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УДК 352.075.2 

Шотурма Н. В. 

 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ  

МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Розглянуто діяльність місцевих органів виконавчої влади у забезпеченні участі 

громадськості в реалізації інформаційної політики на регіональному рівні. Громадська 

участь може бути ефективною тільки тоді, коли озвучені громадянами проблеми 

починають вирішуватися з їх участю в процесі прийняття рішень. Автор розглядає 

основні форми впливу громадян, інститутів громадянського суспільства на процес 

реалізації інформаційної політики – такі, як направлення звернень та інформаційних 

запитів до органів влади, інформування громадськості, організація обговорень в 

засобах масової інформації. 
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громадськість, органи державної влади. 

 

Шотурма Н. В. Участие общественности в информационной политике местных 

органов исполнительной власти. 

Рассмотрено деятельность местных органов исполнительной власти в 

обеспечении участия общественности в реализации информационной политики на 

региональном уровне. Общественное участие считается эффективным только тогда, 

когда озвученные гражданами проблемы начинают решаться с их участием в процессе 

принятия решений. Автор рассматривает главные формы воздействия граждан, 

институтов гражданского общества на процесс реализации информационной 

политики – такие, как направление обращений и информационных запросов в органы 

власти, информирование общественности, организация обсуждений в средствах 

массовой информации. 

Ключевые слова: информация, информационная политика, гражданское 

общество, общественность, органы государственной власти. 

 

Shoturma N. V. Public participation in the information policy of local authorities. 

The problem of involving of the public in decision-making and its implementation is 

quite relevant as the part of building of civil society. It is important for the development of an 

independent Ukrainian state to study the impact of public participation on the implementation 

of state information policy in the light of establishing of a dialogue between the public and 

government officials and functioning of the government. On one hand, the domestic legal 

framework provides citizens with a lot of mechanisms and tools for exercising the right to 

participate in the management of public affairs today. On the other hand, there is a question 

of citizens being able and willing to use these means in order to ensure that this participation 

is effective. The main forms and means of influencing people and institutions of civil society in 

the formation and implementation of public information policy are as follows: referral of 

appeals and requests for information to the authorities and their public servants; informing 

the public, organizing debates in the media, sociological surveys and monitoring of public 

opinion; conducting seminars, “round tables”, consultations with experts and interested 

groups; website; participating in the activities of advisory bodies. 

Consequently, to ensure the effective public participation in the information policy of 

local authorities, should consider the following aspects: the adoption of local normative acts 

aimed at specification of legal provisions on the implementation of mechanisms for public 

participation in information policy at the level of local authorities; maximum ensure the 

implementation of public awareness about the activities of local authorities; preferences an 

effective two-way communication between public administration in the region and the public 

through public consultation, online conferences, web forums, etc.; the effectiveness of public 

participation in the information policy of local authorities as a two-way process largely 

depends on the level of the administrative apparatus and its information management, as well 

as the possibility of real public influence on decisions taken by the authorities. 

Key words: information, information policy, civil society, the public, public authorities. 

 

Рівень участі громадськості в інформаційній політиці місцевих органів виконавчої 

влади як складової механізму реалізації одного з основоположних прав людини – права на 

отримання інформації – є індикатором дотримання високих демократичних стандартів 

громадянського суспільства, досконалості законодавства держави. Особливо актуальним 

це питання постає на регіональному і місцевому рівнях, оскільки саме на цих рівнях 

управлінські рішення стосуються прав та інтересів кожного громадянина безпосередньо.  
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У межах побудови громадянського суспільства проблема залучення 

громадськості до ухвалення і впровадження рішень є досить актуальною. 

Громадськість як суб’єкт впливу на формування і виконання органами державної 

влади їхніх соціальних завдань є невід’ємною складовою системи державного 

управління та незамінним фактором розвитку соціуму в умовах розбудови 

демократичної, соціальної, правової України [1; 4]. 

