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Контекст 

Цей аналіз спрямований на сприяння ідеям вдосконалення співпраці держави та 

громадянського суспільства в Україні після виборчого циклу 2019. Два поворотні моменти — 

президентські вибори у квітні 2019 року та парламентські вибори в липні 2019 року — призвели 

до повного перегляду політичної системи в Україні. 

Є кілька важливих нових факторів, які визначатимуть взаємодію нового керівництва з 

громадянським суспільством: 

• Президент Володимир Зеленський має перший в історії незалежної України однопартійний 

контроль над законодавчою та виконавчою владою. Він має можливість продемонструвати 

політичне лідерство та відповідальність за реформи. З 254 депутатів із 450 Зеленський 

сформував уряд більшості без партнера по коаліції. На цьому етапі парламент не є сильним 

гравцем, тому що більшість законів розробляються та пропонуються Офісом Президента. 

• Вперше інститут президента має набагато вищий рівень довіри населення, ніж організації 

громадянського суспільства (ОГС). Це створює нову динаміку у відносинах. Після 100 днів 

перебування на посаді Зеленському повністю або здебільшого довіряли майже 70 відсотків 

українців, а більшість довіряла, що президент спроможний досягти результатів. Тим часом 

довіра до ОГС щодо просування реформ знизилася з 24 відсотків у 2018 році до 9 відсотків у 2019 

році. Це вперше в історії незалежної України, коли президент користувався таким високим 

рівнем довіри до своєї здатності досягати змін. 

• Зараз у парламенті нове покоління. Завдяки двом новим політичним партіям — 

президентській партії "Слуга Народу" і партії рок-зірки Святослава Вакарчука "Голос" склад 

депутатів оновився на 80 відсотків. Середній вік парламентарів склав 41 рік, що на сім років 

менше, ніж у попередньому парламенті. Жінки становлять 20 відсотків, що майже вдвічі 

перевищує показник 2014 року. «Голос» має найбільшу кількість депутатів від громадянського 

суспільства. 

• Нинішній уряд Олексія Гончарука має на меті провести ринкову програму реформ. Уряд 

готується до масштабної приватизації державних підприємств та полегшення доступу до 

видобувних галузей для іноземних інвесторів; він вже зняв мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення громадянам України. Багато ОГС підтримують подібний 

порядок денний. Зараз до нової виконавчої команди приєдналася низка людей, які добре 

розуміють громадянське суспільство (Тарас Качка, Світлана Заліщук, Павло Кухта, Оксана 

Нечипоренко). 

• Метою є зробити державу меншою та ефективнішою. Кількість міністрів була скорочена, і зараз 
існує лише 15 міністерств. Існує план діджиталізувати більше послуг для громадян та створити 
так звану "державу у смартфоні". 

 



  

  

 

 

• Президент Зеленський вважає, що багато ОГС, особливо з Києва, підтримували опонента під 
час президентських перегонів. Це ускладнює відносини, перешкоджає відкритості та стає на 
шляху комунікації між Офісом Президента і більш сформованих груп та деяких аналітичних 
центрів. Сприйняття ОГС, як таких, що мають політичні уподобання, викликало протидію 
багатьох суб’єктів. Це призвело до конфлікту між групами, які поділяють аналогічну програму 
реформ. 

• Ключова вимога Офісу Президента полягає в тому, щоб зміни відбувались швидко. Швидкість 
змін визначається пріоритетом над якістю процесу прийняття рішень. Нинішнє керівництво 
відверто визнає свою здатність терпіти помилки та «вчитися в ході практичної діяльності». 
Зеленський підтвердив, що готовий слухати людей, вчитися на помилках і змінюватися на 
краще1. Але, цього разу дефіцит часу означає, що багато рішень приймаються у вузькому колі 
Офісу Президента. Майже всі нові закони, внесені до парламенту, розробляються та подаються 
Офісом Президента. 

 

Еволюція співпраці 

У період одразу після Євромайдану, під час якого активні громадяни та організоване 

громадянське суспільство відігравали важливу роль у витісненні корумпованого режиму Віктора 

Януковича, відбулося відносно активне співробітництво між громадянським суспільством та 

новим керівництвом Порошенка для просування програми реформ. ОГС брали участь у 

Національній раді реформ та були активними у відділах реформ, приєднаних до галузевих 

міністерств. Загалом, важливість громадянського суспільства для попередньої адміністрації 

полягає в його здатності підтримувати реформи в очах західних донорів. У тому, що було відоме 

як "сендвіч реформ", коаліція "Реанімаційний пакет реформ" здійснювала наполегливий тиск 

знизу, тоді як донори чинили тиск на колишню адміністрацію зверху. 

