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ВСТУП

Із шкільних підручників ми знаємо, що безробіття, інфля?
ція, дефіцит – це наслідки неефективного використання
наявних в країні ресурсів: землі, капіталу, праці та здатності до
підприємництва. Шлях правильного використання таких
ресурсів в країнах з розвинутими демократичними традиціями
– це продукт консенсусу, який досягається через консультації
влади, яка приймає рішення, з суспільством, для якого ці
рішення приймаються. Для нашої країни це шлях новий, хоча і
раніше влада постійна наголошувала, що вона враховує
громадську думку у своїй роботі. Сьогодні цьому процесу було
надано новий поштовх.

По всій Україні закінчилася кампанія із створення громад?
ських рад при органах виконавчої влади. Нагадаємо, що вони
створюються за Постановою Кабінету Міністрів України
№996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики” від 03.11.2010 р.

Слід сказати, що громадські організації, здебільшого сприй?
няли появу цієї постанови з ентузіазмом. І от, ради створені,
пройшли перші засідання, бурхливі обговорення, а що ж далі?
Далі, напевне, потрібно працювати. 

Керувати діяльністю громадської ради в сучасних складних
соціально?економічних умовах в Україні – дуже важка робота.
Вона потребує багато енергії, наполегливості, сил, самовіддачі
від керівництва, щоб забезпечити потреби членів місцевої
громади у подальшому розвитку. 

А головне, необхідні спеціальні знання та навички, які б
допомагали членам громадської ради ефективно відстежувати
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ситуацію з дотриманням прав та свобод членів місцевої
громади та забезпечувати проведення громадських кампаній,
спрямованих на усунення невідповідностей у цій сфері.

На сьогодні вже існують досить гарні публікації, що
надають методичні поради щодо документального забезпе?
чення діяльності громадських рад. У цій брошурі ми більше
зосередились на управлінських аспектах. 

Анатолій РЕКУН, Юрій НОВІКОВ
Ресурсний центр АНГО
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РОЗДІЛ 1

Законодавчі основи діяльності 
громадських рад

Новий поштовх діяльності громадських рад надала Поста?
нова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 "Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики". Згідно цієї Постанови "Громадська рада
при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої
влади, Раді міністрів  Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм.
Києві та Севастополі держадміністрації (далі – громадська
рада) є постійно діючим колегіальним виборним консульта?
тивно?дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі
громадян в управлінні державними справами, здійснення
громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади,
налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з гро?
мадськістю, врахування громадської думки під час формування
та реалізації державної політики".

Крім Постанови 996, правові засади діяльності громадських
рад містяться в таких нормативних документах:

– ч. 1 ст. 38 Конституції України (тут ідеться про те, що гро?
мадяни мають право брати участь в управлінні державними
справами);

– п. 9, ч. 1 ст. 39 Закону України від 09.04.99 р. № 586?XIV
"Про місцеві державні адміністрації" (де зазначено, що голови
відповідних державних адміністрації утворюють консультатив?
ні, дорадчі та інші допоміжні органи для сприяння здійсненню
повноважень відповідних державних адміністрацій);

– п. 43, ч. 2 ст. 43 Постанови Кабінету Міністрів України від
11.12.99 р. №2263 "Про затвердження Типового регламенту міс?
цевої державної адміністрації" із змінами (ця Постанова зазна?
чає, що при місцевій державній адміністрації утворюється гро?
мадська рада з метою забезпечення участі громадян в управлінні
державними справами).

5



РОЗДІЛ 2

Поняття, що відносяться до управління
Громадською радою 

Громадянське суспільство – система інститутів поза межами
держави та бізнесу, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток
населення.

Місія громадської ради – головна мета, сенс її існування.
Приклад місії громадської ради: "Ми об’єднуємо

зусилля свідомих представників ГО, медіа, населення
задля забезпечення впливу на владу в інтересах
сталого розвитку громадянського суспільства".

Функції Громадської ради: 
– експертна (експертиза проектів нормативно?правових

актів);
– консультативна (опрацювання та подання пропозицій до

органів влади);
– комунікаційна (дослідження думки громадськості, збір,

узагальнення та донесення до органів виконавчої влади
думки від інститутів громадянського суспільства, інфор?
мування громадськості про результати своєї діяльності);

– контролююча (здійснення громадського контролю за
врахуванням думки громадськості органами виконавчої
влади).

Оскільки з цих функцій на першому етапі діяльності
особливу роль відіграватиме експертна функція, вона більш
детально описана у розділі «Громадська експертиза».

Структура громадської ради – підрозділи, сформовані для
виконання певних функцій. Вищим органом управління
громадської ради є Загальні збори. Структура Громадської ради,
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зазвичай, представлена головою ради, заступниками голови,
головами постійних комісій, відповідальним  секретарем, який
може очолювати секретаріат.

Стратегія – шлях досягнення поставлених цілей, що забез?
печує вищий рівень якості процесів функціонування системи,
порівняно з тим, який би мала система, що розвивається без
стратегічного бачення.

Соціальний маркетинг, дослідження проблемних питань
громади – діяльність, спрямована на визначення та врахування
громадської думки при вирішенні основних суспільних
протиріч.

Якість життя – сприйняття людьми свого положення в житті
залежно від культурних особливостей і системи цінностей та в
зв'язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами, турботами.
Якість життя визначається порівнянням фактичного рівня
життя із базовим за такими параметрами:

– фізичні (енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і
відпочинок);

– психологічні (самооцінка, концентрація, позитивні емоції,
негативні переживання, мислення);

– ступінь незалежності (повсякденна активність, працездат?
ність, залежність від ліків і лікування);

– життя в суспільстві (повсякденна активність, соціальні
зв'язки, дружні зв`язки, суспільна значущість, профе?
сіоналізм);

– навколишнє середовище (житло та побут, безпека, дозвілля,
доступність інформації екологія (клімат, забрудненість,
густота заселення);

– духовність і особисті переконання. 

Криза – це своєрідна форма хвороби будь?якої системи, яка
обрала неефективний шлях розвитку, тобто яка керувалася не

7



інтересами всього організму (держави, громади, підприємства),
а інтересами окремих її органів. Полягає у виникненні склад?
ного, загостреного стану системи, різкого перелому в її розвитку
або її занепаду.

Основні фактори і причини виникнення кризи.
Існують дві великі групи факторів, які можуть визвати

кризові явища: зовнішні та внутрішні. 
Зовнішні фактори:

– політико?соціальні (вплив кризи в інших країнах, міжна?
родна політика по відношенню до країни, нестабільність
політичного курсу, нестабільне законодавство та ін.); 

– економічні (міжнародні угоди?обмеження, зовнішній тиск,
тарифи, міжнародна конкуренція, монопольне становище
постачальників ресурсів та ін.).

Внутрішні фактори: 
– об'єктивні (природні умови, клімат, традиції, історія тощо);
– суб`єктивні (неадекватна система управління і стратегія

розвитку (або її відсутність), високий рівень інфляції, пору?
шення державою своїх зобов'язань, неадекватна податкова,
кредитна, бюджетна та валютна політика, надмірні зовнішні
запозичення, відсутність стимулювання інноваційної діяль?
ності орієнтація на миттєву вигоду та ін.).

Необхідно підкреслити, що існує ефект взаємодії зовнішніх
і внутрішніх факторів, посилюючий кризові явища.

Правила оздоровлення громади – чіткі та прості управ?
лінські рекомендації, дотримання яких підвищує якість життя
громадян.
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РОЗДІЛ 3

На що має бути спрямована діяльність
Громадської ради? 

Після того, як ми визначились з термінами, давайте поди?
вимось, в чому полягає основна мета існування громадської
ради з точки зору громадськості.

Рівень та якість життя в Україні
Сьогодні світ і Україна, як його невід’ємна частина, знахо?

дяться у стані поглиблення кризових процесів у найважливіших
сферах людського життя. Серед них: зростання забруднення
навколишнього середовища, поглиблення соціальних хвороб та
криза духовності (алкоголізм, СНІД, наркоманія), збільшення
диспропорцій між багатими і бідними, корупція та злидні. Так,
наприклад, доходи 10% найбільш багатих людей в Україні в 35
разів вищі, ніж доходи 10% найбільш бідних громадян. В той же
час, в колишньому СРСР цей показник був – 3, в європейських
країнах це співвідношення становить 5?6, в Росії цей показник
становить 15. Крім того, економічна нерівність в Україні не дає
переваг всім громадян, як це є, наприклад, в США чи ФРН.
Високі диспропорції розподілу багатства в країні є внутрішньою
загрозою подальшого сталого розвитку України. Такі рішення
політиків, як зміна прогресивного оподаткування доходу фізич?
них осіб на лінійний тільки збільшують ці диспропорції. Рефор?
ми в головних сферах життя пробуксовують. На жаль, влада не
розглядає громадянське суспільство як союзника реформ.

Тому, на нашу думку, діяльність громадської ради має бути
спрямована на систематичний вплив на владу з метою досяг?
нення позитивних змін в житті конкретних людей. Громадська
рада має розуміти, як підказати владі те, що потрібно їй (владі)
зробити для покращення ситуації.
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За останніми дослідженнями Всесвітньої організації здоров'я
Україна за якістю життя посіла 57 місце серед 63 країн світу.

У рейтингу країн Україна знаходиться на 62 місці з охорони
здоров’я, на 52 місці з добробуту, на 49 місці із стану довкілля
разом з Азербайджаном, Білоруссю, Грецією, Ісландією, Росією,
США, Угорщиною і Чехією, на 44 місці з розвитку суспільства
разом з Естонією, Македонією, Пакистаном, і Уругваєм та на 34
місці з освіти разом з Литвою, Росією і Чилі.

Якість життя в Україні – одна з найгірших серед усіх євро?
пейських країн, а також усіх країн колишнього СРСР, які
увійшли до рейтингу. Така оцінка відповідає результатам
аналогічних досліджень інших авторитетних міжнародних
організацій: Україна посіла 78 місце зі 177 за Індексом люд?
ського розвитку ООН, 98 зі 111 за Індексом якості життя
журналу The Economist і 174 із 178 за Індексом щастя Фонду
нової економіки. 