Вивчення впливу участі громадськості на реалізацію державної інформаційної 

політики крізь призму налагодження діалогу між громадськістю і владними 

структурами та функціонування інституту влади є важливим для розвитку незалежної 

Української держави [12, с. 164]. Налагодження діалогу між органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування і громадськістю, вплив громадської думки на прийняття 

державних рішень є тим елементом, що об’єднує державні структури та громадянське 

суспільство [13]. Тому вивчення характеру взаємозв’язку та механізму взаємодії 

інститутів громадянського суспільства і владних інституцій є вимогою часу, що 

відкриває потенційно багаті можливості для руху України до Європейського Союзу.  

Новизна одержаних результатів полягає в аналізі механізму забезпечення 

ефективної можливості громадськості реалізувати своє право на інформацію на рівні 

місцевих органів виконавчої влади та їх взаємодії. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її висновки можуть бути 

використані при розробці цільових програм сприяння розвитку громадянського 

суспільства і становлення системи місцевих органів виконавчої влади в Україні та 

інших програм реконструкції політичної системи, забезпечення реалізації прав людини, 

розробки Стратегії політичного та адміністративно-територіального розвитку 

українського суспільства. 

На сьогоднішній день діяльність державних органів виконавчої влади, науковців, 

засобів масової інформації та громадськості спрямована на всебічний розвиток системи 

участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень.  

Дослідженню участі громадян у формуванні та реалізації державної політики 

присвячено чимало наукових робіт у галузі економічних, юридичних та політичних 

наук, соціології, філософії.  

Специфічні особливості розвитку сучасного державного інформаційного 

суспільства аналізують у своїх працях І. Арістова, В. Бебик, О. Вершинська, 

Н. Дмитренко, Р. Гакет, Я. Гонцяж, О. Гриценко, В. Дрешпак, О. Іваницька, Ю. Кобзар, 

Д. Корню, К. Крос, Дж. Лалл, М. Макаренко, Дж. Ньюман, Б. Потяник, Є. Прохоров, 

О. Свєтіков, І. Слісаренко, М. Шишкіна та ін.  

У дослідженні використовуються наукові доробки, спрямовані на створення 

ефективної системи участі громадськості в органах державного управління та місцевого 

самоврядування (О. Бебик, С. Блек, Т. Бутирська, Ю. Кальниш, В. Королько, 

В. Моїсеєв, Ю. Падафет, Г. Почепцов, Ю. Работа, Т. Хомуленко та ін.). 

Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної інформаційної 

політики є складовою процесу демократизації суспільства та умовою для інтеграції 

України до світової спільноти. Адже стандарти ЄС у сфері державного управління та 

місцевого самоврядування визначають потребу залучення громадських організацій, 

представників бізнесу та пересічних громадян до розробки та реалізації управлінських 

рішень, а також стратегічних і програмних документів, зокрема на рівні громад та 

регіонів [15]. 

Станом на сьогодні Україна провела велику законотворчу роботу щодо 

забезпечення нормативно-правового становлення та функціонування громадянського 

суспільства. До базових нормативних актів перш за все можна віднести Конституцію 

України, закони України від 23.04.1991 р. № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні 
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організації», вiд 16.06.1992 р. № 2460-XII «Про об’єднання громадян», від 16.11.1992 р. 

№ 2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», від 

21.12.1993 р. № 3759-XII «Про телебачення та радіомовлення», вiд 02.10.1996 р. 

№ 393/96-ВР «Про звернення громадян», вiд 16.09.1997 р. № 531/97-ВР «Про 

благодійництво та благодійні організації», від 15.12.2005 р. № 3199-IV «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», від 21.12.2006 р. № 514-V «Про Кабінет 

Міністрів України», від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», від 13.01.2011 р. № 2939-

VI «Про доступ до публічної інформації». Ухвалення Указом Президента України від 

24.03.2012 р. № 212/2012 Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів щодо її реалізації стало 

визначальним з боку держави у підвищенні ролі громадянського суспільства в 

політичному процесі [9]. 

