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стАнОВлення Культури ГрОмАДянсьКОсті  
яК ПереДумОВА усПішнОї ДеЦентрАлізАЦії

Анотація. У статті осмислюється проблема становлення культури громадянськості як умови успішного 
здійснення децентралізації в Україні. Автори проводять системний аналіз специфічних ознак громадян-
ськості, роблять спробу розкрити характер трансформації культури громадянськості в умовах проведення 
реформи децентралізації. У дослідженні проаналізовано специфічні форми громадянської активності, 
наголошено на тому, що електоральна участь громадян є однією з найважливіших складових культури 
громадянськості. Зазначено, що ознакою високого рівня культури громадянськості є об’єднання громадян 
у неурядові організації, які виховують у своїх членів почуття співробітництва, солідарності та громадян-
ського патріотизму.
Ключові слова: громадянин, громадянськість, громадянська самосвідомість, культура громадянськості, 
децентралізація, громадянське суспільство, об’єднані територіальні громади.
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fOrmAtiOn Of A civic culture As A Prerequisite  
Of successful DecentrAlizAtiOn

summary. The article deals with the problem of establishing a culture of citizenship as a condition for the 
successful implementation of decentralization in Ukraine. The authors conduct a systematic analysis of specific 
features of civility, attempt to reveal the nature of the transformation of the culture of civicism in the context 
of decentralization reform. The study was analyzed of specific forms of civic activity: citizens' appeals, general 
meetings, public examination, public hearings, public consultations, was emphasized that electoral participa-
tion of citizens is one of the most important components of the culture of civic citizenship. It is noted that the 
sign of a high level of civic culture is the association of citizens with non-governmental organizations that raise 
their members' sense of cooperation, solidarity and civil patriotism, which ensures the political structuring of 
society. The importance of the role of youth civic engagement in the process of decentralization reform is high-
lighted. An analysis of the evolution of the role of civil society in the course of decentralization reform was con-
ducted. It is proved that the purpose of civil society is to reconcile society with the combination of private and 
general interests, mediation between personality and state power. It is emphasized that strategic decisions for 
the structures of civil society are strategic decisions that involve the transfer to the regional level of procedures 
through which the functions of public authorities are subject to control by the public, which ensures greater 
autonomy of regional governance. It has been proved that decentralization, due to its instrumentality, creates 
an appropriate space for the formation of a pluralistic civil society, with the expansion of opportunities for self- 
recruiting communities into different institutional structures. The authors emphasize that mobilization of civil 
society takes place through the formation of joint responsibility as a certain form of civic consciousness, which 
serves to confirm the coincidence of social and civil participation in the implementation of relevant initiatives.
Keywords: citizen, citizenship, civic self-awareness, culture of citizenship, decentralization, civil society, 
united territorial communities.

Постановка проблеми. Успішне здій-
снення процесу децентралізації влади 

в Україні потребує громадянської активності на-
селення, спрямованої на формування дієвих ін-
ституцій громадянського суспільства. Адже гро-
мадянське суспільство є засобом самовираження 
свідомих громадян, готових до самоорганізації 
та самостійної реалізації власних інтересів, що 
є основою культури громадянськості. Громадян-
ськість людини реалізується, перш за все, через 
активну участь у діяльності громади, яка висту-
пає базовим елементом суспільства. Формуван-
ня ефективних територіальних громад є осно-
вою реформи децентралізації, що спрямована 
на розширення можливостей місцевого самовря-
дування, активізацію громадян в напрямку без-
посередньої взаємодії для забезпечення власних 
потреб та інтересів на локальному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання взаємозв’язку децентралізації влади 
та розвитку громадянського суспільства стало 

предметом дослідження таких закордонних нау-
ковців, як: А. де Токвіль, Г.В.Ф. Гегель, М. Вебер, 
Ю. Хабермас, К.-О. Апель, Д. Бьолер, Г. Вітті-
мо, Ф. Фукуяма, О. Хеффе, С. Баумген, Р. Дал-
тон, Д. Бітхен, К. Бойл, К. Тейлор, П. Вейтт, 
Т. Маршалл, А. Селігман та вітчизняних авто-
рів – В. Авер’янов, В. Бакуменко, О. Борислав-
ська, М. Братковський, І. Грицяк, В. Гройсман, 
Б. Данилишин, А. Лелеченко, В. Мамонова, 
О. Скрипнюк, І. Цурканова та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблем. Проте, незважаючи на низ-
ку наукових розвідок, проблема впливу культу-
ри громадянськості на проведення реформи де-
централізації потребує нових досліджень.

