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УКРАЇНІ 

         У статті висвітлюються питання, пов’язані із важливим напрямком 
внутрішньополітичної та зовнішньополітичної діяльності України – це інтеграція її  до 
європейського співтовариства через подолання  кризових явищ і пошук ефективної моделі 
управління; з’ясовано складники доброго врядування та механізми  його формування через 
громадянські компетентності; вказано на необхідність налагодження конструктивного 
співробітництва та взаємодії, вироблення спільних позицій, підходів з усіма членами 
територіальних громад в умовах децентралізації влади та створення  спроможних  
територіальних громад. 
         На прикладі підготовки і проведення громадських слухань місцевого самоврядування 
розкрито механізми формування громадянських компетентностей у посадових осіб, 
місцевих депутатів, мешканців територіальної громади, які забезпечили б на належному 
рівні послуги та сформували сприятливе, дієздатне самоврядне середовище. 
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          Постановка проблеми та її  зв'язок  з важливими науковими та практичними 
завданнями. Європейський вибір України, прагнення її закріпити за собою статус 
впливового, прогнозованого суб’єкта міжнародних відносин, потребують якісно відмінних 
підходів на засадах громадянської освіти як складника загальнолюдських цінностей і 
демократії. Оскільки системна криза, що охопила ключові сфери організації суспільства: 
від політичної до соціальної, – низький рівень довіри до влади як такої та місцевої 
зокрема, обумовлюють необхідність пошуку нових шляхів перезавантаження інститутів 
влади, місцевого самоврядування, пошук спільних механізмів взаємодії влади з народом, 
захисту прав і свобод, узгодження потреб та інтересів усіх соціальних груп. 
        У нашій державі на часі формування спроможних територіальних громад, підвалини 
яких закладені в 12 принципах Європейської Стратегії інновацій і доброго врядування на 
місцевому рівні [1; 2; 3]. Зокрема, вони включають  таке: чесні вибори, зворотний зв'язок, 
чутливість, ефективність і результативність, відкритість і прозорість, верховенство права, 
етичну поведінку, компетентність і спроможність, інноваційність і відкритість до змін, 
сталий розвиток, раціональне управління фінансами, права людини, соціальну 
згуртованість, підзвітність. Добре врядування на всіх рівнях є необхідною передумовою 
для запобігання конфліктам, сприяння стабільності, прискорення економічного та 
соціального прогресу, відповідальності, створення стабільних громад, де люди хочуть 
жити і працювати сьогодні і в майбутньому. Ця модель управління передбачає співпрацю 
громадян, публічного та приватного секторів, планування та управління спільними 
справами громади, а наявні суперечності, розбіжності узгоджуються  завдяки 
домовленостям усіх сторін, спільним організованим діям. У цих стосунках обов’язково 
враховується офіційна точка зору місцевої влади, суб’єктів, які перебувають у межах 
територіальних громад і здійснюють свою діяльність, використовуючи природні та 
людські ресурси. Правове поле для формування вітчизняних спроможних громад 
закладено в цілій низці нормативно-правових актів, які визначають нові підходи в 
розбудові інституту місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади [4; 5; 6 ]. 