Вирішення проблеми активної участі громадян у процесі розробки та ухвалення 

політико-управлінських рішень потребує не тільки конституційно закріплених прав і 

свобод громадян та політичних інститутів, сформованих демократичним шляхом, але й 

різноманітності форм та засобів впливу громадян на діяльність органів влади [10]. 

На сьогоднішній день вітчизняна нормативно-правова база надає громадянам 

чимало механізмів та інструментів для реалізації права на участь в управлінні 

суспільними справами. Інша річ, наскільки громадяни вміють та готові 

використовувати ці засоби задля того, щоб ця участь була справді ефективною. Тому 

громадська участь у формуванні та реалізації державної інформаційної політики може 

вважатися ефективною лише тоді, коли озвучені громадянами проблеми починають 

розв’язуватися за їхньої участі у процесі прийняття рішень. 

Серед основних форм і засобів впливу громадян та інституцій громадянського 

суспільства на процес формування та реалізації державної інформаційної політики 

можна виділити наступні: 

- скерування звернень та інформаційних запитів до органів влади і їх посадових осіб; 

- інформування громадськості, організація обговорень у засобах масової інформації, 

соціологічних опитувань та моніторингів громадської думки; 

- проведення семінарів, «круглих столів», консультацій за участю експертів і 

зацікавлених груп; 

- веб-сайт; 

- участь у діяльності консультативно-дорадчих органів. 

Надзвичайно важливе значення для створення в Україні сприятливих для 

становлення громадянського суспільства законодавчих умов має забезпечення права 

громадян на відкритий доступ до публічної інформації та обов’язки органів державної 

влади і місцевого самоврядування щодо забезпечення цього права. Воно гарантується 

Конституцією України та регулюється законами України «Про звернення громадян», 

«Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», указами 

Президента України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян 

на звернення», «Про невідкладні заходи з удосконалення прийому громадян 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і 

службовими особами цих органів», «Про Стратегію державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її 

реалізації», постановами Кабінету Міністрів України тощо. Особливої актуальності 

питання доступу до інформації набуло після прийняття Закону України від 

13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», який значно 

розширив можливості громадян щодо отримання інформації, яка їх цікавить. 
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Звернення громадян – найпростіший та найпопулярніший спосіб взаємодії 

громадян з представниками влади [3]. За допомогою цього механізму громадяни мають 

можливість впливати на діяльність виконавчих органів влади, відстоювати свої права та 

законні інтереси. У зверненнях громадяни висловлюють поради, рекомендації щодо 

діяльності органів державної влади, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання 

суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правових засад 

державного та громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності 

держави та суспільства.  

Важливим аспектом громадянської участі є поширення інформації про діяльність 

органів влади і місцевого самоврядування. З одного боку, громадянин має бути 

поінформованим, з іншого – вільний доступ до інформації щодо процесів підготовки та 

ухвалення управлінських рішень, а також їх впровадження, є однією з найважливіших 

передумов забезпечення прозорості та підзвітності діяльності органів влади на різних 

рівнях. Законодавство зобов’язує органи державної влади та місцевого самоврядування 

інформувати громадськість про свою діяльність [5; 6; 7]. 

Закони України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» 

гарантують громадянам безперешкодний доступ до відкритої (публічної) інформації 

[2]. Натомість, існує ще одна категорія – інформація з обмеженим доступом 

(конфіденційна, службова та таємна). У цьому випадку розпорядник інформації сам 

встановлює правила доступу до неї. 

Вище ми коротко розглянули питання про методи отримання інформації про дії 

влади від неї самої. Тепер торкнемось можливостей зворотного потоку інформації – від 

громади до влади та двостороннього обміну інформацією. До таких методів 

консультування та отримання інформації слід віднести опитування громадської думки, 

«гарячі лінії», «круглі столи», веб-сайт, громадські слухання, діяльність громадських 

рад. 