мета статті. Мета нашого дослідження є ана-
ліз місця і ролі культури громадянськості в про-
цесі здійснення децентралізації. 

Виклад основного матеріалу. Категорія 
«громадянське суспільство» пов’язана передусім 
із поняттям «громадянин», як соціальним типом 
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особи, який характеризується вмінням поєднува-
ти власні та суспільні інтереси, почуття обов’язку 
щодо Батьківщини [12, с. 117]. Соціальна суть 
громадянина реалізується ним не через поняття 
«громадянство», що є формально-правовим стату-
сом, а на основі громадянськості. Ідея громадян-
ськості базується на здатності людини, громадя-
нина до активної участі у справах суспільства 
і держави на основі глибокого усвідомлення своїх 
прав та обов’язків, зрілості політичної і правової 
свідомості, почуття патріотизму [11, с. 122]. Гро-
мадянська ідея передбачає також усвідомлення 
людиною себе членом єдиної соціальної спільно-
ти, сформованої задля вирішення життєво важ-
ливих громадських питань. Втілення цієї ідеї 
пов’язане з формуванням людини, яка усвідом-
лює свою відповідальність і причетність до життя 
громади та її надбань, для якої велике значення 
має думка і співвизнання громадян, залежність 
від цієї думки [10, с. 242]. Звідси випливає те, 
що участь особи у житті громади є невід’ємним 
атрибутом громадянства і водночас виявом гро-
мадянськості. Сучасний дослідник С. Гантінгтон, 
вважає активну участь громадян у суспільно-по-
літичному житті характерною ознакою третьо-
го етапу демократичного розвитку суспільства, 
який настає слідом за структурним та представ-
ницьким його етапами [23, с. 115].

Зокрема, теорія учасницької (партисипітар-
ної) демократії базується на правах громадян 
брати участь у формуванні органів державної 
влади, контролювати їх діяльність, впливати на 
ухвалення спільних для всіх рішень на засадах 
загального, рівного виборчого права, здійснен-
ні цього права у процедурах виборів та рефе-
рендумів, а також безпосередню причетність до 
розв’язання проблем життя громади. Участь гро-
мадян у вирішенні питань місцевого значення 
сприяє зростанню їх самосвідомості, самоповаги 
та поваги до загальнолюдських цінностей – сво-
боди, справедливості, соціальної рівності, які 
є важливими для самоорганізації та захисту сво-
їх прав і свобод від свавілля держави. 

Усвідомлення громадянином своєї відпові-
дальності за стан справ у державі сприяє й акти-
візації громадянського суспільства. Цей процес 
проявляється в умовах проведення реформи де-
централізації влади в Україні.

Децентралізація означає такий спосіб визна-
чення та розмежування завдань і функцій, за 
якого більшість з яких передається з рівня цен-
тральних органів на рівень нижчий і стає влас-
ними завданнями та повноваженнями органів 
нижчого рівня [2, с. 128].

На думку В. Гройсмана, місце децентралізації 
влади у процесах становлення громадянського 
суспільства можна проаналізувати через відповід-
ні її політико-адміністративні фактори, які забез-
печують активізацію політичної участі громадян 
(місцева та регіональна влада надають громадя-
нам більше, порівняно із центральною владою, 
можливостей для участі в політичному житті, що 
своєю чергою допомагає формувати більш актив-
них та інформованих громадян), регулюють мак-
симальну «підзвітність» влади, посилення легі-
тимності державної влади, захист демократичних 
свобод, що стримує наступ центральної влади на 
права та свободи індивіда [4, с. 27].