Для покращення ситуації Україна має здійснити низку
реформ в різних сферах суспільного життя. Однак, здійснення
реформ в країні неможливе без схвалення та участі у них
громадян. Поки що громадяни з недовірою відносяться до
започаткованих владою реформ, що гальмує їх впровадження.
Це стосується і Податкового кодексу, і Пенсійної реформи.
Для пояснення цього існують як об’єктивні, так і суб`єктивні
фактори. Поступово влада починає розуміти необхідність
узгодження своїх інтересів з громадськістю, а громадськість
відчуває необхідність змін. Тому важливими є такі рекомен?
дації, які можна впроваджувати, не змінюючи основних
законів, а змінюючи тільки поведінку людей. Стисло реко?
мендації щодо покращання якості життя в Україні можна
викласти у вигляді Правил оздоровлення громади, які роз?
роблені нашою організацією і спрямовані на усунення існую?
чих невідповідностей. 
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Правила оздоровлення громади
Перше правило. Забезпечте навчання активних груп і грома?

дян, як уникати проблем, використовуючи знання законів
життя, усуваючи першопричини, які їх породили, змініть
існуючу негативну практику ліквідації негативних наслідків (а
не причин) соціально?економічних проблем громади (екологіч?
ні, наркоманія, алкоголізм,…). Перейдіть на проектну роботу.

Друге правило. Дивіться на громаду як на єдине ціле.
Забезпечте комплексний системний підхід до громади як до
єдиного цілого. Тримайте у фокусі уваги цілісність (на проти?
вагу фрагментарності), узгодженість різних позицій (враху?
вання всіх граней дійсності в створенні цілісного бачення),
забезпечте повагу до всіх проявів життя від мікро? до
макрорівня.

Для цього:
– відновіть людську самосвідомість та творчість (запровадьте

фінансування соціально значимих робіт; забезпечте
реалізацію дієвих проектів силами всіх секторів, що існують
в громаді);

– забезпечте "зелене світло" для підприємницької та інвести?
ційної активності;

– реалізуйте проекти та програми, спрямовані на покращення
рівня якості товарів і послуг в структурі як виробництва, так
і споживання;

– впровадьте програму вирівнювання через забезпечення
мінімальних життєвих потреб громадян у несприятливих та
екологічно забруднених районах проживання;

– проводьте в громаді періодичні очищення від нездорових
явищ: корупції, бюрократизму та формалізму, дублювання
функцій;

– формуйте позитивний вплив на свідомість громадян
(створіть та реалізуйте відповідні теле? та радіопередачі з
метою підвищення настрою громадян).
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Третє правило. Забезпечте чітке розуміння і підтримку
феномену "Здоров'я громади". Сформуйте через спільні засідан?
ня представників трьох секторів місію досягнення "Здоров'я
громади", бачення майбутнього громади, пріоритети цілісного і
гармонійного розвитку, обговоріть їх в громаді та доведіть їх до
широкого загалу. Забезпечте співпрацю різних секторів (бізнесу,
громадськості та самоврядування) на рівні громади та розумін?
ня ними поняття "Здоров'я громади".

Четверте правило. Навчіться вірно розуміти феномен "Про?
блема громади". Будь?яка проблема громади – від наркоманії до
забруднення, від нераціонального використання ресурсів до
корупції є відходом від цілісності всієї громади, від здорового
стану, втратою здатності боротися з небезпечними внутрішніми
і зовнішніми чинниками. Всі такі чинники потребують аналізу
для з'ясування їхніх істинних причин. Часто це не проводиться,
тому що керівництву невигідно показувати себе в негарному
світлі. Саме тому інформація, яка повинна бути відкрита для
загального ознайомлення, не доступна широкому загалу. Процес
проходження інформації через різні інстанції потребує особли?
вого аналізу і усунення дублюючих, непотрібних функцій та
довідок. Людям не потрібні довідки, людям потрібне нормальне
життя. 

П'яте правило. Розробіть і прийміть місцевою громадою
нову стратегію "Забезпечення здоров'я громади". Ця стратегія
передбачає не усунення симптомів, а постійний пошук і
ліквідацію першопричин проблеми. Передача знань для пошуку
першопричин виникнення проблем у різних секторах життя
громади є першочерговим завданням громади. Здоров'я громади
може бути відновлене через відновлення психоемоційних, ін?
формаційних, координаційних та фінансових зв'язків громади.

Психоемоційні зв'язки. Громаді необхідно відновити втрачену
психоемоційну рівновагу,  психоемоційні зв`язки між секторами
та з природою. Все це можна досягти через чітке усвідомлення
добра і зла, створення умов для забезпечення оптимістичного
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настрою у громадян, позитивного уявлення про довколишній
світ, відмову від егоїзму на всіх рівнях, виховання молоді на
моральних принципах.

Інформаційні зв`язки. Ці зв'язки порушені як між секторами,
так і всередині кожного із секторів громади. Обов'язковою
умовою наявності ефективних зворотних зв'язків у громаді є
увага до них органу місцевого самоврядування, підприємств, що
надають послуги населенню. На жаль, така увага проявляється
виконкомом виключно до каналу, що з'єднує орган місцевого
самоврядування з державними органами влади, а каналу, що
з'єднує його з мешканцями громади, приділяється дуже мало
уваги. Про нього згадують лише перед виборами.

Координаційні зв'язки. Спільність дій секторів для усунення
причин негативного явища приводить до покращення ситуації.
Наприклад, Комітет Дій, який діяв за участю представників
місцевої влади, бізнесу і громадськості, пропонував черкащанам
впровадження нових соціальних технологій для досягнення
провідного становища серед інших міст України. Представники
трьох секторів розглядали позитивний досвід інших міст
України та інших країн, який можна було впровадити для
розвитку міста. 

Фінансові зв'язки. Значна частка (близько 40%, а зараз і біль?
ше) фінансових потоків в громаді знаходиться в "тіні". Це
породжує тіньовий сектор економіки, який є причиною такого
негативного явища як корупція. Корупцією пронизані всі сфери
суспільного життя громади (медицина, міліція, суди, освіта,
місцева влада). Найбільше від корупції в Україні страждають
люди з невисокими доходами та дрібні підприємці, яким
практично неможливо отримати земельну ділянку, здійснити
приватизацію, орендувати приміщення в центральній частині
населеного пункту. 

В формуванні і розподілі місцевого бюджету також існують
свої складності. Бюджетне планування проводиться від
досягнутого результату без пріоритетів розвитку і їх обґрунту?
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вання, а лише з врахуванням впливу "ключових фігур" (керів?
ників, депутатів, зацікавлених осіб) на розподіл коштів. Для
економії коштів треба спрямувати фінансові потоки не на самі
проблеми, а на усунення причин, що їх породжують. А це може
дати лише глибокий аналіз таких проблем, усунення їх причин
та зосередження на пріоритетах розвитку громади.

Шосте правило. Забезпечте здорове (природне) харчування
громадян. Тривалість життя громадян в значній мірі залежить
від їх харчування. Загально відомо, що свіжі овочі, фрукти,
обмеження шкідливих продуктів збільшує тривалість життя. В
сільській місцевості такі продукти є в наявності. Але сьогодні в
Україні відсутні освітні програми, спрямовані на пропаганду
здорового харчування, екологічно чистих продуктів,
відповідного маркування. Такі програми мають бути розроблені
та започатковані в школах. Це під силу зробити громадським
організаціям та вчителям шкіл за умови зацікавленості місцевої
влади. Існують також перешкоди для селян, фермерів, що
забезпечують громадян міста овочами і фруктами. Ці перепони
мають бути зняті.

Сьоме правило. Перебудуйте амбулаторну медицину на
гігієнічну. Це дасть можливість не ліквідовувати наслідки
захворювань, а попереджувати самі хвороби. Але для цього слід
відмовитися від будь?якого лікувального впливу, якщо є
можливість його замінити натуральними, оздоровчими засо?
бами. Це потребує змін усвідомлення призначення медицини як
такої. Лікарні потрібні тільки для тяжко хворих людей.
Здоровим людям вони не потрібні. Здоровим людям потрібні
знання для забезпечення здорового способу життя. Ці знання
слід поширювати, тоді і не буде багато хворих. А частину
лікарень слід перепрофілювати на будинки для забезпечення
нормального життя людям похилого віку, особливо одиноким
людям. 
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Етапи оздоровлення громади / держави 
в умовах кризи
Оздоровлення громади включає в себе найефективніше

об'єднання існуючих активів держави, мобілізація здібностей та
досвіду людей, логічне поєднання і чітку реалізацію функцій
управління: планування, організація робіт, стимулювання лю?
дей, контроль виконання робіт на кожному з етапів оздоровлен?
ня громади.

Основним завданням Громадської ради є вплив на владу в
інтересах інститутів громадянського суспільства та пересічних
громадян. Громадській організації і пересічному громадянину не
так важлива задекларована в ст. 38 Конституції Україні “участь
в управлінні державними справами”, як практична можливість
впливати на владу в своїх інтересах тоді, коли в цьому є на?
гальна потреба, і так, як це потрібно в даній конкретній ситуації.

Початком оздоровлення будь?якої території є формування
концепції попередження кризи (або виходу з кризи), під якою
розуміють ідею, яка може стати основою для покращення стану
території (наприклад, залучення інвестицій, диверсифікація
діяльності підприємств, створення сприятливого підприємни?
цького клімату і т.д.). 

Стратегія і тактика оздоровлення конкретної території
залежить від її фінансово?економічного стану. Громадська рада
покликана вирішувати певні проблемні питання. При цьому
послідовність роботи над такими питаннями передбачає етапи
робіт, які описані нижче. 
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РОЗДІЛ 4

Основні етапи діяльності та види робіт
Громадської ради  

Після проходження організаційного етапу становлення Гро?
мадської ради, що включає розробку основних документів Гро?
мадської ради (Положення та Регламенту), визначення струк?
тури ради, створення постійних комісій, починається власне
робота, заради якої і створювалася громадська рада. Розуміння
основних етапів діяльності та видів робіт Громадської ради в
першу чергу потрібні голові громадської ради та головам
постійних комісій. Усвідомлення завдань та логіки основних
процесів діяльності Громадської ради також буде корисним для
членів громадської ради та відповідних управлінь органів
державної влади, при яких працюють ці ради. Основні етапи
діяльності Громадської ради представлені на схемі 1.
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2. Оцінка стану справ в даному напрямку та аналіз причин 
відхилень від оптимального розвитку



Тепер розглянемо ці етапи більш детально.