Опитування як інструмент громадської діяльності зазвичай використовують при 

потребі з’ясувати надання державними установами адміністративних послуг, вивчення 

ставлення населення до тих чи інших урядових ініціатив чи доцільності прийняття 

управлінських рішень тощо. Достовірні, надійні, об’єктивні дані під час прийняття 

суспільно важливих рішень дозволяють отримати соціологічні дослідження. Вивчати 

громадську думку за допомогою проведення соціологічних досліджень органи 

виконавчої влади мають відповідно до Указу Президента України від 25.01.2012 р. 

№ 32/2012 «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» [8]. 

Проте впровадження соціологічних досліджень у систему взаємодії влади і 

громадськості передбачає залучення фахівців, компетентних не лише в питаннях 

розроблення методів збирання інформації, організації та проведення дослідження, але й 

ефективного використання соціологічних даних у практичних цілях. Дослідження 

громадської думки щодо оцінки громадськістю діяльності виконавчої влади, 

замовником яких є орган виконавчої влади, мають на меті (і містять у собі реальний 

потенціал) підвищити результативність держаних рішень через встановлення постійно 

діючого зворотного зв’язку між владою та громадськістю. Але, необхідно підкреслити, 

що замовлення та проведення соціологічного дослідження є доцільним та необхідним 

лише у випадку зацікавленості у його результатах органу виконавчої влади, готовності 

до врахування рекомендацій та, у разі необхідності, зміни акцентів впровадження 

певних рішень. 

Опитування громадської думки дають змогу органам влади: 

- правильно визначити пріоритети діяльності; 

- вирізняти найгостріші проблемні питання розвитку сфери чи регіону; 

- узгоджувати позиції влади і громади щодо способів розв’язання проблемних питань; 
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- вивчати слабкі місця впроваджуваних реформ; 

- уникати несвоєчасних та хибних рішень; 

- виявляти рівень поінформованості та ставлення громадян щодо своїх дій; 

- прогнозувати соціальні наслідки заходів, що плануються; 

- виявляти перешкоди, які можуть стати на заваді реформам, упровадженню тих чи 

інших рішень; 

- своєчасно реагувати на зміни в настроях населення, вносити необхідні корективи у 

свою діяльність. 

Оприлюднення даних соціологічного дослідження є тим ключовим моментом, 

який свідчить про налаштованість органів виконавчої влади на співпрацю з 

громадянами, відкритість до альтернативної думки. 

Добрим прикладом застосування соціологічних досліджень є практика 

громадського моніторингу роботи органів місцевого самоврядування, яку застосовує 

громадська мережа «Опора», також у 2012 р. оцінку діяльності роботи органів 

місцевого самоврядування замовляла Івано-Франківська обласна рада, низка 

райдержадміністрацій – зокрема Верховинська та Рожнятівська – здійснювали 

соціологічні дослідження власними силами. Слід зазначити, що головною перешкодою 

для отримання реальних, якісних результатів є відсутність коштів, закладених у 

бюджеті на цю статтю. 

У «Цільовій регіональній програмі сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Івано-Франківській області на 2013–2015 роки», яку розробив департамент 

інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації із 

залученням інститутів громадянського суспільства, передбачено кошти на цей вид 

оцінки результатів діяльності органів виконавчої влади, що дасть можливість отримати 

якісні дослідження громадської думки. 

Досить ефективним методом зворотного зв’язку з громадою є інструмент урядових 

телефонних «гарячих ліній», за допомогою яких громадяни можуть порушити питання 

щодо проблем, які їх турбують. Щодня отримані запитання повинні вивчатися та 

передаватися до компетентних органів і структур в залежності від того, які питання 

порушуються. Такий вид взаємодії дозволяє не лише встановити ефективний зворотній 

зв’язок, а й свідчить про здатність оперативно реагувати на звернення громадян. 