Децентралізація передбачає наближення 
влади до людей та передачу повноважень і від-
повідальності на представницькі органи в гро-
мадах. За висловом американського політолога 
О. Тоффлера, децентралізація – це, «глобальний 
зсув влади», що звільняє індивіда від державної 
опіки і дозволяє будувати демократію знизу до-
гори [24, с. 24]. Крім того збільшення фінансових 
ресурсів на місцях передбачає і збільшення відпо-
відальності за їх використання. Оскільки зростає 
рівень повноважень на місцях, то має зростати 
і рівень відповідальності за ухвалені чиновни-
ками рішення. При цьому, громадськість не по-
винна залишатися осторонь проблем, що мають 
місце в громаді, а мусить використовувати всі 
можливі інструменти, що дозволять зменшити 
корупцію і задовольнити права кожного грома-
дянина в цій громаді. З метою формування дієво-
го механізму контролю за діяльністю влади на 
місцях повинна налагоджуватися система парт-
нерських відносин між державою і інститутами 
громадського суспільства. Таке партнерство, що 
ставить за ціль вдосконалити діяльність органів 
влади та забезпечити їх прозорість й відкритість 
є фактором для покращення надання адміні-
стративних послуг в громаді. Тому, в рамках про-
ведення реформи децентралізації в об’єднаних 
територіальних громадах, створюються Центри 
надання адміністративних послуг населенню. 
Станом на 1 липня 2017 року, за даними Мі-
ністерства економічного розвитку та торгівлі 
в Україні створено 713 Центрів надання адмі-
ністративних послуг [17]. Відповідно до Закону 
«Про адміністративні послуги», ЦНАПи повинні 
забезпечувати жителів громади якісними по-
слугами в різноманітних сферах життя, а також 
приймати звіти, декларації, скарги, укладати до-
говори й угоди з представниками суб’єктів госпо-
дарювання, які мають монопольне становище на 
відповідному ринку послуг (водо-, тепло-, газо-, 
електропостачання тощо) [5]. 

Роль культури громадянськості в умовах 
децентралізації також зростає, адже громад-
ськість може включатись у різноманітні форми 
впливу на владу, з метою розв'язання актуаль-
них проблем свого співжиття в громадах. Важ-
ливим механізмом участі громадян, виявом їх 
громадянської компетентності є звернення до 
органів влади. Зокрема, Законом України «Про 
звернення громадян» передбачено, що громадя-
ни України мають право звернутися до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, 
об'єднань громадян, підприємств, установ, орга-
нізацій незалежно від форм власності, засобів 
масової інформації, посадових осіб відповідно 
до їх функціо нальних обов'язків із зауваження-
ми, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх 
статутної діяльності, заявою або клопотанням 
щодо реалізації своїх соціально-економічних, по-
літичних та особистих прав і законних інтересів 
та скаргою про їх порушення [13].

Важливою формою безпосередньої участі на-
селення у вирішенні питань, віднесених до віда-
ння місцевого самоврядування є Збори громадян, 
які затверджені Законами України «Про місцеве 
самоврядування», Конституцією України, Пос-
тановою Верховної Ради України «Про затверд-
ження Положення про загальні збори громадян 
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за місцем проживання в Україні» та скликають-
ся за місцем проживання громадян для обгово-
рення найважливіших питань місцевого життя) 
будь-якого питання, віднесеного до відання міс-
цевого самоврядування [12]. Згідно змісту Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування» члени 
територіальної громади мають право ініціювати 
розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) 
будь-якого питання, віднесеного до відання міс-
цевого самоврядування [15]. 

Окрім вище зазначених форм, громадяни 
мають право здійснювати громадську експер-
тизу. Це право врегульоване Постановою КМУ 
«Про затвердження Порядку сприяння прове-
денню громадської експертизи діяльності орга-
нів виконавчої влади» № 976, яка надає право 
інститутам громадського суспільства: проводи-
ти експертизу та давати оцінку діяльності ор-
гану місцевого самоврядування, оцінювати 
ефективність прийняття і виконання такими 
органами рішень, надання пропозицій щодо ви-
рішення проблем територіальної громади. Про-
ведення громадської експертизи реалізується 
такими суб’єктами як: громадські об’єднання, 
громадська рада, створені на місцях, благодій-
ні організації, органи самоорганізації населен-
ня, об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків. Громадська експертиза вигідна для 
громадських об’єднань, оскільки вона дозволяє 
отримати доступ до інформації органів місце-
вого самоврядування, є способом зобов’язати 
владу розглянути напрацьовані пропозиції 
та дає можливість впливати та контролювати 
діяльність місцевих органів влади. Предметом 
громадської експертизи є оцінка діяльності міс-
цевих органів влади та оцінка ефективності ви-
конання рішень [8]. Органи влади враховують 
результати експертизи у своїй діяльності.

Одним з елементів встановлення партнер-
ських відносин та довіри між державою і грома-
дянським суспільством є громадські слухання. 
консультації з громадськістю, які згідно із поло-
женнями Закону України «Про місцеве самовря-
дування» є формальними зборами, на яких пред-
ставники місцевих органів влади отримують 
думку громадськості щодо конкретного рішення 
або заходу місцевої влади [15]. Запорукою успіху 
громадських слухань є згуртованість громадян 
у питаннях підготовки тематики та кола питань, 
які будуть обговорюватись. Предметом слухань 
можуть бути найрізноманітніші питання, які 
турбують громаду, зокрема місцеві податки і збо-
ри, тарифи на житлово-комунальні послуги, міс-
цевий бюджет, програми розвитку. До прикладу, 
у місті Львові та багатьох інших містах України 
рішення виконавчих комітетів про встановлен-
ня комунальних тарифів були скасовані судами 
через те, що не пройшли встановленого законом 
громадського обговорення [3].