        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню пошуку ефективних механізмів 
побудови місцевої влади та ефективно діючих об’єднаних територіальних громад 
присвячено багато праць вітчизняних науковців. Зокрема, ці питання вивчали  такі 
науковці як І.П. Лопушинський, Ю.О. Молчанова, В.В.Толкованов, Є.О. Сергієнко, В.В. 
Мамонова, Н.В.Устинова, В.І. Луговий, О.В. Батанов, А.С. Матвієнко  та інші [7]. 
        Виділення нез’ясованих раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на цілу 
низку фундаментальних праць, що стосуються вищезазначеної проблеми, на нашу думку, 
недостатньо вивчені механізми побудови доброго врядування в Україні в контексті 
децентралізації влади та збалансованої регіональної політики. З огляду на ці реалії є 
потреба в детальному аналізі, систематизації, виявленні глибинних причин низької 
ефективності інституту місцевого самоврядування та необхідності напрацювання 
конкретних рекомендацій, які б сприяли побудові демократичного, правового, підзвітного 
населенню управління. 
        Формулювання мети статті. На основі проведеного аналізу, систематизації та 
узагальнення сучасного стану інституту місцевого самоврядування довести необхідність 
формування доброго врядування в Українській державі, завдяки формування 
громадянських компетентностей. На прикладі проведення громадських слухань показати 
механізм формуванню окремих компетентностей для різних категорій населення, 
депутатського корпусу та посадових осіб, мешканців територіальної громади, а також 
запропонувати авторське розуміння та бачення результативного доброго врядування в 
сучасних вітчизняних умовах. 
          Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Насамперед зазначимо, що освіта, громадянська освіта, виховання 
активних і відповідальних громадян постають ключовими в переліку першочергових 
внутрішньополітичних завдань української держави.  Правове поле для їх реалізації 
створюють Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» та запровадження в 
національну систему освіти положень Хартії, «Про освіту для демократичного 
громадянства та освіту з прав людини» (ОДГ/ОПЛ), розробленої Радою Європи, вихідною 
ідеєю якої є навчання людини впродовж усього життя [8; 9; 10]. 
         Запровадження цієї системи в українські реалії надає широкі можливості навчатися 
демократії і ставати активними її провідниками. Громадяни краще зможуть 
соціалізуватися, набувати демократичних цінностей, розуміти закони, закономірності, 
тенденції, механізми співіснування і виживання людей у спільноті. 
         Такий підхід актуальний ще й тому, що Україна долаючи непрості випробовування, 
прагне не тільки протистояти внутрішнім викликам і зовнішнім загрозам, але й 
інтегруватись у європейський і світовий цивілізаційний простір як прогнозований, 
надійний міжнародний гравець. Це обумовлює постійну потребу в освіті та вихованні 
мешканців територіальних громад, удосконалення інститутів місцевої влади, її зв'язок із 
громадянським суспільством, неформальними об`єднаннями, приватною сферою. Адже 
міцність, життєздатність будь-якої держави, її спроможність на належному рівні 
задовольняти потреби та інтереси населення великою мірою залежать від спроможності 
місцевої влади, яка забезпечує основними послугами населення, створюючи для  нього 
сприятливе середовище для  повсякденного життя. 
          Тож побудова ефективно діючої місцевої влади, головним інструментом досягнення 
якої є децентралізації і яка передбачає реформування місцевих рівнів управління, 
розширення їхніх повноважень, компетенції та фінансового забезпечення  – стає 
нагальною потребою сьогодення. 
        Основні положення децентралізації викладені в Законі України «Про добровільні 
об`єднання територіальних громад», яка має здійснюватися на принципах законності, 
добровільності, економічної ефективності, державної підтримки, повсюдності місцевого 
самоврядування, прозорості й відкритості та відповідальності [4; 6].   Дотримання 
вищезазначених принципів – ключова умова успішного здійснення реформи, яка в 