Етап 1. Соціальний маркетинг, дослідження про)
блемних питань громади

Мета цього етапу – встановити та дослідити ті проблеми, які
є найболючішими для конкретної громади. Слід зібрати
інформацію по точкам підвищеної загрози, дослідити думку
громадянського суспільства та експертного середовища щодо
суспільнозначимих  питань.

Перший етап діяльності є одним з найбільш важливих, ос?
кільки від привильно визначених проблем та обраних стратегій
їх вирішення буде залежати результат всієї подальшої діяль?
ність Громадської ради в цілому. Цей етап нагадує нам компас,
який допомагає мандрівнику потрапити в потрібне місце. Ніхто
не заставляє мандрівника ним користуватися. Однак, якщо ман?
дрівник не бажає відхилятися від курсу, йому потрібно свій рух
постійно звіряти з компасом. 

Яка ж діяльність здійснюється на даному етапі?
По?перше, слід визначити перелік найбільш суспільнозна?

чимих питань, що зачіпають життя багатьох мешканців. Методи,
що використовуються для цього – опитування, анкетування,
фокус?групи. Зрозуміло, що в подальшому ці проблемні
питання мають бути у фокусі роботи постійних комісій Гро?
мадської ради. При цьому бажано обмежити перелік найбільш
проблемних питань до 3?5.

По?друге, слід звузити ці проблемні питання і визначити для
кожного з них найбільш проблемний фактор. 

Наприклад, опитування показало, що проблемними пи2
таннями для громади є безробіття, ЖКГ та охорона
здоров'я. При детальному дослідженні вдалося з'сувати що
проблема безробіття найбільш глибока для випускників
ВУЗів та жінок, для ЖКГ найбільш проблемним фактором
є якість питної води, а для охорони здоров'я таким про2
блемним фактором було названо недоступність медичних
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послуг та відсутність профілактичних засобів охорони
здоров'я. Отже проблема безробіття у нас звузилося до
молодіжного та жіночого безробіття, проблема ЖКГ
звузилася до якості питної води, а охорона здоров‘я до не2
доступності медичних послуг та відсутності профілак2
тичних засобів охорони здоров'я.

По?третє, по кожному із проблемних питань слід з'ясувати існу?
ючі методи їх локалізації та ефективність кожного з цих методів.

Наприклад, для подолання молодіжного та жіночого
безробіття можуть застосовуватися такі методи –
проведення аналітичної та роз’яснювальної роботи щодо
перспективних спеціальностей на ринку праці, започат2
кування програми визначення базових здібностей ви2
пускників шкіл для правильного вибору майбутньої про2
фесії, організація курсів з навчання підприємництву тощо.

Етап 2. Оцінка комісіями стану справ та аналіз
причин відхилень від оптимального розвитку

На даному етапі уточнюються та опрацьовується дані до?
слідження, збираєтья додаткова інформація в даній сфері, з'я?
совується відповідність структури громадської ради постав?
леним цілям. На основі зібраної інформації проводиться аналіз
внутрішніх і зовнішніх факторів та виробляються практичні
рекомендації.

За проведення цієї роботи відповідальні голови постійних
комісій.

В результаті повинні бути вироблені пропозиції з підготовки
проектів нормативно?правових актів у відповідних сферах.

Наприклад, для проблеми безробіття була встановлена
наступна інформація. В Україні 22 млн. економічно актив2
ного населення, з них, за даними незалежних експертів,
лише 11 млн. працюючих. При цьому 31,8% працюючих
громадян отримують заробітну плату з бюджету. Таким
чином, сьогодні 11 млн. або 23% громадян України легально
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ніде не працюють (частина з них працює за кордоном), не
стоять на обліку в центрах зайнятості і не є приватними
підприємцями, і тільки 7,5 млн. громадян працюють в сек2
торах економіки, які приносять доходи до бюджету. Най2
більший дисбаланс спостерігався у 8 областях, в тому числі
і Черкаській обл. В даний час найбільш висока напруга на
ринку праці спостерігається в Чигиринському, Лисянсь2
кому, Маньківському, Катеринопільському та Драбівсь2
кому районах області.

Були встановлені основні причини високого рівня безро2
біття та заходи з їх подолання. Ними стали:

1) обмежений попит на товари та послуги через пере2
важну бідність населення – сувора монетарна політика,
контроль рівня інфляції, заходи із стимулювання
розвитку підприємництва та зайнятості;

2) низька конкурентоздатність вітчизняних під2
приємств – навчання та консультації роботодавців,
залучення інвестицій;

3) негативні наслідки світової фінансово2економічного
кризи – скорочення державних витрат, реструктури)
зація боргів підприємств;

4) низька вартість робочої сили, яку встановлює робо2
тодавець через високі нарахування на фонд заробітної пла2
ти – підвищення конкурентоздатності через навчання
керівників, пенсійна реформа;

5) відсутність навиків з підприємництва та завищені
вимоги до рівня заробітної плати у безробітної молоді –
навчання основам підприємництва, випуск наочних
матеріалів з прикладами історій успіху;

6) невідповідність системи освіти сучасним потребам
ринку – впровадження ефективних програм ранньої
профорієнтації молоді;

7) нерівномірність розвитку продуктивних сил в еко2
номіці регіонів та високі диспропорції розвитку регіонів –
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впровадження європейської моделі підтримки депре)
сивних регіонів через фонд регіонального розвитку;

8) низький рівень розвитку малого підприємництва –
впровадження законів про самозайнятість, розвиток
ремісництва та дрібного бізнесу;

9) перекладання органами місцевого самоврядування
задач розв'язання проблем безробіття на уряд, державні
центри зайнятості та бізнес – запровадження страте)
гічного планування розвитку громад, державна
підтримка стратегічних пріоритетів.

Негативними наслідками безробіття є деградація (ал2
коголізм, наркоманія, депресія) громадян та відтік праце2
здатного населення за кордон. 

Етап 3. Розробка / корегування планів діяльності
постійних комісій

Після оцінки проблем та визначення пріоритетів, над якими
працюватиме відповідна комісія, проводиться групове обгово?
рення пропозицій членів комісій та здійснюється узгодження
всіх позицій. Слід пам’ятати, що серед можливих шляхів
вирішення проблем будуть такі, що залежать від органів влади
вищого рівня, тому слід зосередитися на тих, які можна вирі?
шити на рівні громади. Після цього складається робочий план
діяльності комісії. Від ретельності розробки та підготовки плану
комісії буде залежатиме якість подальшого виконання цього
плану і, відповідно, якість розв'язання окремих проблем
громади. При цьому, в планах слід закласти показники, за якими
пізніше буде здійснюватися контроль виконання планів.

Відповідальні – голови комісій Громадської ради.

Етап 4. Узгодження планів комісій, розробка та
затвердження плану діяльності ради

Після того, як плани окремих комісій готові, їх зводять в
єдиний план діяльності громадської ради на відповідний період
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часу. У зведеному плані слід також передбачити спільні види
діяльності, такі як загальні збори та спільні наради тощо.

Відповідальний – голова громадської ради.

Етап 5. Матеріально)технічне забезпечення реалі)
зації поставлених планів

Невід’ємним компонентом якості роботи є матеріально?
технічне забезпечення виконання поставлених планів. Воно
стосується як роботи громадської ради в цілому, так і роботи
постійних комісій. Одним з основних питань тут є питання
фінансового забезпечення. По Україні вже є приклади, коли
обласна рада включала кошти на діяльність відповідної
громадської ради в обласний бюджет. Тому важливим буде
лобіювання прийняття рішення щодо фінансового забезпечення
відповідною місцевою радою. Однак, це не має бути самоціллю.

Відповідальний – голова громадської ради.

Етап 6. Процес виконання планів
На цьому етапі необхідно забезпечити якість виконання

планів. Оскільки це буде, в основному, діяльність з експертизи
нормативно?правових актів та лобіювання прийняття необхід?
них рішень органами влади, велике значення будуть мати
професійні якості членів відповідних комісій.

Відповідальні – голови комісій.

Етап 7. Контроль за результатами виконанням
планів

Якщо плани роботи були складені правильно, то контроль за
їх виконанням не буде надто складним завданням – фактичні
результати роботи слід просто порівняти з плановими
показниками.

Відповідальні – голови комісій, голова Громадської ради.
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Етап 8. Інформування громадськості
На цьому етапі громадська рада повинна інформувати

громаду про результати своєї роботи. Не слід забувати не тільки
про досягнення, але і про недоліки та проблеми, з якими
стикнулася рада під час роботи. Це буде говорити про відкри?
тість громадської ради та забезпечить зворотній зв’язок з тими,
заради кого вона працює. 

Приклади методів, які можна використати на цьому
етапі – інтерв’ю на радіо, проведення прес2конференції,
публікація матеріалів в інтернеті, зокрема, на порталі
«Гурт», на новинних порталах конкретного міста/ селища,
коментарі до проблемних питань на сайті відповідної
міської ради, тощо. Якщо згадати приклад із молодіжним
безробіттям, то можна, крім іншого, провести зустрічі із
сутдентами та школярами.

Відповідальний – голова громадської ради.

Етап 9. Оцінка впливу громадської ради на владу 
Цей етап підсумковий. Громадській раді необхідно дати

відповіді на такі питання: Чи були прийняті рішення, які
пропонувала громадська рада владі? Якщо так, то в якому
вигляді? Якщо ні, то чому? Який рівень співпраці влади та
ради? Чи змінилося щось у громаді в кращу сторону? Чи не було
від діяльності громадської ради негативного впливу?

На цьому етапі також слід оцінити роботу ради з точки зору
її членів. Приклад анкети для такої оцінки міститься у додатку 2.