З 2017 року та після введення парламентом електронних декларацій для антикорупційних НУО 

розрив між громадянським суспільством та Офісом Президента особливо посилився. Попри 

сильну критику послів G7, Європейської комісії та Венеціанської комісії, це положення 

залишається в силі. На сьогодні не було повідомлень про те, що влада чинить тиск на ОГС за 

допомогою цього положення. 

В обставинах, що склалися, не було встановлено нового системного інтерфейсу співпраці між 

громадянським суспільством та новим керівництвом. Спорадичний обмін та взаємодія існують 

на основі особистих контактів з людьми в Офісі Президента чи Кабінеті Міністрів. На рівні 

Кабінету Міністрів вони зацікавлені у галузевій співпраці для здійснення реформ та надання 

допомоги урядовій програмі. Зокрема, в центрі уваги — правосуддя, земельна реформа, 

приватизація та енергоефективність. Офіс Президента шукає більшої підтримки ОГС у просуванні 

реформ на міжнародному рівні. 

З самого початку президентства Зеленського багато добре утворених груп направляли сильний 

сигнал новообраному президенту щодо їхнього переконання тримати владу підзвітною та 

забезпечувати громадський нагляд за ключовими напрямами політики. У травні 2019 року 

близько 100 ОГС підписали декларацію, яка встановлює «червоні лінії» для президента. Серед 

них було багато провідних аналітичних центрів, ОГС, що працюють у сфері прав людини та 

засобів масової інформації. 

                                                             

1 https://ua.interfax.com.ua/news/political/613014.html  

https://ua.interfax.com.ua/news/political/613014.html


  

  

 

 

Це створило досить конфронтаційну атмосферу для відносин із сектором серед ключових фігур 

в Офісі Президента.  

Загалом, операційне середовище в Україні продовжує бути складним та бурхливим. Військовий 

конфлікт на сході має наслідки по всій Україні: мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 

ветерани війни, складна економічна ситуація та посилення політичної напруги серед груп щодо 

того, як слід вирішити конфлікт на Донбасі. Новий рух "Ні капітуляції" збирається навколо 

політичної опозиції та патріотичних сил, щоб запобігти "миру за будь-яку ціну". Індекс соціальної 

згуртованості, виміряний індексом SCORE, вказує на досить низьку середню міжгрупову 

гармонію в Україні (2,9 у порівнянні з максимумом 9-10), найменший показник — на Західній 

Україні та Закарпатті2. Втома громадян через конфлікт однаково висока в Україні3. 

 

Основні факти щодо якості громадянського суспільства в Україні4: 

44% готові пожертвувати на благодійні справи, включаючи підтримку ОГС 

25% регулярно або іноді відвідують збори громади 

7,5% заявляють про активну громадянську участь5 

12,6% правильно надали відповіді про їхні права та тип урядової системи. 

Громадянське суспільство є важливим вираженням голосів громадян у будь-якому 

демократичному суспільстві. Воно за своєю природою різноманітне, і саме ця різноманітність 

сприяє його міцності. Спрямовуючи погляди різних суспільних груп, озвучуючи ці погляди та 

діючи колективно для захисту та слугуванню інтересам громадян, громадянське суспільство 

сприяє інклюзивності, ефективності та, в деяких випадках, дієвості державної політики. 

Українське громадянське суспільство в основному виконує п’ять ключових функцій у відносинах 

з урядом: 

• Забезпечувати систему стримування та противаги — проводити громадянський нагляд, 

особливо у випадку антикорупційних організацій. Вони рідко «співпрацюють» з владою, але їхня 

присутність та роль є незамінною. 

• Виконувати роль «відкритого майданчика», що надає платформу й підтримку публічним 

консультаціям із різноманітними зацікавленими сторонами, та сприяє формуванню консенсусу 

щодо інколи складних та розбіжних політик. Підтримка неупереджених поглядів є ключовим 

фактором для забезпечення довіри до таких ініціатив. 