перспективі повинна забезпечити населенню вищу якість публічних,  адміністративних, 
соціальних та інших послуг. 
        Об`єднані територіальні громади являють собою складну архітектоніку стосунків, 
міжлюдських комунікацій, сукупність інструментів соціальної згоди, нові параметри 
співіснування людей, які володіють широкими громадянськими і політичними правами і 
діють на принципово відмінних підходах, підвалини яких закладені у вищезгаданій 
Європейській Стратегії інновацій і доброго врядування [1]. Сутність цих підходів 
повністю відповідає філософії реформи децентралізації влади, яка стає пріоритетним 
напрямком української політики, суспільного розвитку і позицінується з такими 
поняттями, як партисипаторність, прозорість, відповідальність, підзвітність, 
справедливість, консенсус, результативність.   Добре врядування – це не тільки орієнтир 
на європейські стандарти в розбудові вітчизняної місцевої та регіональної влади, а 
передусім – це управлінська модель, яка відповідає вимогам відкритого, демократичного і 
справедливого суспільства, що забезпечує вищий рівень послуг і їх доступність 
населенню. 
      Загалом добре врядування передбачає формування відповідних громадянських 
компетентностей, ціннісних установок, орієнтацій, завдяки яким управління здійснюється 
через взаємодію державних структур, громадянського суспільства та бізнесового сектору. 
Це кардинально протилежний управлінський стиль від попередніх років, який 
характеризувався централізацією, т.зв. «ручним управлінням».   В основі нинішнього 
підходу лежать такі ключові, як комунікація, узгодження інтересів, злагода з різними 
групами населення. Вони створюють сприятливі умови для формування середовища 
довіри, налагодження місцевої демократії, залучення мешканців територіальної громади 
безпосередньо в самоврядний процес для спільного розв`язання місцевих справ. 
         Основоположним, регулювальним принципом, на засадах якого вибудовується добре 
врядування, є субсидіарність [12]. Сутність останнього полягає в тому, що перевага 
віддається здійсненню влади на найближчому до громадянина рівні і потребує чіткішого 
розподілу повноважень, компетенцій між рівнями управління, людських, законодавчих і 
фінансових ресурсів і захисту фінансово слабких місцевих влад через фінансове 
вирівнювання, і, найважливіше – усі повноваження повинні врівноважуватись з 
можливостями громади. Практика засвідчує, що, реалізація цього принципу забезпечує 
належний рівень системи публічного управління в державах-членів Європейського Союзу, 
сприяє збалансуванню повноважень і компетенції різних суб`єктів управління і 
безперечно є доцільним з точки зору запозичення.  Проте важливо пам`ятати, що 
застосування зарубіжного досвіду має супроводжуватися з його адаптацією до 
вітчизняних умов, які, на жаль, далекі від європейських стандартів. 
          Реалізація принципу субсидіарності дає змогу мешканцям територіальних громад 
відчути себе не об’єктами управління, а суб’єктами, господарями.  Оскільки володіючи 
правами членів територіальної громади, обов’язками щодо своїх громад, вони можуть 
ставати міцною самоврядною опорою, гарантом її розвитку та процвітання.    А відтак, 
розбудова доброго врядування в Україні має бути наповнена конкретним змістом і діями з 
боку  всієї громади. 
          Водночас, виникає логічне запитання: як досягти спільних дій у реальному житті? 
Очевидно, відповідь варто шукати в глибинніших пластах людських стосунків, у площині 
формування громадянських компетентностей, ціннісних орієнтацій та установок. Тому 
що, чим більше мешканців, посадових осіб і депутатів володітиме ними, тим швидше 
просуватимуться реформи на місцевому рівні, спроможнішими ставатимуть територіальні 
громади,  адже ініціатива та підтримка реформ знизу стає важливою запорукою їхнього 
успіху.  Такий підхід відповідає духу і змісту Європейської Хартії місцевого 
самоврядування [12], яка зобов’язує державу гарантувати політичну, адміністративну, 
фінансову самостійність місцевим органам влади, формування європейських стандартів 
існування і розвитку органів влади на місцевому та субнаціональному рівнях. Місцеві 



