можуть 

поширювати дезінформацію, не порушуючи правил, які призводять 

до видалення. Політика Фейсбука забороняє, зокрема, поширення мови 

ненависті, цькування та дискримінацію в мережі, порушення авторських 

прав, тож координовані інформаційні атаки загалом можуть пройти 

непоміченими, якщо не перетинатимуть цих ліній. 

Отже, для користувачів соцмереж важливо критично ставитися 

до будь-яких даних: «чим більш сенсаційна інформація, тим більшу 

недовіру вона має викликати»; перевіряти кожне повідомлення не менш 

як у трьох джерелах, за можливості – в людей, яких користувач знає 

особисто; не поспішати поширювати сенсаційну новину.  

Значна роль соцмереж була продемонстрована в останні роки у сфері 

колективних та протестних дій, адже через Інтернет і соціальні мережі 

можна швидко знаходити однодумців, встановлювати горизонтальні 

зв’язки. Прикладом таких дій стало використання Інтернету громадя-

нами, які протестують проти політичних режимів різних країн: «Пома-

ранчева революція 2004» в Україні, «Twitter-революція 2008» в Молдавії, 

«Арабська весна 2011» на Близькому Сході і Північній Африці та інші. 

Ю.Данько, аналізуючи роль соціальних мереж у протестних акціях, 

вважає, що за допомогою Інтернету учасники мітингів і протестних кам-

паній використовують нові інструменти інформування та збору коштів. 

Крім того, виробляються запрошення, заклики, агітація, організовуються 
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онлайн-трансляції. Очевидно, що Інтернет став не тільки середовищем 

для обговорення та формування протестних настроїв, але й найпотуж-

нішим інструментом для ефективного управління та краудсорсингу. 

На його думку, за останній час сталася політизація аудиторії соціаль-

них мереж. Результат політизації полягає в тому, що інструментально 

соціальні мережі стали виконувати функції, традиційно пов’язані з ін-

формаційними мережами громадянської активності: координація дія-

льності цивільних сил, формування та підтримку почуття колективної 

ідентичності, зниження залежності суспільства від держави і офіційних 

ЗМІ. Читач таких медіаресурсів може просто споживати інформаційний 

продукт, насолоджуючись різного роду політичними маніфестами, 

«мемами», демотиваторами і т. д., а може і брати участь у їх створенні 

і переходити до узгодження політичних дій зі своїми однодумцями. 

У цьому і полягає політизуюча функція нових медіа [3]. 

Таким чином, аналіз Інтернет-спілкування в соціальних мережах 

як форми соціальної взаємодії свідчить про те, що така взаємодія має 

як позитивні, так і негативні сторони. Результати аналізу сучасного 

стану і тенденцій розвитку соціальних мереж в Україні дозволяють 

запропонувати наступні рекомендації для врахування в комуніка-

тивній практиці органів публічного управління: 

– активне використання та вільний доступ до соціальних мереж, 

які можуть використовуватися для взаємодії з громадянами (підтримка 

замість контролю, заборони та блокування); 

– створення баз даних ділових і особистих контактів у соціальних 

мережах; 

– створення віртуальних представництв у соціальних мережах 

шляхом відкриття сторінок, персональних та тематичних блогів; 

– розміщення на сайтах актуального контенту, посилань на інфор-

маційні ресурси різного плану: коментарі спеціалістів, корисні матеріали 

за напрямами діяльності, цікаву статистику тощо; 

– створення тематичних подкастів і акаунтів для відеоматеріалів, 

залучення провідних експертів до обговорення у соціальних мережах; 

– створення довіри цільової аудиторії соціальних мереж як до на-

дійних джерел інформації; 

– організація оперативного моніторингу даних щодо використання 

соціальних мереж, опитування, тестування, статистика та забезпечення 

інформаційної безпеки.  