Відповідальний – голова громадської ради.
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РОЗДІЛ 5

Поради із застосування принципів
управління Анрі Файоля у роботі Громадських

рад при органах влади 

Анрі Файоль (29.07.1841 – 19.11.1925) – французський гір?
ничий інженер, теоретик і практик менеджменту, засновник
адміністративної (класичної) школи управління. 

Файоль виділив п'ять функцій менеджменту:
– планування;
– організація;
– мотивація;
– контроль;
– координація.
Файолем також були сформульовані чотирнадцять принципів

управління, що отримали широке розповсюдження в сучасному
менеджменті. Ці чотирнадцять принципів, у застосуванні до
діяльності громадської ради, подані у таблиці 1.
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№
п/п

1.

Зміст принципу
управління

РОЗПОДІЛ
ПРАЦІ

Спеціалізація є
природним поряд?
ком речей. Ціллю
розподілу праці є
виконання робо?
ти, більшої за
обсягом та кращої
якості, за тих са?
мих умов. Це до?
сягається за раху?
нок скорочення
цілей, на які по?
винні бути спря?
мовані увага і
зусилля.

Як застосовується
даний принцип в

роботі ГР

Згідно цьому прин?
цип ГР формує за
визначеними пріо?
ритетами свої внут?
рішні комісії, які
відповідають за певні
напрямки роботи. В
комісіях обговорю?
ються та  складають?
ся плани діяльності,
які узгоджуються та
затверджуються на
Правлінні. Голова роз?
поділяє весь обсяг ро?
боти між своїми зас?
тупниками, головами
комісій та секретарем ГР. 

Корисні поради

1. Пріоритети ГР мають бути
корисними і важливими для
всієї громади, а не лише для
інститутів громадянського
суспільства (з якими іноді
помилково ототожнюють
громаду).
2. Деталізуйте розподіл пра?
ці в регламенті ГР.
3. Затвердіть типову форму
плану роботи. 
4. Забезпечте рівномірне на?
вантаження серед всіх чле?
нів ГР.
5. Впровадьте положення
про комісії та посадові ін?
струкції для керівництва ГР.

Таблиця 1
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2.

3.

ПОВНОВАЖЕНL
НЯ І ВІДПОL

ВІДАЛЬНІСТЬ
Повноваження –
це право віддава?
ти накази, а від?
повідальність – це
її протилежність.
Де даються повно?
важення – там ви?
никає відповіда?
льність.

ДИСЦИПЛІНА 
Дисципліна пе?
редбачає слухня?
ність і повагу до
досягнутих угод
між організацією і
її членами. Вста?
новлення цих
угод, що зв'язують
організацію та її
членів, із яких ви?
никають дисци?
плінарні форма?
льності, повинне
залишатися од?
нією з головних
задач керівників.

Цей принцип дає мо?
жливість збалансува?
ти дві важливі речі:
повноваження (пра?
ва) і відповідальність
(обов’язки). Не сек?
рет, що багато членів
ГР бажають зайняти
керівні посади (отри?
мати посаду члена
Правління). При цьо?
му, на жаль, не всі кан?
дидати на початку ус?
відомлюють ту відпо?
відальність, яку вони
візьмуть на себе ра?
зом з отриманням
повноважень. Можна
ввести Принцип ко?
лективної відповіда?
льності – вся комісія
втрачає в довірі, та
визнанні, якщо зав?
дання не виконано з
вини будь?якого з
членів комісії.

ГР можна назвати
школою демократії.
Однак, демократія
без дисципліни легко
може перетворитися
на анархію. Тому вста?
новлення чітких пра?
вил, що забезпечу?
ють необхідний по?
рядок і узгодженість
у роботі між членами
комісій (виконання
доручень), між керів?
ником ГР і заступ?
никами та головами
комісій, є важливою
умовою ефективної
роботи ради. Прин?
цип високої виконав?
чої дисциплини до?
бровільно приймає?
ться кожним членом
команди.

1. Деталізуйте повноважен?
ня і відповідальність членів
Правління в регламенті ГР
або в посадових інструкціях.
2. Встановіть показники ре?
зультативності роботи кож?
ної комісії ГР та резуль?
тативності роботи членів ГР.
3. Створіть ефективну елек?
тронну комунікацію між
членами ГР.
4. Забезпечте професійну
підготовку членів ГР.
5. Деталізуйте повноваже?
ння і відповідальність кож?
ного із членів Правління в
регламенті ГР або посадовій
інструкції.
6. На загальних зборах ГР
заслуховуйте короткі звіти
голів постійних комісій про
проведену роботу. 

1. Забезпечте етичні прин?
ципи поведінки членів ГР
шляхом прийняття Етич?
ного кодексу.
2. Забезпечте контроль ви?
конання планів, як ГР, так і
комісій, які не повинні мати
протиріч з цілями ГР. 
3. Кожний член ГР має бути
підпорядкований колективу.
4. Створіть для членів перс?
пективність роботи в ГР.
5. Внесіть в Регламент ро?
боти принцип ротації членів
ГР.
6. На загальних зборах ГР
заслуховуйте короткі звіти
голів постійних комісій про
проведену роботу.

Продовження таблиці 1
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4.

5.

6.

ЄДИНОНАЧАL
ЛЬНІСТЬ

Працівник пови?
нен одержувати
накази тільки від
одного безпосере?
днього керівника.

ЄДНІСТЬ
НАПРЯМКУ 

Кожна група, що
діє в рамках однієї
цілі, повинна бути
об'єднана єдиним
планом і мати
одного керівника.

ПІДПОРЯДКОL
ВАНІСТЬ ОСОL
БИСТИХ ІНТЕL
РЕСІВ ЗАГАЛЬL

НИМ 
Інтереси одного
працівника або
групи працівників
не повинні прева?
лювати над інте?
ресами організа?
ції.

В ГР цей принцип
може порушуватись.
Це відбувається, на?
приклад, у випадках
якщо учасник є чле?
ном декількох по?
стійних комісій ГР.
Цей принцип забез?
печує відповідаль?
ність керівника за
діяльність його на?
прямку роботи. 

Основною ланкою ро?
боти ГР є діяльність
постійної комісії. Ви?
бір напрямків роботи
комісій бажано про?
водити з урахуванням
перспективності дано?
го напрямку для роз?
витку громадянського
суспільства та можли?
востей досягнення ба?
жаних результатів за
період діяльності од?
нієї каденції ГР.

Відомо, що амбіції,
боротьба за ресурси
та зайва критична
позиція окремих чле?
нів заважають роботі
ГР. Часто члени ГР
бажають отримати
відповідне статусне
визнання (керівна
посада, посвідчення).
Тому, щоб запобігти
нездоровим проявам,
слід чітко визначити
загальні інтереси ГР,
прийняти відповідні

1. Не бажано, щоб один і той
же учасник ГР був членом
декількох постійних комісій
ГР.
2. Досвід і особистий прик?
лад керівника комісії мають
мати визначальне значення
в роботі ГР.
3. Представляти та комен?
тувати в ЗМІ результати
роботи комісії має керівник
комісії або член комісії, яко?
му це доручено керівником.

1. Не бажано створювати
постійну комісію ГР, якщо в
неї готові увійти менше 3?х
членів.
2. План роботи постійної ко?
місії обговорюється та
приймається на засіданні
комісії та затверджується
Правлінням ГР. 
3. Бажано, щоб  комісії про?
водили свою роботу за
проектним методом (визна?
чали цілі та результати
роботи).

1. Бажано розробити страте?
гічний план розвитку ГР.
2. Слід зазначити в Етич?
ному кодексі правила по?
ведінки членів ГР.
3. В посадові обов'язки одно?
го із заступників голови ГР
слід включити пункти: мо?
ніторинг виконання страте?
гічного плану розвитку;  збір
інформації про стан соціаль?
но?психологічного клімату в
ГР; врегулювання та попере?
дження конфліктів.

Продовження таблиці 1
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7. ВИНАГОРОДА
ПЕРСОНАЛУ

Для того, щоб
забезпечити вір?
ність і підтримку
працівників, вони
повинні одержу?
вати справедливу
винагороду за
свою роботу.

правила поведінки  та
дотримуватися їх. 

Існує значна кіль?
кість нематеріальних
стимулів, якими ке?
рівникові ГР слід ко?
ристуватися в роботі: 
система адаптації за
допомогою досвідче?
ного наставника; по?
дяка, вручення гра?
мот, вимпелів; при?
своєння члену комісії
звання фахівця чи
експерта з даного
питання; складання
“легенд ГР” – список
членів ради, які внес?
ли значний внесок в
розвиток ГР; інформу?
вання в ЗМІ про вне?
сок члена комісії в ре?
зультати роботи ради.
Також можна вико?
ристовувати немате?
ріальні стимули, які
хоча і вимагають
інвестицій, але розпо?
діляються безадресно:
покращення умов пра?
ці членів ГР (примі?
щення, забезпечення
комп'ютерним облад?
нанням, Інтернет); ор?
ганізація навчання
членів ГР; створення
системи знижок на по?
слуги з основної діяль?
ності громадських
організацій, що вхо?
дять в ГР, організація
корпоративного відпо?
чинку тощо.

1. Застосовуйте вимірювані
показники оцінки резуль?
татів діяльності членів ГР.
2. При неможливості засто?
сування вимірюваних по?
казників оцінки застосо?
вуйте невимірювані показ?
ники (імідж комісії, вико?
нання прийнятих рішень,
рівень якості роботи,...) та
особисті якості члена ГР
(відповідальність, ініціатив?
ність, працелюбність, вимог?
ливість, оперативність і т.д.).
3. Широко застосовуйте не?
матеріальні принципи вина?
городи.
4. В регламент роботи і/або
посадові інструкції вклю?
чайте пункт “Очікувані
результати діяльності” та
“Критерії оцінки”.
5. Використовуйте немате?
ріальні стимули, які хоча і
вимагають інвестицій, але
розподіляються безадресно.
6. Стимули мають відпові?
дати провідним мотивам
членів ГР.

Продовження таблиці 1
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8.