Круглий стіл – це форма публічного обговорення актуальних питань, якій 

притаманні певний порядок і черговість висловлювань його учасників, а також рівні 

права і позиції всіх присутніх. «Круглі столи», як правило, проводяться з метою 

обговорення назрілих проблем, пошуку шляхів їх розв’язання, генерації нових ідей 

тощо. «Круглі столи» ефективні на різних стадіях ідентифікації та роз’яснення 

проблем. 

Суттєвою відмінністю «круглого столу» від інших форм суспільного діалогу є 

своєрідний підбір його учасників та дотримання певних правил, зокрема: 

- всі учасники мають рівні права і позиції; 

- за «круглим столом» немає керівників і підлеглих, лекторів і слухачів; 

- учасники зазвичай представляють дві основні категорії: 1) експерти з проблеми, яку 

обговорюють; 2) особи, яких обговорювана проблема стосується безпосередньо. 

За результатами «круглого столу» приймається резолюція із пропозиціями щодо 

обговорюваної проблеми, яка передається органами влади чи місцевого 

самоврядування, що мають повноваження для її вирішення. 

Сучасні інтернет-технології надають можливості не тільки для інформування 

громадськості про свою діяльність, але й налагодження ефективного зворотного зв’язку 

з метою отримання інформації від населення [14]. Для цього на веб-сайтах 

створюються спеціальні інтерактивні рубрики, що дозволяють громадянам 
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висловлювати свою позицію щодо актуальних питань суспільного розвитку та надавати 

свої зауваження і пропозиції щодо прийняття тих чи інших управлінських рішень, а 

саме: 

1. Консультації з громадськістю. Реалізуються через оприлюднення проектів тих чи 

інших рішень, надання можливостей надсилати свої зауваження і пропозиції. 

2. Он-лайн конференції (вебінари) – це можливість прямого спілкування особи з 

цільовою інтернет-аудиторією за допомогою комунікаційних програм у мережі 

Інтернет. Збір запитань користувачів (громадян) здійснюється за допомогою 

відповідної он-лайн форми. Далі впродовж декількох днів здійснюється перевірка 

зв’язку з користувачами та підготовка відповідей на їх запитання. Після цього 

готується звіт з публікацією запитань і відповідей на сторінці веб-сайту, 

присвяченій даній інтернет-конференції. 

3. Веб-форум – це розділ сайту (або окремий веб-сайт), де у відвідувачів є можливість 

ставити запитання, давати відповіді, коментарі щодо певної теми, запропонованої 

адміністратором сайту або учасниками форуму. 

4. Чат – засіб живого спілкування з громадянами у режимі реального часу. 

Позитивним прикладом у Івано-Франківській області можна вважати 

запровадження зустрічей керівництва із мешканцями регіону в рамках проекту 

«Громада і влада». Протягом 2012–2014 рр. такі зустрічі відбулися в усіх районах 

області. На них обговорюють актуальні питання життєдіяльності території, зокрема 

щодо посилення боротьби з корупцією. Як наслідок уже проведених зустрічей в 

області створено громадський антикорупційний комітет, до складу якого входять 

народні депутати України попередніх скликань, представники громадських 

організацій, органів місцевого самоврядування області. У 2013  р. на його адресу 

надійшло більше 100 звернень жителів краю, які скаржились на неправомірні дії 

посадовців, окремі факти недобросовісної конкуренції, тиску на громадян, які 

займаються підприємницькою діяльністю тощо. Через відповідні органи більшість із 

цих питань врегульовано. 

Консультативно-дорадчі органи – це органи, що утворюються при органах 

державної влади і місцевого самоврядування для погодженого вирішення питань щодо 

реалізації державної політики у певній сфері чи галузі, координації діяльності 

центральних і місцевих органів влади [11]. Статус консультативно-дорадчих органів, 

повноваження, основні напрями і форми їх діяльності визначаються положенням про 

кожен орган або спеціальним актом відповідного органу влади – постановою, 

розпорядженням, наказом тощо. До їх складу зазвичай входять посадовці, відповідальні 

за той чи інший напрям політики, громадські активісти, експерти, а також представники 

тих категорій населення, чиї інтереси зачіпає відповідний напрям. Серед широкого 

різноманіття консультативно-дорадчих органів у сучасній Україні найбільшим 

потенціалом реального впливу на прийняття рішень володіють саме громадські ради, 

чиї повноваження, на відміну від інших дорадчих структур, чітко закріплені в 

нормативно-правових актах України. Крім того, з формальної точки зору серед усіх 

консультативно-дорадчих органів громадські ради найменш залежні від органів 

виконавчої влади, при яких вони утворені. 