Окрім цього, громадяни України мають пра-
во на загальні збори, які відбуваються за місцем 
проживання для обговорення чи ухвалення рі-
шення з важливих для територіального утворен-
ня питань [6]. Рішення зборів, прийняті в межах 
чинного законодавства, є обов'язковими для ви-
конання органами територіальної самоорганіза-
ції громадян, усіма громадянами, які прожива-
ють на відповідній території. 

Особливу роль при децентралізації відіграє 
електоральна участь громадян, що є однією 
з найважливіших складових культури громадян-
ськості, адже вибори є найбільш поширеним, до-
ступним та масовим способом причетності до сус-
пільно-політичного життя, формування влади, 
засобом впливу на визначення та формування 
політичного курсу, нагодою висловити прагнен-
ня і потреби [7]. Право на вибори громадян закрі-
плене в статті 38 Конституції України де засвід-
чено, що громадяни мають право брати участь 
в управлінні державними справами, у всеукра-
їнському та місцевих референдумах, вільно оби-
рати і бути обраними до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування. Також гро-
мадяни користуються рівним правом доступу до 
державної служби, служби в органах місцевого 
самоврядування [10]. 

Рівність права доступу до служби в органах 
місцевого самоврядування в умовах децентра-
лізації, може реалізовуватися саме для молоді, 
яка має значну кількість ідей і пропозицій щодо 
розвитку громади, і якій без досвіду роботи дуже 
важко працевлаштуватися. Саме креативність, 
свіжий погляд на розвиток громади, особливо 
громади села, може стати першим кроком у по-
літичній кар’єрі молоді. Показовим прикладом 
задіяння молоді в органах місцевого самовря-
дування є Молодіжний комітет громади у Бай-
ковецькій ОТГ Тернопільської області. Завдяки 
активності молодих людей вдалося реалізувати 
багато успішних проектів [19].

Молодь в умовах функціонування нового за-
конодавства про вибори має не дуже великі шан-
си потрапити до влади, проте може продемон-
струвати свої професійні якості в громаді. Вибір 
кандидатур, які мають молодіжні програми, 
що обгрунтовують їхні політичні погляди, може 
створити передумови для відродження громади. 
Яскравим прикладом реалізації високих про-
фесійних здібностей є діяльність 27-річної Юлії 
Турчманович, яка очолює Молодіжний комітет 
громади у своєму рідному селі Байківці, а також 
є депутатом і секретарем Байківецької сільради 
[19]. Поряд із цим, варто відмітити і досить низь-
ку активність молоді у виборчих процесах. Вікові 
дослідження попередніх виборів демонструють, 
що найменш активною групою є виборці віком 
від 18 до 24 років та ті, кому за 60, при цьому 
найбільш активними є громадяни віком від 50 до 
59 років [11]. Значна частина політичних лідерів 
намагається залучити на вибори молодь, проте 
політтехнологи вважають цю вікову група елек-
торату найменш стабільною. 

У багатьох країнах, що реалізували реформу 
децентралізації, проблема низької активності 
молоді також мала місце, проте держави нама-
галися активізувати молодь, оскільки саме вона 
є рушійною силою у виборчому процесі. В Україні 
частка молоді, яка не може визначитися взагалі 
зі своїми політичними вподобаннями складає 
близько 16%, а на вибори готовий йти лише ко-
жен третій виборець віком до 25 років [19]. Саме 
тому, в умовах децентралізації варто особливу 
увагу приділяти проблемам молоді, для того щоб 
заохочувати її до змін у громадянському суспіль-
стві та до змін в соціально-економічному розвит-
ку громади. Адже молодь найбільш спроможна 
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до реалізації нових ідей, а тому її залучення має 
відбуватися заздалегідь до виборів. Це дозволить 
оцінити можливості, які будуть їй надані за ре-
зультатами обрання того чи іншого кандидата 
на виборах. А тому при здійсненні вибору за но-
вих територіальних і адміністративних умов, мо-
лоді варто особливу увагу приділяти програмам, 
з якими політики виходять на вибори й активно 
долучатися як до виборчих процесів, так і до про-
цесів розвитку громади в цілому.