 • Забезпечувати розбудову потенціалу та пропозиції рішень, шляхом надання експертизи та 

підготовки нового кадрового складу урядовців та членів парламенту. Зважаючи на те, що 

нинішнє керівництво вважає, що деякі аналітичних центрів та адвокаційних груп мали партійні 

вподобання під час виборів 2019 року, ОГС доцільно буде залучати західних експертів до 

діяльності з розбудови потенціалу з новими депутатами. 

                                                             

2 https://www.scoreforpeace.org/en/ukraine/2018-General%20population%20Government%20Controlled%20Areas-0 
3 https://www.scoreforpeace.org/en/ukraine/2018-General%20population%20Government%20Controlled%20Areas-118 
4 https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5  
5 https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-poglyad-gromadyan 

https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5
https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-poglyad-gromadyan


  

  

 

 

• Виступати в якості партнера з надання послуг як на національному, так і на регіональному 

рівні. Це особливо актуально для соціальних послуг (допомога вразливим групам), ветеранів та 

молоді. 

• Підвищувати поінформованість громадськості щодо нагальних питань, що мають вплив на 

суспільство загалом, таких як нерівність, дискримінація, навколишнє середовище, якість 

інформаційного простору, демографія та соціальний захист. Так само із посиленням 

цифровізації державних служб, ключові питання захисту даних та конфіденційності 

потребуватимуть більшої уваги. Вони, як правило, не помічені владою і вимагають сильного 

голосу громадянського суспільства, щоб спровокувати дебати та пошук рішень на рівні політик. 

Це більш ефективно, коли ОГС мають сильну підтримку від населення. 

Таблиця 1: Які інструменти використовують ОГС в Україні для впливу на політику як у Києві, 

так і на регіональному рівні?6 

 

Зважаючи на політичні пріоритети президента, громадянське суспільство може істотно сприяти 

досягненню ефективних результатів та підвищенню відповідальності широкого суспільства 

щодо: 

• Вирішення конфлікту та шляхи реінтеграції Донбасу та Криму. ОГС можуть допомогти як 

розробляти ідеї політик стосовно нового закону про спеціальний статус, так й ініціювати публічні 

дебати та консультації, а також просувати ідею безпечної реінтеграції Донбасу для широкого 

суспільства, особливо на заході України. Як тільки реінтеграція стане можливою, ОГС можуть 

бути партнерами у її здійсненні. 

• Розробка ефективних способів прямої демократії, особливо майбутніх змін до Конституції, 

згідно з якими "народ України" набуде законодавчих повноважень пропонувати закони для 

прийняття в парламент. Референдуми пропонуються як один зі способів формування публічної 

політики, а технології розглядаються як інструмент, який може забезпечити цей процес. Ця 

критична зміна Конституції широко не обговорювалася з громадянським суспільством.  

                                                             

6 https://reader.chathamhouse.org/struggle-for-ukraine#civil-society  

https://reader.chathamhouse.org/struggle-for-ukraine#civil-society


  

  

 

 

Якщо вона буде погано реалізована, це може мати негативні наслідки для верховенства права в 

Україні. Існує також невирішене питання про модальність місцевих референдумів — їх 

юрисдикцію та сферу застосування. ОГС можуть представити життєздатні інструменти 

демократії участі, які можна розширити по всій країні. 

 

Рамкові документи: 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України визначає цілі, що відкривають простір для 

співпраці між державою та громадянським суспільством7: 

• Розвивати життєздатні громади та збільшувати бюджети участі (Міністерство розвитку 
громад та територій). 
• Збільшити кількість активних громадян (12 відсотків дорослих та 25 відсотків молоді), 
особливо за напрямком розвитку волонтерства та взаємодії з ОГС. Студентські обміни у 
2020 році сягатимуть 250 000, а у 2021 році не менше 500 000 (Міністерство культури, молоді 
та спорту). 
• Розвивати мережу соціальних послуг для вразливих груп, особливо людей похилого віку 
(Міністерство соціальної політики). 
• Розвиток хабів та електронних сервісів для ветеранів (Міністерство у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб). 
• 100 відсотків державних послуг мають бути доступними в Інтернеті, та розробка цифрових 

хабів для підвищення цифрової грамотності та просування послуг (Міністерство цифрової 

трансформації). 