9.

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  
Відповідна сту?
пінь централізації
буде варіюватися
в залежності від
конкретних умов
діяльності. Важ?
ливо знайти про?
порцію між цен?
тралізацією і де?
централізацією.
Це проблема виз?
начення міри, що
забезпечить кращі
можливі результа?
ти роботи.

СКЛЯРНИЙ
ЛАНЦЮГ

Склярний ланцюг
– це ряд осіб, що
знаходяться на ке?
рівних посадах,
починаючи від
особи, що займає
найвище стано?
вище в цьому
ланцюжку, вниз,
до керівників ни?
зової ланки. 

Рівень централізації
буде залежати від
готовності членів ГР
прийняти той чи
інший стиль керів?
ництва. А це, в свою
чергу, залежить від
притаманної кожно?
му члену ГР реакції
на владу: залежність
(сприйняття), ней?
тральність (обмеже?
не сприйняття) та
к о н т р з а л е ж н і с т ь
(бунт). За умови
наявності в ГР знач?
ної кількості членів з
реакцією на владу ?
залежність, стиль уп?
равління може мати
високий рівень цен?
тралізації. При знач?
ній кількості контр?
залежних членів –
ГР буде мати низь?
кий рівень централі?
зації (високий рівень
децентралізації). 

Для ГР таким орга?
ном є Правління
(голова, заступники,
голови постійних ко?
місій/комітетів та
відповідальний се?
кретар). Від роботи
саме цього склярного
ланцюга багато в
чому зележить ус?
пішність діяльності
ГР.

1. Встановіть основний тип
реакції на владу у членів ГР:
залежність, нейтральність,
контрзалежність (інколи
встановлюють ще два про?
міжні типи: висока і низька
залежність та висока і низь?
ка контрзалежність).
2. Ступінь централізації має
відповідати його нормаль?
ному сприйняттю більшістю
членів ГР та поставленим
задачам.
3. В будь?якому випадку
голові комісії чи голові ГР
слід встанити найбільш
прийнятну межу централі?
зації/ децентралізації.

1. Є помилкою підтримувати
цю ієрархію, коли вона
завдає шкоду загальним ін?
тересам ГР.
2. Бажано, щоб керівні особи
Правління мали організа?
торські, інтелектуальні та
педагогічні здібності.
3. Підвищення кваліфікації
керівного ядра ГР може дати
найбільшу користь для всіх.

Продовження таблиці 1
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10.

11.

12.

ПОРЯДОК
Місце – для усьо?
го й усе на своєму
місці.

СПРАВЕДЛИL
ВІСТЬ

Справедливість ?
це сполучення до?
броти і право?
суддя. Справедли?
ві дії – це дії по
совісті. Саме со?
вість – це та реаль?
ність, що стоїть на
сторожі правдивих
вчинків.

СТАБІЛЬНІСТЬ
РОБОЧОГО
МІСЦЯ ДЛЯ

ПЕРСОНАЛУ
Висока плинність
кадрів знижує
ефективність ор?
ганізації. Посеред?
ній керівник, що
тримається за міс?

Існує урівноважений
порядок, яким керу?
валися раніше. В
даний час більш ке?
руються неурівнова?
женим порядком,
який в більшій мірі
відповідає динаміч?
ним процесам нашо?
го життя 

Цей принцип най?
більш порушується у
нашому сусільстві.
Буває важко досяг?
нути балансу прав і
обов'язків, праці і
винагороди, заслуг та
їх визнання, рівності
членів щодо розпо?
ділу обмежених ре?
сурсів. Совість – лю?
дське сумління – не
терпить брехні, лу?
кавства, заради прав?
ди вона спонукає лю?
дину до внутрішньо?
го зусилля над собою.

Для ГР цей принцип
найбліьш важко до?
сяжний. Голова ГР та
члени правління ма?
ють мати час для
роботи в раді. 
Бажано, щоб ГР про?
водила свої загальні
збори у визначений
час в одному і тому ж

1. Найкращим для роботи
ГР є той порядок, який
запускає процес самоорга?
нізації групи.
2. Керівництву слід підтри?
мувати гармонію та рівно?
вагу в колективі.
3. В своїй роботі не слід
боятися невизначенності та
завжди слід враховувати
уроки минулого при проек?
туванні майбутнього.
4. Потрібно, щоб цей прин?
цип був притаманний голові
та секретарю як ГР в цілому,
так і постійних комісій. 

1. Визнавайте права інших
членів ГР.
2. Спробуйте безпристрасно
оцінювати кожну ситуацію.
3. Будьте урівноваженим,
ясно і об`єктивно вирішуйте
справи.
4. Не поспішайте з виснов?
ками, досягайте балансу
інтересів.
5. Щоб зрозуміти вектор
справделивого вчинку, його
якісний зміст, прислухай?
тесь до своєї совісті. 

1. При виборі керівництва
слід пам'ятати, що голова ГР
та члени Правління мають
мати не тільки вміння, але і
час для роботи в раді.
2. Керівництво ГР має пе?
реконати орган виконавчої
влади про необхідність ви?
ділення зали для засідань ГР
у завчасно визначений чле?

Продовження таблиці 1
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13.

14.

це, безумовно кра?
ще, ніж видатний,
талановитий ме?
неджер, що швид?
ко йде і не три?
мається за своє
місце.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива означає
розробку плану і
забезпечення його
успішної реаліза?
ції. Це надає орга?
нізації силу й
енергію.

КОРПОРАТИВL
НИЙ ДУХ 

Союз – це сила. А
вона є результа?
том гармонії всіх.

місці. При необхід?
ності для роботи по?
стійних комісій ОВВ
міг би надати робочу
кімнату та на заявку
голови ради прес?
центр для проведення
прес?конференцій.

Робота в ГР – це інди?
відуальний вибір кож?
ного учасника НУО.
В ГР слід забезпе?
чити розвиток духов?
них сил учаснків. Бо
якщо згасає ініціа?
тива, то загасає і сама
діяльність. Тому роз?
вивати та підтриму?
вати ініціативу чле?
нів ГР є ключовим зав?
дання всіх учаників. 

Спільні, узгоджені та
гарно скороординова?
ні дії членів ГР є най?
кращим свідченням
корисності та ефекти?
вності ради. Для цього
корпоративна культу?
ра ради має розвивати
особисті здібності чле?
нів, їх ініціативу та
творчість. Щоб засі?
дання ГР проходили
не напряжно, з гумо?
ром і результативно
слід завчасно (в ел. ре?
жимі) узгодити основ?
ні ключові моменти.  

нами ради день, надання
(при необхідності) кімнати
для роботи постійних комі?
сій та надання прес?центру
для проведення прес?кон?
ференцій.

1. Підтримуйте та розви?
вайте ініціативу членів ГР.
2. Створіть і підтримуйте ат?
мосферу творчості і довіри.
3. Стимулюйте ініціативних
членів ГР.
4. На окремих засіданнях
(особливо коли проводиться
пошук нових ідей) введіть
заборону на критику.
5. Вибирайте для засідань
приміщення з рівними умо?
вами для членів.

1. Забезпечте можливості
для спільного навчання і
відпочинку членів громад?
ської ради.
2. Відмічайте здобутки ГР.
3. Створіть гарний образ ГР.
4. Спробуйте проводити ви?
їздні засідання ГР.
5. Забезпечте електронний
зв'язок з усіма членами ГР.
6. Забезпечте Принцип авто?
номного самоуправління
діяльністю постійної комісії.

Продовження таблиці 1

Слід відмітити, що принципи Файоля в більшій мірі стосуються виробничих
команд, а Громадська рада є чимось середнім між виробничою та інтелектуальною
командою. В інтелектуальній команді головним елементом є творча, креативна
діятьність, пов'язана з дослідженням, аналізом і пошуком раціонального рішення. Тому
тут більше уваги акцентується на корпоративному дусі, ніж на формі організації роботи. 
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Діаграма причин і
результатів діяльності

Громадської ради



РОЗДІЛ 6

Поради щодо покращення результатів
роботи Громадської ради   

Громадська рада матиме найбільший успіх у процесі діяль?
ності, якщо її члени будуть знати основні фактори та принципи
покращення результатів діяльності (див. діаграму причин і
результатів діяльності Громадської ради).

Результати роботи залежать від думок членів ради та їх
спрямування.

Як на результати роботи впливають думки членів громад?
ської ради? Чому ми так часто бажаємо змінити інших і не
бажаємо змінюватися самі? Є певний логічний зв'язок між
думками людей, їх вчинками і, відповідно, результатами роботи.
Що впливає на думку людини? Відомо, що за допомогою думки
можна змінити свій власний характер, а значить і долю.
Вважається, що характер людини в перебігу життя не зміню?
ється, що «горбатого тільки могила виправить». Насправді це не
так. Багато чого знаходиться в наших із Вами руках, і дуже
багато чого залежить тільки від нас самих.

Тому що усі вчинки людина чинить під впливом думки, а
думками можна управляти. У думці можна погасити гнів або,
навпаки, розпалити його, можна думками пробудити в собі
любов, а можна – вбити її. Все це можна зробити.

Кожна людина за допомогою думки може скоригувати свій
характер в той бік, в який вона хоче. Отут саме головне, щоб
було бажання і тверда воля. А волю дає віра. 

Багато людей із слабкою волею йдуть за своїми низинними
почуттями, не бажають змінювати будь?що у своїй поведінці. Їм
набагато легше звалити потім все на свій характер, мовляв, я
такий народився, і нічого тут не поробиш. 

Якщо бажаєте покращити свою долю – спочатку спробуйте
змінити свої думки на краще. Змініти на краще свої думки
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зовсім не просто. Значно легше змінити свій одяг, зачіску чи
інтер'єр в кімнаті. Щоб змінити свою хоча б одну думку, слід
змінити чинники, які на неї впливають. Що ж впливає на наші
думки? На наші думки впливають: оформлені в слова думки
інших людей, емоції, егонахили, віра, здібності, совість та сили
душі. Ці речі формують структуру людського Я. 

Егонахили (пристрасті) – потяги для себе, заради себе, на
себе. Людина керується своїми інтересами, своїми бажаннями. 