Реалізація запропонованих та наведених вище рекомендацій 

дасть можливість спрямувати комунікативну практику публічної влади 
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на консолідацію суспільства завдяки використанню сучасних технологій 

взаємодії та обміну інформацією; створення партнерських мереж, вір-

туальних об’єднань для реалізації електронної демократії та електрон-

ного врядування. 

 

 
6.3  СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК В ІРТУАЛЬНІ ОБ ’ЄДНАННЯ  

КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТ ТЯ РІШЕНЬ В РЕАЛЬНОМ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТО РІ  

 

Ніл Фергюсон, один з найбільш відомих дослідників соціальних 

мереж, вважає, що весь світ уже належить мережі Інтернет, як бідні 

країни, так і багаті. Але Інтернет загалом і соціальні мережі не завжди є 

локомотивом демократії і загрозою авторитаризму. На його думку, так 

можна було вважати під час Арабської весни, оскільки тоді ще не було 

зрозуміло, що соцмережі можуть залякувати, однак виявилося, що знаряддя, 

якими володіють соцмережі, можна використати для зовсім інших цілей, 

наприклад, для втручання у референдум Brexit чи американські вибори. 

Ніл Фергюсон зазначає, що певні теми стають вірусними у мере-

жах швидше, аніж інші. Часом деякі ідеї поширюються лише завдяки 

тому, як саме вони «нападають на світ». Тому фейкові новини поши-

рюються швидше, ніж правда. Просто тому, що вони цікавіші.  

Фергюсон впевнений, що зараз потрібно відкривати переваги 

приватних соціальних мереж. Зокрема, хай це буде мережа, яка з’єднує 

з тими, хто співчуває Україні у світі, з молодими українцями, які вірять 

в Україну. Він зазначає, що Україна у важкій ситуації, але може досягти 

верховенства права, чистого уряду, економічної і політичної конкуренції. 

Фергюсон переконаний, що напівправда – це ще гірше явище, 

ніж фейкові новини, але людей, здатних викрити напівправду катаст-

рофічно мало. Тому критично важливо мати мережу чесних людей, які 

зможуть брехню назвати брехнею, і зробити це у перший день скандалу 

чи поширення неправди. Якщо достатньої кількості таких людей не буде, 

то брехня може знищити всіх і все [17]. 

Про ілюзорний світ популізму, який поширюється через соціальні 

мережі, пише британський медіа-дослідник Пітер Померанцев. За словами 

дослідника, соціальні медіа працюють за алгоритмом, який пропонує 

все страшніший і екстремальніший контент. Соціальні медіа стали по-

живним середовищем, у якому розрослася величезна кількість неякісних 

ЗМК й виробників інформаційного сміття. Завдяки Інтернету медіа 

стало так багато, що спільна медійна реальність зникла як така. Люди 
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вперше в історії можуть жити в одній країні й бути щодня зануреними 

в інформаційний простір іншої. Ще одна стара ілюзія – «що більше медіа, 

то більше точок зору та, отже, демократії» – обернулась у прах: медіа 

стало занадто багато, й це загрожує кінцем демократії, бо в кожного 

тепер своя правда [8]. 

П. Померанцев вважає, що так звана постправда – це стан, у якому 

комунікатори держав, політичних інституцій та організацій легко жерт-

вують фактами, а їхня аудиторія сприймає це, щонайменше, спокійно. 

Факти підмінюють емоціями, фантазіями і фобіями, відвертаючи увагу 

суспільства від найактуальніших речей. 

На думку П. Померанцева, важливість фактів стає очевидною щоразу, 

коли ми робимо щось для майбутнього. Поверненням до фактів повинні 

зайнятись медійні компанії, приймаючи непрості рішення щодо контролю 

якості інформації. Важлива й освіта: люди мають більше розбиратись 

в інформаційному середовищі й учитись фільтрувати неправду. З іншого 

боку, медійники, які вміють і хочуть працювати відповідально, повинні 

вчитися приваблювати аудиторію сучасними методами, а не сподіватись 

на те, що люди, як у давнину, прийдуть до них по якісний контент [8]. 