органи повинні мати право і спроможність у межах закону здійснювати, регулювати й 
управляти суттєвою частиною державних справ під їх власну відповідальність і в 
інтересах місцевого населення. Зрештою – добре врядування є суспільною цінністю, яка 
базується на гуманістичних цінностях, усвідомлених орієнтаціях людей. Цінностей, яких 
прагнуть досягти всі задля забезпечення добробуту своїх громадян і які вибудовуються на 
консенсусі між місцевою і регіональною владою, з іншими органами та громадянами.   
Завдяки цьому, громада стає основою духовного та культурного, суспільного розвитку, 
власником колективних ресурсів: майна, коштів, землі, – а член громади, який у минулому 
був пасивним споживачем, об’єктом управління, відчуженим від колективу, власності, за 
новими правилами господарювання – змінюється на учасника управління. У свою черг, це 
сформує ціннісну систему, яка стає об’єднувальним та інтегрувальним фактором розвитку 
громади. 
          Якщо конкретніше розкривати громадянські компетентності, їх ціннісні складники, 
то вони включають у себе здатність, спроможність людини діяти активно, відповідально, 
реалізуючи  власні громадянські права й обов’язки.  А це створює передумови  для 
формування вищого рівня громадянської культури, злагоди, консенсусу, толерантності 
між людьми. Потрібно зазначити, що завдяки компетентностям людина спроможна не 
тільки оцінювати те, що відбувається в суспільному житті громади, але й  робити 
посильний внесок в її зміцнення [13]. 
        Особливість громадянських компетентностей полягає ще й у тому, що реальним 
підґрунтям їх є знання.  Останні дають можливість діяти адекватно відповідно до 
конкретної життєвої ситуації, розумітись у суспільних проблемах, законах 
функціонування соціальних інститутів, політичній системі, базових засадах демократії, 
розуміти власні права й обов’язки. Це базові підходи. Коли людина задовольняє власні 
потреби та інтереси, має сприятливі умови для самореалізації та самовдосконалення,  то 
стає відповідальнішою за спільне благополуччя і добробут громади, активно включаючись 
у самоврядний процес, виробляючи об`єктивне ставлення до діяльності органів місцевого 
самоврядування. Тож допомогти сформувати мешканцям активну і солідарно 
відповідальну позицію, набути  самоврядної культури цілком реально через громадянські 
компетентності та відповідні цінності. До речі, щодо цінностей, то вони, як і усвідомлені 
потреби, стають рушійної силою розвитку громади. У свою чергу, потреби є носіями 
цінностей, оскільки визначають поведінку людини в громаді, мотивують її дії, формують 
ціннісні установки та орієнтири. Зрештою такі цінності, як демократія, права, свобода, 
рівність, толерантність, участь, патріотизм  виступають важливим регулятором суспільних 
відносин, дають можливість краще засвоїти життєвий досвід, усвідомити алгоритм 
виживання, механізми узгодження власних і спільних інтересів. Ціннісні орієнтації та 
установки засвідчують зрілість людини, її статус у суспільстві, адже джерелом будь-якого 
виду цінностей завжди є інтереси людини, задоволення її потреб.  Нехтування цією 
аксіомою послаблює нашу захисну функцію в цьому взаємозалежному і 
взаємообумовленому самоврядному просторі. 
          Важливу роль у формуванні громадянських компетентностей, цінностей, реалізації 
інтересів мешканців громади можуть відігравати громадські слухання  місцевого 
самоврядування, які базуються на діалозі, відкритості, вільному спілкуванні, довірі. 
          Робота автора в минулому в органах місцевого самоврядування дає підстави 
стверджувати, що громадські слухання є дієвою формою місцевої демократії, яка сприяє 
формуванню громадянських компетентностей, ціннісних установок у посадових осіб, 
місцевих депутатів, мешканців територіальної громади, представників органів 
самоорганізації населення, представників об`єднань співвласників багатоповерхових 
будинків (ОСББ), інших категорій населення.   Адже в процесі їх проведення 
використовуються різні методи та прийоми: комунікації, аналізу, рольової гри, 
прогнозування, мозкової атаки, які дозволяють відкрито вести дискусію, виробляти 
спільні підходи, моделювати перспективи розвитку громади, посилювати особистісну 