Егонахили діють тільки в тріаді Его. Таких егонахилів вісім:
гордість, марнославство, обжерливість, сексуальний потяг,
егонахил до смутку, гнів, егонахил зневіри або ледарства,
егонахил до грошей або речей.

Емоції супроводжують кожну людську дію. Без них не
обходиться жодна подія життя. У той же час, емоції не тільки
супроводжують дії і створюють той або інший настрій людини,
вони впливають і на поведінку людини, не тільки задаючи тон
настрою, але і диктуючи порядок і послідовність вчинків,
визначаючи перевагу або недолік, вподобання, або відразу.

Духовні сили – це внутрішня сторона душі. Духовні сили
чують нужду іншої людини, відгукуються на імпульс, що дає їм
совість. Види духовних сил: Діяльна, Творча, Споглядальна,
Моральна, Розумна, Любов, Шанування, Піклування (турбота),
Життєлюбність (вольова сила). Кожна Сила Душі виявляється
в різноманітних властивостях. Моральна Сила Душі може  мати
такі властивості:  чуйність, увага до іншої людини, щиросердеч?
на щедрість, безкорисливість, доброта, спроможність чути стан
душі іншої людини. Саме в духовних силах є конкурентна
перевага інститутів громадянського суспільства.

Совість дає імпульс відгуку на нужду, але при цьому сама не
є виконавцем потреби. У ній немає таких сил, щоб ввійти у
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вчинок і діяти в ньому, але вона задає вектор вчинку, його
якісний зміст. Дії, що при цьому відбуваються, йдуть від Волі.
Воля робить вчинок, але Совість дозволяє знаходити якість
вчинку, дозволяє знаходити його напрямок. Цей вектор по
Совісті завжди спрямований до іншого і ніколи – до себе.
Совість протилежна Егонахилам і антагоністична їм.

Спробуємо представити схематично цей логічний вплив.

Семінари?тренінги на цю тему проводять автори книги.

Результати роботи залежать від ефективного керівництва.
Тут важливим є професіоналізм кервництва Громадської

ради. Так, членам Правління необхідно:
– чітко і переконливо виражати свої думки, проводячи збо?

ри, переговори, наради, спрямовуючи всіх на досягнення
поставлених цілей;

– вміло розподіляти обов'язки з врахуванням можливостей
виконавців;

– кооординувати діяльність членів ради, попереджуючи
проблеми;

– вміло розв'язувати конфлікти;
– об`єктивно оцінювати результати роботи членів ради;
– застосовувати інші принципи ефективного управління.
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Також важливим фактором є наявність чітких цілей, стратегії
розвитку та досконалих нормативних документів, що регламен?
тують діяльність Громадської ради: положення, регламенту
роботи, етичного кодексу. При цьому бажано, щоб ці документи
були робочими, тобто, щоб вони використовувалися у діяль?
ності, а не були розроблені, бо того вимагає порядок.

Результати робота залежать від мотивації кожного.
Яким чином ви можете мотивувати членів громадської ради?

Для чого їм можуть бути потрібні надані вами знання, інфор?
мація? 

Результати роботи залежать від особистих здібностей
учасників.

Як ви можете адаптувати роботу для тих, хто відчуває певні
труднощі? Тут потрібне навчання. Фахівці нашої організації
розробили спеціальні тести для визначення особистих здібнос?
тей учасників. Здібність відрізняється від набутих теоретичних
знань і є індивідуальною властивістю конкретної людини краще
чи гірше сприймати суть тих чи інших предметів чи явищ. Вона
проявляється в різного типу реакціях людини (цікавість,
байдужість, супротив) на окремі галузі суспільного життя. Тест
з визначення здібностей дає можливість молодій людині
визначити за бальною системою свої здібності згідно 16 базових
їх видів. Здібні люди предмет своєї Здібності знаходять швидко
і легко. Причому вони його якось схоплюють. Люди, що не
мають здібностей, змушені все запам'ятовувати. І поки вони
щось пам'ятають, вони можуть із даним предметом за певним
алгоритмом поводитися. Коли здібності відповідають вибраній
професії, у людини підтримується творча цікавість і високий
рівень продуктивності праці. 

Результати роботи залежать від минулого і теперішнього
досвіду кожного члена ради.

Слід подумати, як і який досвід учасників ви можете
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використати. До кого потрібно буде звертатись при вирішенні
поставлених завдань?

Результати роботи залежать від активного залучення членів
ради у процес роботи.

До роботи постійних комісій слід залучати не лише членів
ради, але і ті профільні громадські організації, які не увішли до
неї.

Результати роботи залежать від створеної атмосфери
взаємоповаги та комфорту.

Подумайте, якими засобами ви можете цього досягти.

Робота має бути практичною та націленою на вирішення
конкретних проблем.

Чи є поставлені завдання суттєво важливими для вас? Як ви
можете інтегрувати використання учасниками отриманого
досвіду під час щоденного вирішення проблем?

Робота в громадській раді має якнайбільше відповідати
індивідуальним комунікативним особливостям членів ради та
їх потребам.

Розподіл членів Громадської ради по постійним комісіям має
відповідати їхнім потребам та інтересам.

Результати роботи залежать від впровадження навчальних
програм у раді.

Слід встановити, які знання та навички необхідні членам
ради для їхньої роботи? Яким чином ви можете використати
досвід інших громадських рад? 

Пропонуємо для оцінки результатів діяльності громадської
ради скористатися анкетою – див. додаток 2, а для визначення
можливих ролей членів громадської ради скористатися тестом –
див. додаток 3.
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РОЗДІЛ 7

Громадська експертиза1

Що може дати громадська експертиза
Про можливість участі ІГС в проведенні громадської експер?

тизи зазначено в ст. 6 Закону України “Про засади державної
регулярної політики в сфері господарської діяльності” від
11.09.2003 р.

Процедура громадської експертизи фактично дає можливість
ІГС стати учасниками вироблення державної політики в різних
сферах та бути громадськими контролерами за її реалізацією. По
суті. Постанова Кабінету Міністрів України № 976 від 5.11.2008 р.
запроваджує один із правових механізмів реалізації конститу?
ційного права громадян на участь в управлінні державними
справами, що передбачено ст. 38 Конституції України.

Процедура громадської експертизи дає можливість ІГС
оцінити ефективність діяльності певного органу виконавчої
влади або якоїсь посадової особи, ефективність виконання
певної державної програми, законність витрачання бюджетних
коштів, якість надання адміністративних послуг чи дотримання
законодавства тощо.

Громадська експертиза дає можливість ІГС не тільки оцінити
діяльність органу влади, а й вплинути на його політику або її
виконання. Тепер органи виконавчої влади зобов’язані розгля?
дати висновки громадської експертизи за участю авторів та
враховувати результати експертизи у своїй діяльності.

Відповідно до п. 6 Порядку, затвердженого Постановою 976,
“пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства
за результатами проведеної громадської експертизи (далі –
експертні пропозиції), враховуються органом виконавчої влади під
час підготовки програм соціально2економічного розвитку,
державних цільових та регіональних програм, формування
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бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної
діяльності”.

Також слід зазначити, що громадська експертиза є дуже ко?
рисним і потрібним ресурсом для самих органів виконавчої
влади. Адже вони безкоштовно отримують зовнішній аудит
своєї діяльності та цінні рекомендації щодо очікувань со?
ціальних груп, пріоритетів політики, бажаних заходів для її
реалізації тощо. Органи влади отримують додатковий консуль?
тативний ресурс, а також волонтерів в особі ІГС. Усе це потен?
ційно має сприяти покращенню якості управлінських рішень,
виробленню політики, зорієнтованої на потреби громадян,
ефективному використанню державних ресурсів та громадської
підтримки урядової політики. Саме тому механізм громадської
експертизи є обов’язковим елементом правової, демократичної
держави з розвиненим громадянським суспільством.

Ми пропонуємо розглядати громадську експертизу як
механізм залучення широкої громадськості до оцінки державної
політики та її покращення. Не варто порівнювати висновки
громадської експертизи з висновками судово?медичної експер?
тизи або Контрольно?ревізійного управління.

Громадська експертиза в жодному випадку не повинна викори?
стовуватися з недоброчесною метою, як?от для політичного тиску,
зведення рахунків, навмисного погіршення репутації тощо.

Доброчесні та професійні ІГС не можуть собі дозволяти
подібне використання громадської експертизи та не повинні
дозволяти робити це іншим ІГС, які, скоріш за все, створені
політиками для політичних переслідувань опонентів.

Запобігти цьому може публічне підписання та дотримання
етичної хартії громадських організацій щодо проведення
громадської експертизи.

Громадська експертиза може бути як простим, так і складним
інструментом. Для проведення експертизи можуть знадобитися
спеціальні фахові знання, однак може бути достатньо загального
рівня знань пересічної людини. Наприклад, аби перевірити, чи
оприлюднюють органи виконавчої влади річні порядки консуль?
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тацій з громадськістю (відповідно до Постанови КМУ №10 від
06.10.2010 року “Про затвердження Порядку залучення громадян
до формування та реалізації державної політики”) на своїх
офіційних сайтах, немає потреби в якихось спеціальних знаннях.

Тому ІГС, який планує здійснювати громадську експертизу,
має чітко розуміти предмет і складність управлінських процесів,
які він бажає перевіряти, залучити відповідних фахівців і
визначити дослідницькі методи.

Громадська експертиза – це вигідно для інститутів громаL
дянського суспільства, бо вона дає:

– доступ до інформації та процесу ухвалення рішень;
– вплив на державну політику та дії чиновників;
– обов’язковість реакції влади на пропозиції громадськості;
– підвищення авторитету серед влади та громадськості;
– вищий фаховий рівень власної організації.

Громадська експертиза – це вигідно для органів влади, тому
що вона дає можливість:

– бути інструментом реального залучення громадян до ви?
роблення державної політики;

– надати безкоштовні експерні рекомендації з найбільш
гострих проблем;

– показати незалежну оцінка ефективності роботи органу влади;
– отримати спосіб визначення чи корегування пріоритетів

власної діяльності;
– показати комплекс порад, спрямованих на вирішення

порушеної проблеми.