Цікаве дослідження на цю тему було запропоновано професором 

Нью-Йоркського університету, керівником дослідницької лабораторії 

SMaPP, яка вивчає соціальні мережі, автором блогу на Washington 

Post Джошуа Такером.  

Результати цього дослідження показують, що соціальні мережі 

значно знизили ризики учасників масових заходів: 

По-перше, в соціальній мережі інформація про події поширюється 

в режимі реального часу, тож ми, будучи вдома або на іншому кінці міста, 

можемо знати, що відбувається під час протесту. 

По-друге, в соціальній мережі інформація, яку люди раніше отри-

мували вертикально – від політиків чи державних установ, тепер по-

ширюється горизонтально – від користувача до користувача. 

По-третє, інформацію про протест і його перебіг можна в режимі 

реального часу передавати не лише в межах країни, а й у всьому світі. 

По-четверте, соціальні медіа надають простір для організації про-

тесту. В країнах із тоталітарним режимом масові зібрання досить не-

безпечні, а отже простіше зорганізуватись у мережі, не ризикуючи 

й не витрачаючи часу на зустрічі в реалі. 

Тож оперативно організований у мережі захід буде значно ефектив-

нішим і дасть швидший результат, адже інформацію про перебіг події 

можна оновлювати онлайн. Наприклад, під час Помаранчевої революції 
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2004 року смс-повідомлення відігравали таку ж важливу роль, як соціальні 

мережі під час Революції гідності 2013–14 років, проте масштаби ко-

мунікації у другому випадку були значно більшими. 

Дослідження показали, що з розвитком протесту опозиційна еліта 

збільшувала кількість тем, тимчасом як представники влади – навпаки. 

Це свідчить про те, що політики активно і стратегічно використовують 

соціальні медіа для публічної комунікації. Натомість тоталітарні ре-

жими вже навчилися застосовувати соціальні медіа для дезінформації 

або стеження за протестувальниками [26]. 

Отже, соціальні Інтернет-мережі надають можливість: спілкування 

в реальному часі внаслідок створення людиною власного віртуального 

образу в текстовій формі; якісного і достатньо швидкого обміну інфор-

мацією між користувачами; відновлення соціальних зв’язків людей; 

самопрезентації та самовираження; вести дискусії стосовно певних пи-

тань, створити власний візуальний образ, поділитись власною творчістю 

навіть тим особистостям, які мають певні психологічні чи соціальні 

комплекси у повсякденному житті. 

Крім того, соціальні Інтернет-мережі, вибудовуючи горизонтальні 

зв’язки, можуть поступово обмежувати панування вертикальних мереж 

влади, налагоджувати зв’язки між малими та середніми соціальними 

групами, сприяти налагодженню зворотного зв’язку, здійснювати пред-

ставництво інтересів не тільки соціальних груп, але й цілих соціальних 

верств населення. 

Наразі чимало дослідників вивчає питання розпалювання нена-

висті в соціальних мережах і деякі дослідження вказують на кореляцію 

між поширенням екстремістської та ненависницької інформації в пев-

них спільнотах у соціальних мережах та збільшенням рівня злочинів 

на ґрунті ненависті в реальному житті. Збільшення кількості екстремі-

стської інформації може бути також спричинене алгоритмами, які за-

стосовують соціальні мережі. Зокрема, вони вивчають вашу активність 

і пропонують дедалі більше контенту, близького до того, який ви вже 

переглядали чи шукали. Регульоване поширення ненависті в соціальних 

мережах потроху стає небезпечним трендом багатьох виборчих кампа-

ній протягом останніх років.  