причетність учасників до всього, що відбувається в громаді, сприяти формуванню 
співпраці та партнерства. 
          Правове поле громадських слухань визначене в статті 13 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [15], а порядок підготовки і процедури проведення 
визначається статутом окремої територіальної громади [16]. Щодо мети слухань, то вона 
полягає в тому, щоб навчити посадових осіб, депутатів, мешканців територіальної 
громади комунікації, сформувати в них ціннісні орієнтації, які дозволили їм усвідомити  
власні права і свободи як людини, громадянина,  виробити  власне ставлення до 
суспільних процесів, зайняти активну позицію в  житті територіальної громади.   
        Завданням слухань є ознайомлення громадськості з ходом реалізації планів 
соціально-економічного розвитку громади, перспектив її розвитку в умовах 
децентралізації влади, інформувати мешканців про фінансовий стан; найважливіші 
поточні справи, діяльність органів самоорганізації населення; провести моніторинг 
громадської думки щодо підтримки діяльності посадових осіб і депутатського корпусу; 
узгодити підходи з метою спільного  розв’язання  проблем і  виконання завдань. 
        Автор зазначає, що проведення слухань передбачає дотримання певних норм, які б 
запобігали обмеженню прав учасників, давали їм можливість вільно ставити запитання, 
висловлювати і аргументувати позицію з питань, які порушені в процесі обговорення та 
висловлювати власне бачення і розуміння щодо шляхів розвитку громади. 
        Відповідно до процедури, всі учасники виконують певну функцію в межах тієї ролі, 
яку вони презентують в  під час слухань. З метою організованого проведення слухань 
попередньо на засіданні ради та виконавчого комітету розглядаються питання, 
ухвалюються рішення щодо доцільності проведення слухань, визначається місце їх 
проведення, реєструється ініціативна та робочі групи, затверджується порядок денний, 
склад доповідачів, співдоповідачів, проводиться моніторинг найпроблемніших питань, а 
також порядок висвітлення слухань  у засобах масової інформації, готується прес-реліз 
цього заходу. 
       Проаналізуємо окремо завдання, які ставляться перед кожною з груп, знання, на які 
вони могли б розраховувати, а також компетентності та цінності, які реально можна 
сформувати й набути. 
       Отже, група перша, яка включає  посадових осіб. Завданням цієї групи  було  
ознайомлення громадськості з ходом реалізації планів соціально-економічного розвитку; 
розкриття перспектив розвитку громади в умовах децентралізації влади, інформування 
мешканців про поточні справи, заслуховування пропозицій,  сприяння вільному 
висловленню думок, мотивування учасників до спільних дій у межах територіальної 
громади, проведення моніторингу щодо  підтримки дій посадових осіб з боку мешканців  
громади. 
          Оскільки громадські слухання є процесом навчання, то посадові особи змогли 
навчитися: знаходити консенсус у вирішенні справ громади, узгоджувати позиції різних 
груп населення  через компроміс, вести діалог, здійснювати гнучкішу місцеву політику з 
метою забезпечення потреб мешканців територіальної громади, налагоджувати 
партнерські стосунки з усією громадою, скоординовувати дії суб’єктів підприємницької 
діяльності, що функціонують у межах території громади, узгоджувати наявні  
суперечності, з розумінням ставитися до зауважень і пропозицій на свою адресу та 
самокритично оцінювати роботу органів  місцевого самоврядування. 
         За результатами слухань посадові особи  отримали: підтримку своєї діяльності, 
об’єктивні та неупереджені зауваження щодо оперативнішого розв’язання нагальних 
проблем, відчули зацікавленість мешканців у розширеному діалозі з посадовими особами, 
отримали знання про механізми захисту прав і свобод  мешканців, їхнє бажання брати 
участь в складі робочих груп з підготовки питань на сесію та засідання виконкому, 
необхідність більшої відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, 