Отже, для забезпечення ефективної участі громадськості в інформаційній 

політиці місцевих органів виконавчої влади необхідно врахувати наступні аспекти: 

- прийняття локальних нормативно-правових актів, метою яких є конкретизація 

законодавчих положень щодо реалізації механізмів участі громадськості в 

інформаційній політиці на рівні місцевих органів виконавчої влади; 

- максимальне забезпечення реалізації поінформованості громадян про діяльність 

місцевих органів виконавчої влади; 
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- налаштування ефективного двостороннього зв’язку між органами державного 

управління в регіоні та громадськістю шляхом консультацій з громадськістю, он-

лайн конференцій, веб-форумів тощо; 

- ефективність процесу участі громадськості в інформаційній політиці органів місцевої 

виконавчої влади як двостороннього процесу значною мірою залежить від рівня 

роботи адміністративного апарату та його інформаційного забезпечення, а також від 

можливості реального впливу громадськості на рішення, які приймаються владою.  

Варто зазначити, процес інституалізації громадянського суспільства почався не 

вчора, проте бурхливі події політичного життя країни надали йому нового поштовху. У 

зв’язку із цим постає закономірне запитання: чому за наявності значної кількості 

нормативних документів, спрямованих на регулювання взаємодії органів публічної 

влади та суб’єктів громадянського суспільства, ми часто констатуємо низький рівень їх 

ефективності, недостатнє залучення громадян до процесу розроблення та прийняття 

політичних рішень, не кажучи вже про стадію здійснення контролю за реалізацією цих 

рішень? 

На нашу думку, відповідь досить проста. Справа не в тому, що громадянське 

суспільство в Україні перебуває на стадії становлення, чи в тому, що в наших громадян 

недостатня зацікавленість у цих процесах, низький рівень правової культури, чи в 

іншому. Головними причинами є відсутність системного бачення ролі участі 

громадськості у процесі прийняття рішень і втілення її у життя, недосконалість наявних 

механізмів реалізації форм взаємодії держави та суспільства в публічному управлінні. 

Матеріали даного дослідження можна використати для підвищення ефективності 

просування України на шляху до Європи шляхом набуття статусу соціальної та 

правової держави, що забезпечить в майбутньому їй гідне місце серед країн-учасниць 

Ради Європи. 
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УДК: 323.1:323.174:321.01:329.273 

Горло Н. В. 

 

ЕТНОРЕГІОНАЛІЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  

В БАГАТОЕТНІЧНИХ ДЕРЖАВАХ  

 

У статті досліджується етнорегіоналізм як політичний феномен, заснований на 

поєднанні регіонального і етнічного чинників, роль яких зростає у процесі 

територіально-політичного конструювання сучасних суспільств. Визначено причини, 

під впливом яких етнорегіоналізм набуває радикального характеру і стає джерелом 

політичної нестабільності у державі. На прикладі європейських держав досліджено 

радикальні форми етнорегіоналізму, які загрожують територіальній цілісності 

держави, – сепаратизм та іредентизм. 

Ключові слова: етнорегіон, багатонаціональна держава, етнорегіоналізм, 

сепаратизм, іредентизм, політична нестабільність. 

 

Горло Н. В. Этнорегионализм как источник политической нестабильности в 

многоэтничных государствах. 

В статье исследуется этнорегионализм как политический феномен, основанный 

на соединении регионального и этнического факторов, роль которых возрастает в 