Щоб боротися з такими явищами, наприклад, країни ЄС уклали 

з представниками Facebook, YouTube, Microsoft і Twitter такий собі Ко-

декс поведінки, який передбачає, що компанії перевірятимуть та вида-

лятимуть пости, які містять «мову ненависті», протягом 24 годин після 

того, як користувачі повідомляють про таку публікацію.  
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Серед країн ЄС найсуворіше та найсучасніше на сьогодні законо-

давство щодо боротьби з мовою ненависті в Інтернеті зуміла розробити 

Німеччина. Закон, який ще дістав назву NetzDG, або Закон Facebook, 

набув чинності 1 січня 2018 року. Він передбачає, що будь-яка платформа 

з понад 2 млн. користувачів має запроваджувати ефективніші способи 

сповіщення про нелегальний контент і його видалення. Також будь-яку 

інформацію, про яку користувачі заявили, що вона порушує закон (якщо 

вона дійсно його порушує), компанія має видалити протягом 24 год або 

протягом семи днів, якщо кейс складніший. Компанії також зобов’язані 

подавати щорічні звіти, де мають повідомляти, скільки постів вони ви-

далили та чому. У разі порушення дедлайнів, їх можуть оштрафувати 

на суму до €50 млн. Про порушення можна повідомляти Федеральне 

міністерство юстиції. Німецькі урядовці висловлюються про цей закон 

як про спосіб запобігати «токсичним» дебатам онлайн.  

Для того, щоб поширювати знання про інформацію в мережі як серед 

школярів, так і серед старшого покоління, деякі європейські країни, 

наприклад Швеція, впроваджують цифрові навички як обов’язкові. 

З 1 липня цифрові навички є обов’язковим предметом для школярів 

у загальноосвітніх закладах Швеції [25]. 

 Що стосується цільових соціальних мереж як віртуального об’єд-

нання однодумців для колективне прийняття рішень в Інтернеті з робо-

тою в реальному політичному просторі, їх активність може бути пере-

несена з Інтернет-мережі на вулицю і назад – в мережі. Протестні дії 

можуть перейти з віртуальної реальності в реальність фізичну. Така 

структура дає можливість організувати мережеві аналоги політичних 

партій, створити інструменти прямого впливу суспільства на владу. 

Мережева спільнота має спільні цілі, способи контролю за поведінкою 

своїх членів, можливості самопозиціонування. В якості критеріїв ін-

тернет-спільноти можна виділити такі:  

– наявність користувачів певного інформаційного ресурсу;  

– можливість членів групи взаємодіяти між собою і володіти інфор-

мацією про загальну історію;  

– сукупність ролей (постачальник контенту, користувач, учасник 

чату, модератор);  

– «мережевий етикет» або норми, які регулюють поведінку членів 

ком’юніті (спільноти);  

– можливість членів співтовариства в процесі комунікації реалі-

зовувати свої особисті та загальні цілі.  



184 

Мета мережі – досягнення влади, організація нової системи 

управління суспільством, розробка механізму формування влади 

і подальшого її контролю, її властивості: орієнтація на ефективне 

досягнення мети, максимальна демократичність і відкритість для 

суспільства, здатність до саморозвитку, можливість безперервної 

корекції її діяльності самими учасниками. За рахунок горизонта-

льної складової мережа може бути легко адаптована для співпра-

ці з різними соціальними групами (молодь, працівники різних 

галузей економіки, студенти, регіони тощо).  

Потужність соціальних цільових мереж визначається декіль-

кома факторами: значимістю мети мережі, її відповідність інтересам 

учасників і суспільству в цілому; значимість лідерів; точність орієнтації 

на політично активне середовище; ефективність мережі в досягненні 

декларованих суспільних і політичних цілей; досконалість внутрішньої 

організації мережі – відповідність вимогам учасників. Якщо хоча б одна 

з цих умов не дотримується, то учасники мережі йдуть, а сама мережа 

рано чи пізно розпадається. Але якщо умови дотримуються, то потен-

ціал подібних масових соціальних цільових мереж стає величезним. 