Президентом України 26 лютого 2016 року була затверджена Національна стратегія сприяння 

розвитку громадянського суспільства на 2016–2020 роки. Вона була підготовлена за вагомого 

внеску ОГС, що здійснюються свою діяльність в Києві. Стратегія зосереджена на: 

• створення сприятливого середовища (законодавча та нормативна база); 
• залучення громадянського суспільства до розробки та реалізації політик на 
національному та регіональному рівнях; 
• посилення залучення громадянського суспільства до соціально-економічного розвитку, за 
рахунок надання ОГС соціальних послуг, здійснення соціального підприємництва та 
економічної діяльності; 
• забезпечення кращої міжгалузевої співпраці: прозорість ОГС, які фінансуються державою, 
та розвиток волонтерства, освітніх програм у сфері управління неприбутковими 
організаціями та громадянської освіти. 
 

Дорожня карта ЄС для взаємодії з громадянським суспільством в Україні 2018-20208 

Дорожня карта країни передбачає (пріоритетний сектор Б) необхідність сприяння змістовній та 

структурованій участі ОГС у сфері внутрішньої політики країн-партнерів, у циклі програмування 

ЄС та в міжнародних процесах. Зокрема, це забезпечує існування та якість державних ініціатив 

для посилення як громадських консультацій, так і діалогового потенціалу органів державної 

влади (на місцевому / національному / галузевому рівнях). 

                                                             

7 https://program.kmu.gov.ua/  
8 https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/59934/ukraine-eu-country-roadmap-engagement-civil-society-2018-2020_en  

https://program.kmu.gov.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/59934/ukraine-eu-country-roadmap-engagement-civil-society-2018-2020_en


  

  

 

 

Держава надає певне пряме фінансування ОГС або через спеціалізовані установи, такі як 

Український культурний фонд чи Український інститут, або через галузеві міністерства. Поки в 

керівництві ключових фондів не відбулося змін, і вони продовжують функціонувати так само, як 

і в попередньому році. 

Таблиця 2: Державне фінансування, доступне для ОГС (на основі першого читання державного 

бюджету)9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сфері державного фінансування ОГС відбулося невелике збільшення у порівнянні з 2019 

роком, але воно незначне. Що важливіше, це те, що регіональні ОГС зараз можуть претендувати 

на фінансування з державного бюджету для роботи з вразливими групами та людьми з 

інвалідністю. Це дозволить дати доступ для різноманітних ОГС та забезпечить якісніші проекти. 

Нове українське керівництво та громадянське суспільство знаходяться на стадії знайомства і 

«випробування води», де можливо. Відразу після парламентських виборів багато законів було 

подано на прийняття президентом. Але з часом після затвердження основної частини 

законодавчої бази, яка була розроблена у 2019 році, з'явиться нове вікно можливостей для ОГС 

брати участь у формуванні державної політики. 

 

 

 

 

 

                                                             

9 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853 

Категорія Грн. 

Український культурний фонд 64,438,000  

Український інститут 78,000,000  

Фінансова підтримка громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю 

89,362,400  

Фінансова підтримка громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування 

58,956,000 

Фінансова підтримка громадських об’єднань 

ветеранів 

17,680,500 

Проекти молодіжних організацій 13,000,000 

Проекти у сфері національно-патріотичного 

виховання  

8,000,000  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853


  

  

 

 

Попередні рекомендації: 

1. Почніть з побудови довіри з новим керівництвом. Продемонструйте, що сила 
громадянського суспільства походить від здатності змінювати життя інших людей на 
краще. ОГС повинні краще позиціювати себе щодо демонстрації своєї доданої вартості 
та краще сформулювати те, що вони здатні робити. Потрібно посилити сприяння 
розвитку потенціал бути субпідрядниками для національного та місцевого 
самоврядування. Зараз є можливості співпрацювати задля досягнення спільних цілей, 
таких як підвищення згуртованості (обмін студентами), розвиток цифрових послуг, 
цифрова демократія участі, допомога та інтеграція ветеранів та освітні проекти 
(особливо надання навичок критичного мислення та стійкості молоді). 