підвищення рівня якості послуг і недопущення рішень, які обмежували б законні інтереси  
мешканців. 
          Завданням другої групи, до якої входили мешканці територіальної громади, було 
отримання достовірної інформації про стан і перспективи розвитку громади, донесення 
своїх пропозицій і вимог до посадових осіб  щодо поліпшення послуг  і відкритості в 
діяльності. 
         У процесі слухань мешканці  набували певних знань, зокрема: як вести діалог з 
посадовцями, закріпили свої права й обов’язки як членів територіальної громади; 
оволоділи механізмом формулювання своїх вимог до посадовців, аби не відчувати себе 
об’єктами управління, а суб’єктами самоврядного процесу, навчилися застосовувати 
нормативно-правові механізми, які дають можливість отримувати якісніші послуги; 
оволоділи формами спільної участі; набули елементів самоврядної культури, щоб бути 
готовим до спільного розв’язання справ і дій, пошуку консенсусу з місцевою владою.  
Слухання розширили поле місцевої демократії, допомогли мешканцям оволодіти 
механізмами злагодженості і ставати впевненішими у  своїх діях з посадовцями. Вони 
навчилися краще розуміти свої права, засвоїли необхідність поважати закон, реально 
оцінили як працює місцева демократія, діють механізми, що сприяють досягненню 
компромісу з різними групами населення, усвідомили важливість солідарної 
відповідальності, зміцнили  власні ціннісні установки та орієнтації щодо таких понять, як 
рівність, толерантність. Участь в слуханнях дала змогу підвищити їхню значущість, 
продемонструвати готовність до активної  діяльності, а також переконатися, що думка 
мешканців для посадовців і депутатів є важливою та  необхідною, а побудова спроможної 
територіальної громади – це спільна справа. 
        Третя група в слуханнях була представлена депутатами ради, завданням яких було 
інформування населення про діяльність та отримання зворотної інформації, пошук 
механізмів, які  допомогли б залучати мешканців до активнішої участі в розбудові 
громади.   Для них важливо було навчитися: слухати й сприймати думку інших з метою 
залучення мешканців до підготовки проектів рішень на сесію ради, через спільні 
конкретні дії зміцнювати довіру до місцевої влади та депутатського корпусу, толерантно 
ставитися до вимог і очікувань населення, засвоїти методику досягнення консенсусу між 
різними групами людей, неупереджено виконувати свої депутатські повноваження. 
         У процесі слухань учасники цієї групи переконались у важливості представницької 
демократії, їхньої безпосередньої місії як захисників інтересів населення, необхідність 
підвищення відповідальності перед мешканцями за проголошені передвиборчі програми.  
Водночас отримали знання, що дозволяють узгоджувати потреби різних груп населення, 
дії з різними рівнями управління, наочно переконалися як працюють методи, прийоми, що 
сприяють досягненню консенсусу і компромісу, толерантності в спілкуванні, і що 
відкритий процес ухвалення рішень сприяє консолідації самоврядної спільноти. 
         Наступна група – це органи самоорганізації населення, представники об`єднань 
співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ). Їхнє завдання полягало в необхідності 
публічно донести до посадових осіб проблеми функціонування органів самоорганізації 
населення та запропонувати шляхи їх розв’язання, а також аргументувати доцільність 
розширення повноважень цих органів, навчитись оформляти звернення до органів влади, 
посадовців, збирати й узагальнювати  інформацію про діяльність, засвоїти механізми 
ініціювання питань знизу для розгляду їх на сесії, засіданні виконкому.   
        Участь у слуханнях сприяла їх вільному спілкуванню з посадовцями та депутатами, 
дала змогу простежити механізми формування солідарної відповідальності, отримати 
знання про порядок ухвалення рішень у раді та внесення місцевих ініціатив щодо прав і 
обов’язків як членів територіальної громади та необхідність контролю за місцевою 
владою.   
        І, нарешті, група, яка була представлена засобами масової інформації. Їхнє завдання 
було об’єктивно висвітлювати хід і результати громадських слухань, узагальнювати 