З їх допомогою можна намагатися вирішувати навіть такі масштабні 

завдання, як, наприклад, зміна політичної системи країни. 

Так, Л. Чуприна вважає, що прикладом використання соціальних 

мереж для громадської самоорганізації став Євромайдан, який розпо-

чався з закликів активістів в Інтернеті виходити на протести, зокрема 

у 2013–2014 рр. було створено низку сторінок та груп у Facebook, Twitter, 

ВКонтакте, де відбувалася координація дій, збір коштів. Велика кіль-

кість людей, як в Україні, так і за кордоном, могли стежити за подіями 

у режимі «реального часу», брати участь у створенні контенту та допомозі 

протестувальникам. Пізніше увага користувачів соціальних мереж пере-

ключилася на волонтерську допомогу у зоні АТО – забезпечення потреб 

фронту, евакуацію та допомогу мирному населенню. Соціальна актив-

ність українців у той період саме завдяки соціальним мережам, які стали 

безпрецедентними за ефективністю платформами, продемонструвала 

високий рівень громадської мобілізації та згуртованості зусиль перед 

викликами та стала справжнім рушієм патріотичного піднесення [31]. 

Згідно з результатами дослідження «Практика використання ін-

струментів електронної демократії громадськими організаціями в Україні», 

яке було проведене у 2016 р. громадською організацією «Подільська 

агенція регіонального розвитку», Асоціацією органів місцевого самов-

рядування «Міста електронного врядування України» та Громадянською 
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мережею «ОПОРА», соціальні мережі займають перше місце серед елек-

тронних інструментів, які використовують у своїй діяльності ОГС. Так, 

90,8% опитаних використовують соціальні мережі як засіб комунікації 

з громадянами, 88,6% – для взаємодії між собою (на першому місці – 

електронна пошта – 90,5 %) [19]. 

У м. Києві, згідно з результатами опитування, яке проводилося у 
2017 р. громадською організацією «Лабораторія досліджень ТЦК», 81% 
ОГС використовують у своїй діяльності соціальні мережі. При цьому у тих 
організацій, які користуються соціальними мережами, Facebook є най-
більш популярним (99% організацій використовує цю мережу). Далі йде 
Instagram (16 % опитаних) та Twitter (14 % респондентів). 

Через соцмережі київські громадські організації поширюють ін-
формацію про свою місію, досягнення, фінансові дані, а також заохо-
чують друзів і колег підтримати організацію через пожертви, підпис 
петиції та придбання певного продукту [9]. 

У довіднику для організацій громадянського суспільства, розроб-
леного за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, виокре-
млено такі переваги використання ними соціальних мереж:  

– покращує прозорість, управління і підзвітність організацій – 
надають інформацію про витрачені кошти (письмові акти, фотозвіти);  

– допомагає організаціям безпосередньо взаємодіяти з аудиторіями 
за допомогою простого і рентабельного середовища (PR, інформування 
про організацію, її місію, досягнення, поширення важливої інформації);  

– допомагає швидко поширювати своєчасну інформацію (актуа-
льні анонси, збір коштів; 

– створює прозоре місце для публічного обговорення (вирішення 
локальних проблем (забудови, прибирання), пропагування ідеї чи ад-
вокасі (заборона куріння);  

– допомагає створити високочутливе громадянське суспільство 
(краудфандинг і краудсорсинг; нетворкінг і створення коаліцій);  

– допомагає організаціям залучити сегменти населення, яких важко 
досягти за допомогою традиційних засобів масової інформації (органі-
зація масових акцій: протести, мітинги) [36]. 