Як провести громадську експертизу
Проведення громадської експертизи охоплює чотири основ?

них етапи, а саме:
– планування проведення громадської експертизи ІГС;
– проведення громадської експертизи ІГС;
– розгляд результатів громадської експертизи органом

виконавчої влади;
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– врахування результатів громадської експертизи органом
виконавчої влади.

Однією з найголовніших умов для проведення якісної гро?
мадської експертизи є правильне планування громадської
експертизи. Перед початком здійснення громадської експерти?
зи варто чітко визначитися з тим, яку проблему ви хочете
вирішити, яку державні політику ви хочете покращити і яким
чином провести цю роботу.

Для того щоб спланувати проведення громадської експерти?
зи, необхідно: визначити мету громадської експертизи, предмет,
методи моніторингу і аналізу, індикатори, які вимірюються,
джерела інформації і спосіб її отримання та сформувати
експертну групу.

Проведення громадської експертизи передбачає:
1) надсилання запиту на проведення громадської експертизи;
2) отримання інформації від органу виконавчої влади і іншо?

го сприяння під час здійснення ГЕ;
3) здійснення моніторингу, оцінки і аналізу отриманих даних;
4) підготовку експертного висновку та його направлення на

розгляд органу виконавчої влади;
5) оприлюднення висновків експертизи для широкого загалу.

Розгляд результатів громадської експертизи відбувається
шляхом: 1) участі в засіданні колегії органу виконавчої влади
під час розгляду висновків експертизи; 2) отримання офіційного
рішення органу виконавчої влади про врахування чи невраху?
вання висновків громадської експертизи.

Орган влади може погодитися або частково погодитися з ре?
зультатами громадської експертизи і визначити перелік заходів з
їх врахування. Також орган влади може не погодитися з резуль?
татами експертизи, але його рішення має бути аргументованим.

Проте в будь?якому разі орган виконавчої влади має опера?
тивно розмістити на власному веб?сайті експертний висновок
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(протягом тижня) і результати його розгляду (упродовж 10
днів).

Варто зазначити, що після створення державного ЕлектронL
ного реєстру даних про стан і результати проведення гроL
мадських експертиз усі експертні висновки та рішення органів
влади з їх урахування планується розміщувати в цьому реєстрі,
і вони мають бути загальнодоступними. Сам електронний
реєстр повинен бути розміщений як спеціалізована рубрика
урядового сайту "Влада і громадськість": www. civic. kmu.gov.ua.

Урахування результатів громадської експертизи має
відбуватися шляхом виконання ухвалених заходів за резуль?
татами розгляду експертного висновку. Також пропозиції
громадськості мають враховуватися при розробці державних та
регіональних програм, бюджетів, визначенні пріоритетів діяль?
ності відповідних органів влади, планів законопроектних робіт,
кадровій політиці тощо. Про стан виконання заходів щодо вра?
хування висновків експертизи орган влади має періодично над?
силати інформацію до Електронного реєстру даних про стан і
результати проведення громадських експертиз.

Щодо кого можна застосовувати громадську експертизу?
Відповідно до постанови КМУ № 976 можна проводити гро?

мадську експертизу діяльності органів виконавчої влади. Таким
чином, громадській експертизі може бути піддана діяльність:

– КМУ і його Секретаріату;
– 20 міністерств та їх територіальних представництв;
– 19 державних комітетів та їх територіальних пред?

ставництв;
– 25 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним

статусом та їх територіальних представництв;
– 24 обласних державних адміністрацій, Київської і

Севастопольської міських адміністрацій;
– 488 районних державних адміністрацій, районних дер?

жавних адміністрацій в містах Київ і Севастополь.

41



Також можна здійснювати експертизу діяльності структур?
них підрозділів усіх вищезгаданих органів виконавчої влади та
їх посадових осіб, а також територіальних підрозділів централь?
них органів виконавчої влади.

Алгоритм проведення громадської експертизи
Більш чітко уявити логіку проведення громадської експер?

тизи нам допоможе відповідний алгоритм, що враховує основні
12 кроків її здійснення:

1. Визначаємося з метою громадської експертизи
2. Формулюємо предмет громадської експертизи
3. Обираємо методи проведення оцінки
4. Визначаємо бажані джерела інформації
5. Формуємо групу експертів по проведенню ГЕ
6. Складаємо та надсилаємо запит на проведення ГЕ
7. Отримуємо від органу влади інформацію для аналізу
8. Проводимо аналіз отриманих даних
9. Готуємо експертний висновок та направляємо його органу

влади
10.Отримуємо від органу влади письмову відповідь про ре?

зультати врахування
11.Беремо участь у засіданні колегії, на якій розглядається

наш висновок
12.Ознайомлюємося з результатами врахування на сайті

органу чи у ЗМІ
Оприлюднення висновків експертизи для широкого загалу

(медіа, ОГС, громадяни, інші суб’єкти)

Термін проведення громадської експертизи необмежений.
Але громадські організації не мають цим зловживати – гро?

мадська експертиза не повинна перетворитися на елемент
політичних технологій і зведення рахунків. Можна припустити,
що трьох місяців достатньо для проведення оцінки діяльності
органу виконавчої влади з певного питання.

42



Хто може проводити громадську експертизу?
Громадську експертизу можуть проводити ІГС. В абзаці 2 п. 2

постанови № 976 зазначено: “У цьому Порядку під інститутами
громадянського суспільства слід розуміти громадські організації,
професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні
і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недер2
жавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі то2
вариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства”.

Отже, уряд надав право здійснювати громадську експертизу
максимально широкому колу неприбуткових організацій.

Ст. 6 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності надає широкі
можливості громадськості, а саме: “Громадянам, суб’єктам гос2
подарювання та науковим установам, а також консультатив2
но2дорадчим органам, що створені при органах державної влади
та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси
громадян та суб’єктів господарювання”.

Таким чином, у сфері господарської діяльності Громадській
раді бажано керуватися Законом України  “Про засади держав?
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, в
інших сферах – Постановою КМУ №976.
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ДОДАТКИ

Додаток 1
Корисні ресурси
gromrady.org.ua – Портал громадських рад. Тут можна знайти

багато корисних матеріалів та порад саме з діяльності
громадських рад.

civic.kmu.gov.ua – урядовий портал "Громадянське су?
спільство і влада".

civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/exam/search – реєстр даних
про стан і результати проведення громадської експертизи на
порталі “Громадянське суспільство і влада“.

gurt.org.ua – портал суспільно активних громадян України.
Тут міститься актуальна та корисна інформація про громадське
життя України, а також про грантові конкурси та різноманітні
події.

civicua.org – портал "Громадський простір".
ango.org.ua – сайт Ресурсного центру АНГО.

Додаток 2

АНКЕТА
Шановні колеги, для оцінки пройденого шляху і опра?

цювання подальшої стратегії діяльності Громадської ради, будь
ласка, уважно прочитайте питання і дайте на них відповіді.

44

1. Вкажіть ваші перші очікування від діяльності
Громадської ради. Як змінилися вони з часом.
Що послужило їх зміні?
2. Яка була стратегія Громадської ради на
початку створення. Які були цілі і задачі, чи
змінилися вони?
3. Яка стратегія Громадської ради має бути
зараз?

А. Стратегія, цілі, очікування та їх зміни 
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4. Ваші очікування: в чому діяльність в
Громадській раді була для Вас корисною?
5. Чим Ваша діяльність була корисною для
Громадської ради? 
6. Чим Ви можете бути корисними для Гро?
мадської раді в майбутньому? 

Б. Імідж, маркетинг та просування
7. Які, на Вашу думку, методи просування
намірів Громадської раді зарекомендували себе
найкращим чином?
8. Які, на Вашу думку, методи просування
намірів Громадської раді слід використовувати в
майбутньому?
9. Яке головне повідомлення має доносити до
громадськості Громадська рада зараз?
10. Які фактори  впливають на імідж Громад?
ської ради в найбільшій мірі?
11. Як можна поліпшити сайт Громадської ради?

В. Посилення діяльності, самоокупність
12. Як можуть громадські організації Гро?
мадської ради посилити діяльність одна одної?
13. Які послуги надавалися Вашим структурним
підрозділом Громадської ради?
14. Яка ефективність послуг, що надавалася
Вашим структурним підрозділом Громадської
ради? Оцініть за п’ятибальною системою.

15. Як можна покращити послуги, що нада?
валася Вашим структурним підрозділом Гро?
мадської ради?
16. На вашу думку, з яких джерел повинна
фінансуватися діяльність Громадської ради
(відмітьте не більше 3?х пунктів)

17. Що слід зробити для досягнення стабіль?
ності діяльності Громадської ради?

1. Експертиза НПА (0 1 2 3 4 5) 
2. Антикорупційна експер?
тиза (0 1 2 3 4 5)
3. Подання пропозицій ОВВ
(0 1 2 3 4 5)
4. Інформування громадсь?
кості (0 1 2 3 4 5)

– місцевий бюджет;        
– внески членів Громадської
ради;
– місцевий бізнес;           
– громадян;
– міжнародні фонди;       
– інше _______________



18. Які найбільш ефективні методи залучення
нових учасників Громадської ради?
19. Які найкращі методи мотивації спільної
роботи членів Громадської ради?
20. Як краще забезпечити узгодженні дії членів
Громадської ради?
21. Чи потребує покращення структура управ?
ління Громадською радою?
22. Яка має бути структура управління
Громадською радою?

Є. Важливі проблеми
23. Які  найважливіші проблеми в діяльності
Громадської ради ви можете назвати?
24. Що можете запропонувати для їх роз?
в'язання?
25. Якщо б у вас була можливість почати все
спочатку, що б ви зробили інакше?
26. Які, на ваш погляд, фактори грають най?
більшу роль для забезпечення успішної
діяльності Громадської ради?
27. Які методи для поліпшення роботи Гро?
мадської ради ви бачите?
28. Як, на ваш погляд, можна покращити кому?
нікацію між членами Громадської ради?