інформацію щодо підготовки та проведення слухань, інформувати мешканців про наявні 
канали спілкування з владою, депутатами, зібрати пропозиції від посадових осіб, 
мешканців територіальної громади з метою їх подальшого поширення серед населення 
громади та розгляду на засіданнях виконавчого органу. 
       Слухання стали майданчиком, у межах якого представники засобів масової інформації 
навчилися налагоджувати комунікаційну мережу, яка дозволить активніше 
використовувати друковані, електронні засоби, інтернет-ресурси для спілкування з 
місцевою владою, мотивували посадових осіб на постійний діалог з громадою та нагальну 
потребу інформування останньої про  ухвалені рішення, поточну діяльність ради та її 
виконавчого комітету, оперативно поширювати місцеві ініціативи, роботу найактивніших 
депутатів,  залучати до обговорення місцевих справ безпосередньо самих мешканців. У 
підсумку, представники ЗМІ отримали знання  щодо своїх прав і обов’язків як мешканців 
територіальної громади, що дало змогу їм відчути себе значущими в її структурі, а також 
важливість засобів масової комунікації для формування середовища довіри й розбудови 
спроможного місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.  
       Використання  під час слухань методів, прийомів дало змогу розкритись учасникам 
кожної групи відповідно до поставлених завдань і провести відкритий і зацікавлений 
діалог з населенням. Зокрема, вони отримали можливість встановлювати і підтримувати 
необхідні контакти з іншими людьми, певну суму знань, умінь і навичок, які забезпечують 
ефективне спілкування, досвід, орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, 
заснованих на знаннях і життєвому досвіді особистості, спроможність ефективно 
взаємодіяти із соціальним довкіллям розумінню себе й інших, готовність і вміння 
будувати взаємодію з людьми, знання, уміння і навички конструктивного спілкування, 
з`ясували для себе внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної 
дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. 
          Отже, громадські слухання дали можливість набути учасникам окремих 
компетентностей: зокрема, таких, як  партнерство, взаємодія, лідерство, участь, 
патріотизм та інші, що закладало вагоме підґрунтя в розбудову спроможної 
територіальної громади, а також підтвердило аксіому, що добре врядування – це суспільна 
цінність. І чим більше людей буде розділяти цю цінність, тим дієвішою, ефективнішою 
ставатиме громада, а значить з нею і наше  благополуччя. 
          Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. Проведений аналіз засвідчує, що сучасний стан місцевої влади переживає 
складний трансформаційній період, пов'язаний з децентралізацією влади, формуванням 
депутатського корпусу об’єднаних територіальних громад. Водночас, неузгодженість, 
незбалансованість повноважень і компетенції, фінансових ресурсів поки що не дають 
об’єднаним громадам реально відчути позитивні зміни та ті результати, які повинна була 
принести децентралізація.  Звісно, для цього потрібен триваліший час, державна 
підтримка на всіх рівнях управління та зацікавлений підхід усіх мешканців громади, 
взаємодія їх із приватним сектором, підприємцями. І чим швидше вищезазначені  суб`єкти 
знайдуть спільні підходи щодо шляхів розбудови спроможних територіальних громад, тим 
менше часу потрібно буде затратити на перезавантаження місцевої влади. Для цього 
власне потрібні: професійні посадовці, підготовлені до роботи в нових умовах депутати, 
відкритий діалог з мешканцями громади. Досягти цього можна за умов, коли кожен з них 
набуде відповідних громадянських компетентностей, на основі яких реально вибудувати 
ефективно діючі громади, виховати солідарно відповідальних мешканців, які б 
усвідомлювали безпосередню свою причетність до всього, що відбувається в громаді, 
суспільстві, державі.  
       Немає сумніву в тому, що майбутнє Української держави напряму залежить від нової 
структури місцевої влади, її чутливості до потреб людей,  ефективності та солідарної 
відповідальності кожного українця як за  власне життя так і країни загалом. Тому 
формування громадянських компетентностей було, є і залишитиметься ключовим 



внутрішньополітичним пріоритетом української держави та доцільним з точки зору, 
подальшого наукового дослідження.  
       Основними висновками є: 
   1. Сучасний стан державотворення української держави вимагає змін, стереотипів 
мислення і дій, підходів щодо облаштування нашого буття, відкритого спілкування влади 
з народом. 
   2. Формування громадянських компетентностей – це складний процес, який охоплює 
багато елементів і потребує залучення в нього найбільш компетентної і демократично 
налаштованої частини наукової, педагогічної та управлінської інтелігенції. 
   3. Громадські слухання відкривають простір для мешканців, депутатського корпусу, 
посадовців місцевого самоврядування, змогу в повному обсязі виконувати свої 
повноваження і реалізувати надану їм компетенцію.  Це своєрідний самоврядний 
майданчик, форма місцевої демократії, де кожен чує один одного, ділиться  власними 
думками і досвідом, має можливість проявляти креативність при розв’язанні проблем, 
набувати громадянських компетентностей, що в перспективі сприятиме успішній 
комунікації влади з народом, радикальним ціннісним змінам. 
         Урешті-решт, громадянські компетентності – це, передусім, знання, що формують 
відповідні цінності та стандарти, завдяки яким розширюється спектр дій людей у межах 
громади, суспільства, усвідомленішим і раціональним стає їхній вибір і діяльність. І чим 
системнішими і ґрунтовнішими будуть  наші знання щодо інституту місцевого 
самоврядування, громадянського суспільства, тим обізнанішими стаємо в захисті власних 
прав і свобод, тим менше шансів залишаємо владі узурпувати наше право на достойне і 
гідне життя, соціальну справедливість, яка є моральним маркером довіри до влади. Адже в 
демократичному і консолідованому суспільстві місія людини, власне, і полягає в тому, 
щоб вона мала змогу оволодіти всією сукупністю суспільних знань як базових цінностей, 
мистецтвом спілкування й управління, уміла узгоджувати суперечності, конфлікти  через 
компроміс і консенсус, вибудовувати власні ціннісні орієнтири на базових 
компетентностях, які стають «дорожньою картою», її життєвим орієнтиром. У такій 
системі цінностей людина стає співтворцем власної долі, сприяє формуванню громади як 
цілісного соціокультурного організму, здатного забезпечити кожному мешканцю 
доступність послуг і закласти міцні підвалини доброго врядування на теренах України за 
європейськими стандартами.  А це, власне, відповідає стратегії розбудови спроможних 
територіальних громад, ключовій ідеї децентралізації влади та очікуванням людей. 
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Nekriach A.I. Forming the civil competencies as the important components of good 
governance development in Ukraine. The article covers the issues related to the important 
direction of Ukraine's domestic and foreign policy – its integration into the European community 
through overcoming crisis and finding an effective model of governance; it finds out the 
components of good governance and mechanisms of its formation through civil competencies; it 
indicates the necessity of establishing constructive cooperation and interaction, development of 
common positions and approaches with all members of territorial communities in the conditions 
of power decentralization and creation of effective territorial communities. 