На прикладі мережі Facebook можна виокремити такі форми привер-
нення уваги та залучення громадськості до ініціатив чи вирішення проблем:  

– Facebook-сторінки, групи. Яскравими прикладами є сторінки 
волонтерських проєктів, які займаються допомогою українським військо-
вим у зоні АТО, зокрема «Повернись живим» (понад 1 млн послідовників), 
«Крила Фенікса» (майже 38 тис. послідовників) та ін., на яких здійсню-
ється збір коштів, викладаються звіти.  
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Організацію масштабних екологічних акцій всією України має 

на меті ініціатива «Зробимо Україну чистою», сторінка якої об’єднує 

12,8 тис. послідовників.  

Оперативну фіксацію дорожньо-транспортних пригод, переважно 

у м. Києві, та пропагування безпечного водіння веде сторінка «dtp.kiev.ua» 

(майже 66 тис. послідовників).  

Прикладом вирішення локальної проблеми є рух «Потяг на Маріу-

поль» (Facebook-сторінка має 562 послідовника), активісти якого прагнуть 

домогтися скорочення тривалості маршруту «Київ – Маріуполь». Подібні 

ініціативи та проєкти не передбачають формального членства.  

– Пости лідерів громадської думки, лідерів громадських ор-

ганізацій чи ініціатив. Найпопулярніші українські блогери, лідери 

громадських організацій перетворюються на впливових лідерів думок, 

сприяють процесам самоорганізації громадян.  

– Facebook-події. Передбачають анонси проведення різного роду 

громадських акцій – благодійних, волонтерських, мистецьких, екологіч-

них, студентських, політичних, патріотичних.  

– Онлайн-флешмоби. За допомогою хештега пости користувачів 

соціальної мережі об’єднуються за певною темою (наприклад, #Євро-

майдан, #АТО, тощо), що дозволяє відслідковувати резонанс, емоційне 

забарвлення й позиції громадян щодо тієї чи іншої політичної події, 

персони або явища [19]. 

Досліджуючи цю проблематику Ніл Фергюсон у роботі «Площі та 

вежі: Соціальні зв’язки від масонів до фейсбуку» [29], зазначає, що «со-

ціальні мережі – це структури, формувати які людині властиво за її 

природою: починаючи від знань і різноманітних форм репрезентації… 

і, звісно, аж до генеалогічних дерев… Мережі охоплюють схеми розсе-

лення, міграції і змішані шлюби… а ще – міріади культів і які ми час від 

часу мимоволі створюємо… соціальні мережі бувають усіх форм і розмі-

рів – від замкнених таємних товариств до відкритих рухів» [29].  

Головними елементами соціальних мереж, на його думку, є вузли 

(власне люди) та ребра (зв’язки між ними). Важливість кожного вузла 

залежить від трьох показників «центральності»: за ступенем (кількість 

ребер у ньому), за посередництвом (з наскільки важливими іншими ву-

злами він пов’язаний) та за близькістю (яка середня відстань між цим 

вузлом та рештою)». Що вищі всі три показники у людини – тим вона 

впливовіша у мережі. Зв’язки у мережі можна поділити на «сильні» – 

з друзями та колегами, та «слабкі» – з усіма іншими [29]. 

Ніл Фергюсон пояснює феномен об’єднання людей для колек-

тивних дій через соціальні мережі тим, що «оскільки люди схильні 
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до гемофільності – тобто об’єднання із схожими на себе у замкнені 

групи-кластери, то саме «слабкі» зв’язки дозволяють ідеям, грошам та 

емоціям долати расові, релігійні та географічні межі кластерів. А чим 

більше у мережі вузлів, тим більшу користь від неї має кожен з них. 

Саме структурою мережі пояснюється феномен «вірусності»: лише 

ті «меми», що захоплюють критичну масу людей із великою кількістю 

«слабких» зв’язків, мають шанс вирватися за межі кластерів, інші – так 

і залишаються у своїх нішах [29]. 