Залучення громадян до процесів децентраліза-
ції є основою успішної реалізації реформи. Власне 
децентралізація сприяє консолідації нації навко-
ло спільної мети – солідарної відповідальності за 
майбутнє держави. На цій підставі, дослідники 
Д. Бітхен та К. Бойл вважають, що децентраліза-
ція влади, спрямована передусім на забезпечен-
ня «національної єдності, … органи державної 
влади, передаючи частину своїх повноважень 
громадянському суспільству, впливають на нього 
у такий спосіб, аби воно відображало інтереси на-
ції як політичної спільності, завдяки чому владні 
структури та інститути громадянського суспіль-
ства співпрацюють в унісон» [20]. 

Роль громадянського суспільства у процесах 
проведення реформи децентралізації дуже важ-
лива, адже громадські організації є ініціаторами 
реформи, чинять тиск на політичні інститути 
задля її здійснення, відстежують впроваджен-
ня реформи та інформують громадськість про 
її перебіг. Володимир Гройсман, аналізуючи 
взаємозв’язок між процесами децентралізації 
та роллю у них громадянського суспільства, за-
значає, що децентралізація влади примушує 
політико-адміністративні інститути регіону зва-
жати лише на власні сили, а це водночас аку-
мулює й інститути громадянського суспільства, 
які інтегруються в процесі розвитку держави, 
оптимізації її функціональної інфраструктури 
[2]. З огляду на це, децентралізація влади є нор-
мативно-правовою формою закріплення за «ад-
міністративно-територіальними одиницями пра-
ва на реалізацію від імені місцевого населення 
можливості та здатності визначення певного сус-
пільного порядку в питаннях місцевого значен-
ня в певних сферах під власну відповідальність» 
[16]. Призначення громадянського суспільства 
полягає у примиренні соціуму, поєднанні при-
ватного та загального інтересів, посередництві 
між особистістю та державною владою.

Ознакою високого рівня культури громадян-
ськості є об’єднання громадян у неурядові орга-
нізації, що забезпечує політичну структуризацію 
суспільства, виокремлення інтересів окремих 
соціальних груп, сприяє формалізації відносин 

між політичними інститутами та громадськи-
ми організаціями й об’єднаннями. Активна 
та ефективна діяльність громадських, неурядо-
вих організацій сприяє інституційному розвитку 
громадянського суспільства та його інституцій. 
Такі організації не тільки соціалізують грома-
дян, формуючи практично-поведінковий аспект 
культури громадянськості, а й якнайкраще ви-
рішують суспільні проблеми своєї територіальної 
громади шляхом активного залучення її жите-
лів. Таким чином, громадяни вчаться брати від-
повідальність за стан справ у середовищі свого 
співжиття, наводити у ньому лад, дотримуватись 
встановлених норм поведінки. Важливо, що не-
урядові організації виховують у своїх членів 
почуття співробітництва, солідарності та грома-
дянського патріотизму. Члени організацій ви-
являють більше політичної мудрості, соціальної 
довіри, політичної активності та суб’єктивної 
громадянської компетенції. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, здій-
снений нами аналіз дозволив осмислити проблему 
становлення культури громадянськості як умову 
успішного здійснення децентралізації в Украї-
ні. Специфічні форми громадянської активності: 
звернення громадян, загальні збори, громадська 
експертиза, громадські слухання, консультації 
з громадськістю, електоральна участь громадян, 
об’єднання громадян у неурядові організації ви-
ховують у своїх членів почуття співробітництва, 
солідарності та громадянського патріотизму, що 
забезпечує політичну структуризацію суспіль-
ства. Аналіз еволюції ролі громадянського сус-
пільства у ході проведення реформи децентралі-
зації доводить, що лише вона здатна забезпечити 
певну мобілізацію суспільства щодо пошуку пози-
тивної динаміки у розвитку держави, що є важ-
ливою складовою реалізації модернізаційних ре-
форм. В свою чергу, призначення громадянського 
суспільства полягає у примиренні соціуму, поєд-
нанні приватного та загального інтересів, посе-
редництві між особистістю та державною владою. 
Стратегічно важливими для структур громадян-
ського суспільства є прийняття управлінських 
рішень, які передбачають передачу на регіональ-
ний рівень процедур, завдяки яким функції орга-
нів державної влади піддаються контролю з боку 
суспільства, що забезпечує більшу автономність 
регіонального управління. Децентралізація за-
вдяки своїй інструментальності створює відпо-
відний простір для формування плюралістично-
го громадянського суспільства, з розширенням 
можливостей для власного рекрутування громад 
у різні інституційні структури і формування у гро-
мадян високого рівня громадянської культури.
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