2. Використовуйте ключові рамкові документи для поглиблення співпраці та 
консультацій. Ці документи можуть послужити керівництвом та відкритими дверима 
для початку дискусій про створення ефективної інфраструктури для співпраці держави 
та громадянського суспільства. Національна стратегія сприяння розвитку 
громадянського суспільства та Дорожня карта ЄС можуть створити шляхи для таких 
розмов як у секторі, так і на національному рівні Кабінету Міністрів. Розглядайте 
стратегічну еволюцію Координаційної ради, яка здійснює нагляд за впровадженням 
Стратегії в національний регулятор громадянського суспільства (відповідно до Комісії 
з питань благодійності у Великобританії). 

3. Одна з провідних мереж ОГС по адвокації реформ, Реанімаційний пакет реформ (РПР), 
потребує переосмислення себе. Стара модель, згідно з якою вона діяла як "кухня для 
підготовки законів", вже не працює. Таблиця 1 демонструє, що регіональні ОГС менш 
динамічні у використанні наявних інструментів для впливу на осіб, які приймають 
рішення. РПР може потенційно зосередити увагу на регіональній співпраці та на внеску 
в обмін знаннями та розвиток потенціалу для регіональних ОГС. Зважаючи на 
децентралізацію, навички адвокації дуже потрібні на місцевому рівні. 

4. Розпочніть загальнонаціональну дискусію «Що для мене громадянське суспільство?» 
про роль громадянського суспільства та про те, як воно фактично є рушієм та 
партнером у соціальних змінах. Маючи сильний цифровий компонент та 
представлення через соціальні медіа, він повинен мати на меті направити безліч 
голосів активних українців, щоб підсилити позицію громадянського суспільства, 
сприяти його внеску в модернізацію та заохочувати більшу участь громадян. Потужні 
історії та свідчення бенефіціарів ОГС по всій Україні можуть висвітлити те, що часто 
залишається невидимим. Така кампанія, як ця, має більший шанс бути поміченою і 
сприйнятою серйозно президентом та новими депутатами, ніж традиційні 
конференції та конвенції. Це можна зробити аналогічно до процесу у Великобританії: 
https://civilsocietyfutures.org/resources/. 

5. Кампанія з розвитку індивідуальної та корпоративної культури дарування. Заохочуйте 
відсоткове благодійництво та покращуйте податкові стимули для корпоративної 
філантропії (збільшити податкові пільги з 4 до 10 відсотків). 

6. В рамках національних зусиль з цифровізації послуг, здійснюйте масштабування та 
просування зусиль чинних програм, особливо тих, що були реалізовані мережею 
електронної демократії в Україні. Популяризація нових інструментів демократичної 
участі в цифрових системах, таких як вибори в Інтернеті для членів цивільних рад, 
Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства. Потрібно 
розробити стандартні вказівки для координаційних рад та просувати кращі практики 
серед регіонів для покращення навчання. 

 

 

https://civilsocietyfutures.org/resources/


  

  

 

 

7. Для підвищення прозорості державного фінансування виступайте за створення 
загальнодержавної онлайн-бази даних про всі проекти, що фінансуються на 
національному / регіональному рівнях за тематикою та органом виплат, з коротким 
описом кожного проекту. Цю базу даних можна додати або до 
https://www.publicfinance.gov.ua/en/blog, або до державної веб-платформи відкритих 
даних https://data.gov.ua/. 

8. Орієнтуйтеся на розвиток активної громадянської позиції. Окрім громадянської освіти, 
розбудуйте спроможність ОГС залучати громадян з метою посилення легітимності. 
Формування розповіді про роботу громадянського суспільства за допомогою 
особистих історій може допомогти досягти нових аудиторій та краще пояснити додану 
цінність громадянського суспільства для процвітання та модернізації України. 
Зверніться до Міністерства молоді, спорту та культури, щоб допомогти досягти цілей 
розвитку громадянської активності. Обміркуйте розроблення загальнодержавного 
порталу, який полегшить доступ до громадянської активності, надаючи можливості 
для місцевої та секторальної взаємодії. Брати участь — це приклад того, як громадяни 
можуть вживати заходів щодо розв’язання проблем. Ще одним хорошим способом 
просування активізму є щорічна премія за найкращу громадянську кампанію. Фонд 
Шейли МакКені у Великобританії проводить Національні премії кампаній 
(https://smk.org.uk/national-campaigner-awards/) для відзначення успіху. 
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