За визначенням Ніла Фергюсона, «якби усі структури соціальних 

мереж були однакові, ми жили б у геть іншому світі», натомість мережі 

напрочуд різноманітні. Існують «довільні» мережі, у яких більшість 

вузлів мають приблизно рівну кількість ребер, як-от мережа шосейних 

доріг. Є – «безмасштабні», в яких виокремлюються небагато великих 

хабів, більше середніх та безліч дрібних, наприклад, аеропорти. «Моду-

льні» мережі складаються із виразно окреслених кластерів, з’єднаних 

між собою кількома ребрами, як-от групи знайомств у підлітків. Є і чи-

мало проміжних видів. Більшість вузлів зазнають «ефекту Матвія»: при 

розширенні мережі найбільше зростають і отримують вигоду ті, що і так 

уже великі. Ієрархії з цього погляду – зовсім не протилежність, а просто 

один з різновидів мереж, у якому один вузол замикає на собі більшість 

(а то й усі) зв’язки між іншими. Швидкий та надійний спосіб зруйнувати 

ієрархію – це додати незалежні від центру ребра між вузлами, зруйну-

вавши його монополію на зв’язок [29]. 

Н. Фергюсон вважає, що між собою мережі взаємодіють у звичайні 

способи: конкурують, співпрацюють та знищують одна одну, вони здатні 

як адаптуватися до нових умов, так і опиратися перемінам. Щодо того, 

хто вийде переможцем у боротьбі мереж з ієрархіями – думки дослід-

ників настільки розходяться, що компромісу поки не видно. 

ХХІ століття, на його думку, позначилося парадоксальними тен-

денціями на зближення мереж та ієрархій. Держава стає все більш за-

бюрократизованою. У США кодекс федеральних актів 1970 року нара-

ховував 44 тисячі сторінок. А за наступні 40 років він виріс на 100 тисяч 

сторінок. Банк Англії століття тому видавав одну щорічну доповідь, 

у 2016 році – 80. Причина – у намаганні залагодити усі наявні пробле-

ми за допомогою ухвалення додаткових, ще детальніших правил та ін-

струкцій. «Регуляторна епідемія» охопила увесь демократичний світ. 

З іншого боку – мережі начебто досягли небаченого раніше розквіту: 

Web 2.0, Linux, Google, Вікіпедія і, нарешті, Facebook. Але і тут уже виникли 

фактичні монополії. З’явилася бездонна прірва у доходах власників 
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та працівників компаній, а користувачі мереж – перетворилися на най-

вигідніший товар. І хоча не існує переконливих доказів, що розвиток 

віртуальних мереж призвів до занепаду реальних, але також важко за-

перечити, що у розвинених суспільствах вже друге десятиліття зростає 

соціальна та політична поляризація, рисами чого є: 

«скорочення ключових дискусійних мереж американців, що тепер 

порівняно з минулими часами містять менше неродичів, а також зане-

пад традиційних мережевих інституцій, зокрема тих, що концентрува-

лися навколо церков та місцевих волонтерських об’єднань» [29]. 

Н. Фергюсон вважає, що існує ланцюжок: твіттерно-фейсбучні ре-

волюції від Тунісу до України – глибоке стеження за онлайн-простором 

з боку американських спецслужб і їхнє викриття (PRISMvsWikiLeaks) – 

мережі ІДІЛ на Сході та у західних країнах. Це, на думку Н. Фергюсона, 

супроводжується загрозами політичного популізму (Брекзіт) та фейкових 

новин, підживлених залежністю людей від соцмереж та смартфонів: «не-

регульовані мережі не лише не зменшують нерівність, а й спричиняють 

війни, революції, гіперінфляцію та інші форми експропріації». Нові інтер-

нет-корпорації сповідують рівність, але є ієрархічними монополіями, 

а їхні власники так само люблять багатство, як і старі «вовки з Волл-

стрит». Загальна комп’ютеризація відкриває нові можливості для тероризму 

і кібератак, а також «трансляції всіх різновидів маній і панік», не кажучи 

вже про відчутну цензуру під виглядом «стандартів спільноти» [29]. 