It is also noted that the European choice of Ukraine, its desire to consolidate itself as an 
influential, predictable subject of international relations, requires qualitatively different 
approaches based on the principles of civic education as an integral part of human values and 
democracy. The systemic crisis, which has come over the key spheres of the organization of 
society: from political to social ones, low level of trust in power as such, and local, in particular, 
causes the need to find new ways of reloading the institutions of power, local self-government, 
joint mechanisms of interaction of power with the people, protection of rights and freedoms, 
reconciling the needs and interests of all social groups. 

 It points out that in our country at the time of formation of effective territorial 
communities, the foundations of which are stipulated in the principles of the European Strategy 
for innovation and good governance at the local level. Good governance at all levels is a 
precondition for preventing conflicts, promoting stability, accelerating economic and social 
progress, responsibility, creating stable communities where people want to live and work today 
and in the future. This model of management involves the cooperation of citizens, the public and 
private sectors, planning and management of community affairs, and the existing contradictions, 
differences are agreed upon by all parties, joint organized actions. In these relations it is 
imperative to take into account the official point of view of the local authorities, the subjects that 



are within the territorial communities and carry out their activities, using natural and human 
resources. 

Basing on the example of preparation and holding the public hearings of local self-
government it reveals the mechanisms of forming the civil competencies of officials, local 
deputies, residents of the territorial community that ensured the proper level of services and 
formed a favorable, effective self-governing environment and, most crucially, that during the 
hearings confirmed the axiom that good governance is a public value. And the more citizens 
share it, the more effective the community will be, that is the well-being of its citizens. And this, 
in fact, corresponds to the strategy of  building effective territorial communities, a key idea of 
power decentralization and people's expectations. 

Keywords: state, local authorities, good governance, territorial community, the European 
Council, Charter, European values, civil competencies, officials, deputies, citizens. 
  
 
           Некряч А.И. Формирования гражданской компетентности как важной 
составляющей развития хорошего управления (good governance) в Украине. В статье 
освещаются вопросы, связанные с важным направлением внутриполитической и 
внешнеполитической деятельности Украины – это интеграция ее в европейское 
сообщество через преодоление кризисных явлений и поиск эффективной модели 
управления; выяснено составляющие хорошего управления и механизмы его формирования 
через гражданские компетентности; указано на необходимость налаживания 
конструктивного сотрудничества и взаимодействия, выработки общих позиций, 
подходов со всеми членами территориальных общин в условиях децентрализации власти 
и создания способных территориальных общин. 
         На примере подготовки и проведения общественных слушаний местного 
самоуправления раскрыты механизмы формирования гражданских компетенций у 
должностных лиц, местных депутатов, жителей территориальной общины, которые 
обеспечили бы на должном уровне услуги и сформировали благоприятную, дееспособную 
самоуправляющую среду. 
        Ключевые слова: государство, местные власти, хорошое управления, 
территориальная община, Совет Европы, Хартия, европейские ценности, гражданские 
компетентности, должностные лица, депутаты, жители. 
 
 