Н.Фергюсон вважає небезпечними такі приклади як: використання 

мереж для побудови справжнього тоталітаризму із постійним стеженням 

та «соціальним рейтингами» громадян у Китаї, використання соціальних 

мереж корумпованими олігархами чи релігійними фанатиками, щоб 

розпочати нову, непередбачувану війну у кіберпросторі. Його висновок 

полягає в тому, що «довірити мережам управляти світом – це рецепт 

анархії: у найкращому разі влада опиниться в руках ілюмінатів, але ще 

більше шансів, що в руках якобінців» [29]. 

Підсилює можливості маніпулятивного впливу на користувачів 

замовний характер роботи «лідерів думок», цілеспрямована дезінфор-

мація, що практикується в українському інфопросторі. Також у полі пуб-

лічної політики, в тому числі й української, активно використовуються 

технології Інтернет-дискусій за участю веб-бригад. «Веб-бригади» – 

інтернет-користувачі, які контролюються замовником інформації, 

займаються маніпуляціями суспільною думкою в Інтернеті. 

Таким чином, з одного боку, можливості інформаційно-комунікацій-

них технологій дозволяють залучати широке коло громадян до вирішення 



189  

певних проблем чи акцентування на них уваги, а з іншого – є ризик того, 

що проблема так і залишиться у віртуальному вимірі. Тому ОГС повинні 

розробляти можливості перенесення віртуальних дій громадян у реаль-

ний світ [22]. 

Однак варто зауважити, що формування колективної дії у мере-

жевому просторі неможливе без довіри, оскільки вона є обов’язковим 

компонентом мережевої колективної дії. На цей компонент у своїх до-

слідженнях наголошують П. Бурдьє, Ф. Фукуяма, П. Штомпка та ін. Довіра 

може виникнути лише на основі спільних цінностей, зіставленого 

сприйняття соціального світу, своїх власних та інших соціальних практик, 

усвідомлення можливості їхнього узгодження. Феномен довіри форму-

ється як результат реалізації когнітивних моделей соціальної реальності, 

які мають збігатися з основними компонентами, такими як погляд 

на національні інтереси, потреби локальних груп, цілі, що з цього ви-

пливають, пріоритети завдань, спільність інтересів, орієнтири та кри-

терії ефективності взаємодії з точки зору взаємних витрат та вигод.  

Довіра (соціальний капітал) за П. Бурдьє визначається відносинами, 

які підтримуються існуючими у конкретному суспільстві ринками 

та культурою на основі «реципроктності», тобто стану очікування взаєм-

ного обміну ресурсами. Вона є результатом мобілізації соціального капі-

талу як сукупності актуальних чи потенційних ресурсів, що пов’язані 

з наявністю міцних розгалужених зв’язків, які тією чи іншою мірою є ін-

ституціоналізованими відносинами взаємного знайомства і визнання. 

Отже, участь у соціальних мережах має вплив на формування 

колективної дії. Як пише О. Поліщук, мережа сприяє структуризації 

комунікативного простору, створенню колективної дії віртуальних спів-

товариств, мережевих спільнот, які за певних обставин мають можливість 

трансформуватися у реальні об’єднання, що ставлять собі за мету досяг-

нення певної мети [18]. 

Стосовно до нового інформаційного Інтернет-середовища держава 

має формувати свою особливу політику, яка передбачає особисту відпо-

відальність всіх суб’єктів за свої дії в інформаційному просторі та не-

обхідність застосування для забезпечення функціонування ефективної 

соціальної взаємодії технологій інформаційної безпеки, які спрямову-

ються на захист інформаційного простору від небажаного інформаційного 

впливу, захист національних, державних та приватних інформаційних 

ресурсів, забезпечення безпечного функціонування інформаційних 

та телекомунікаційних систем, а також захист інформації, що циркулює 

в них, та прав громадян на інформацію. 
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