Ж. Можливості і бачення майбутнього
29. Які 3?4 найважливіші можливості (фактори
успіху) для покращення роботи Громадської
ради ви можете назвати?
30. Які нові ініціативи Громадської ради Ви
можете запропонувати?
31. Які ресурси Громадська рада може додатково
залучити?
32. Як ви бачите діяльність Громадської ради в
подальшому?
33. В чому повинні полягати основні задачі
Громадської ради на наступний рік?
34. Як часто мають проходити збори членів
Громадської ради?
35. Для Вас Громадської ради це – ...
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Г. Членство, структура управління в Громадській раді



Додаток 3

Визначення ролей в організації (тест)
Заповніть анкету, керуючись нижче наведеними правилами:
• Окремо з кожної секції виберіть 1?3 твердження, які вам

краще всього підходять.
• Розподілять 10 балів між вибраними твердженнями.

Наприклад, ви вибрали два твердження, з яких одне під?
ходить більше. В такому випадку цьому твердженню
можна дати 7, а другому 3 бали і т.д.

• Таким чином, у Вас є 10 балів (не більше і не менше) в
кожній з секцій.

• Спробуйте відповідати щиро і не задумуватися надто
довго. 15 хвилин на цей тест цілком достатньо.

Секція А
Коли працюю над проектом з іншими людьми:
1. На мене можна покластися, оскільки я домагаюся, щоб ро?

бота, яку потрібно зробити, була правильно організована.
2. Помічаю помилки та недоліки, що інші помітити не в змозі.
3. Бурхливо реагую, коли збори втрачають свої головні цілі.
4. Вношу оригінальні пропозиції.
5. Об'єктивно аналізую ідеї інших, звертаючи увагу на їхні

сильні і слабкі сторони.
6. Я дуже зацікавлений в пошуку нових ідей і їх прикладному

застосуванні.
7. У мене є схильність організовувати інших людей.
8. Завжди готовий підтримати гарні пропозиції, що сприяють

розв'язанню проблеми.

Секція Б 
В пошуках задоволення від роботи:
1. Мені подобається мати вплив на прийняття рішень.
2. Прекрасно почуваю себе, коли робота потребує високої

концентрації і уваги.
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3. Допомагаю колегам вирішувати їх проблеми.
4. Мені подобається критично відбирати альтернативи.
5. Схильний до творчого розв'язання проблем.
6. Мне подобається узгоджувати різні точки зору.
7. Більше цікавлюсь практичністю ідей, ніж їх новизною.
8. Особливо подобається досліджувати різні точки зору і

способи дій.

Секція В
Коли група намагається розв'язати особливо складну задачу:
1. Уважно слідкую за тими сферами роботи, в яких можуть

виникнути складності.
2. Розглядаю ідеї, які можуть мати більш широке засто?

сування.
3. Перш ніж вибрати, люблю детально розглянути і оцінити

всі пропозиції.
4. Можу координувати і продуктивно використовувати

здібності інших людей.
5. Який би не був тиск, я наполягаю на системному підході до

роботи.
6. Я часто пропоную нові підходи для розв'язання старих

проблем.
7. Якщо це необхідно, готовий навіть насильно виказати свою

особисту думку.
8. Коли тільки можу, готовий допомогти іншим.

Секція Г 
У щоденній роботі:
1. Особливо уважно стежу, щоб не залишилося ніяких

неясностей із приводу моїх задач і цілей.
2. Не уникаю підкреслити свою думку під час зборів.
3. Можу працювати з різними людьми, здатними вико?

ристовувати свої цінні якості.
4. Намагаюся керуватися цікавими ідеями і/ або людьми.
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5. Звичайно знаходжу аргументи відмовитися від необґрун?
тованих пропозицій.

6. Схильний бачити зв'язки там, де інші бачать окремі речі.
7. Відчуваю дійсну насолоду, роблячи справу.
8. Хочу краще пізнати інших людей.

Секція Д
Якщо зненацька одержую складну задачу, яку потрібно

виконати в обмежені терміни, працюючи з незнайомими людьми:
1. Робота в групі часто сковує мою винахідливість.
2. Мої здібності особливо придатні для досягнення домов?

леностей.
3. Почуття рідко впливають на мої думки.
4. Намагаюся створити ефективну структуру.
5. Можу працювати з дуже різними людьми, що мають

різноманітні погляди.
6. Відчуваю, що іноді варто тимчасово стати непопулярним,

якщо це допоможе переконати в чомусь групу.
7. Звичайно знаю людей, специфічні знання яких дуже до речі.
8. Розвиваю свої уміння працювати швидко.

Секція Е
Коли зненацька просять приєднатися до нового проекту:
1. Вишукую можливості застосування нових ідей.
2. Перед тим, як почати нову справу, намагаюся старанно

закінчити розпочату.
3. Проблему аналізую старанно, з усіх боків.
4. Якщо треба, можу втягнути в справу інших людей.
5. Можу по?новому і безпристрасно глянути на більшість ситуацій.
6. Мені подобається брати на себе керівну роль, коли це

потрібно.
7. Можу співробітничати з колегами і позитивно реагувати на

ініціативи, що виходять від них.
8. Мені важко включитися в роботу, якщо цілі недостатньо

чітко визначені.
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Секція Ж
Вносячи свій внесок у роботу групи:
1. Думаю, що маю певний талант виділяти конкретні кроки,

до яких потрібно приступати після опрацювання інформації.
2. Досить довго міркую, але мої судження звичайно бувають

влучними.
3. Моєму стилю роботи притаманне використання широких

особистих зв'язків.
4. Точно помічаю всі подробиці.
5. Намагаюся висловити свої зауваження під час зборів групи.
6. Бачу, як ідеї і методи можуть бути використані в сфері

взаємовідносин.
7. Всебічно дивлюся на проблему і приймаю рішення, що

прийнятні для усіх.
8. Добре ладжу з іншими і багато працюю заради загального

результату групи.

Перенесіть свої оцінки в таблицю і підрахуйте суму балів у
вертикальних стовпчиках. Цифри, що знаходяться в таблиці,
відповідають порядковому номеру твердження у відповідній
секції.
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Додаток 4

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ

1. Дайте партнеру "випустити пар".
Якщо партнер роздратований і агресивний, то потрібно допо?

могти йому знизити внутрішню напругу. Доки цього не стане?
ться, домовитися з ним буде важко або неможливо. Під час про?
явів агресії слід вести себе спокійно, впевнено, але не
зарозуміло.

Якщо людина агресивна, значить вона переповнена негатив?
ними емоціями, незалежно від її статусу та віку. В гарному
настрої люди не кидаються один на одного. Найкращий прийом
в ці хвилини – представити, що навколо Вас є оболонка, через
яку не проходять стріли агресії.

2. Вимагайте від партнера спокійно обґрунтувати претензії.
Скажіть, що будете враховувати тільки факти і об`єктивні

докази. Люди часто підміняють факти емоціями. Тому емоції
відхиляйте питаннями: "Те що ви говорите, відноситься до
фактів чи поглядів і здогадок?".

3. Збивайте агресію неочікуваними прийомами.
Наприклад, довірливо попросіть у агресивного партнера по?

ради. Задайте неочікуване питання, зовсім про інше, але зна?
чиме для нього. Нагадайте про те, що вас зв'язувало в минулому
і було приємним. Зробіть комплімент ("Твоя реакція мені ціл?
ком зрозуміла, ти такий холоднокровний в цій гострій ситуації",
"В гніві Ви ще красивіші"). Виразіть співчуття, наприклад, тому
що він (вона) втратила дуже багато. Головне, щоб ваші
прохання, спогади, компліменти переключили свідомість
агресивного партнера з негативних емоцій на позитивні.

51



4. Не давайте йому негативних оцінок, а говоріть про свої
почуття.

Не говоріть: "Ви мене обдурили", краще скажіть: "Я відчуваю
себе обдуреним". Не говоріть: "Ви груба людина", краще
скажіть: "Я дуже засмучений тим, як ви зі мною розмовляєте".

5. Спробуйте сформулювати бажаний кінцевий результат і
проблему як перешкоду на його шляху.

Проблема – це те, що потрібно розв'язувати. Відносини з
людиною – це фон або умов, в яких доводиться розв'язувати
проблеми. Неприязне відношення до партнера може заставити
вас не захотіти розв`язувати проблеми. А цього робити не
можна. Не дозволяйте емоціям управляти вами! Визначте разом
з партнером проблему і зосередьтесь на ній.

6. Запропонуйте партнеру висказати свої думки з розв'язання
проблеми і свої варіанти розв'язання.

Не шукайте винних і не пояснюйте конфліктну ситуацію,
шукайте виходу з неї. Не зупиняйтесь на першому варіанті,
шукайте інші прийнятні варіанти. Виберіть з них найкращий.
Пам`ятайте, що слід шукати взаємоприйнятні варіанти рішень.
Ви і партнер маєте бути задоволені взаємно. Ви обидва маєте
бути переможцями, а не переможцем і переможеним. Якщо не
можете домовитися про щось конкретне, то шукайте об`єктивну
міру для узгодження (нормативи, закон, факти, існуючі
положення, інструкції і т.д.).

7. В будь2якому випадку дайте партнеру зберегти своє
обличчя. Не дозволяйте собі розпускатися і відповідати агресією
на агресію. Не зачіпайте достоїнства партнера. Не зачіпайте його
особистості. Давайте оцінку тільки його діям і вчинкам. Можна
сказати: "Ви вже двічі не виконали свої зобов'язання", але
неможна говорити: "Ви – недисциплінована людина".
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8. Відображайте як лунає зміст претензій партнера.
Хоча на перший погляд, вам все зрозуміло, однак задайте

питання: "Чи правильно я тебе зрозумів?", "Ви хотіли, сказати,
що…", "Дозвольте я перекажу, що ви сказали, щоб правильно
переконатися, правильно я вас зрозумів, чи ні". Ця тактика
усуває непорозуміння і демонструє увагу до людини, що також
зменшує його агресію.

9. Тримайтесь як на лезі бритви в позиції "на рівних". 
Більшість людей, коли на них кричать або їх звинувачують,

також кричать у відповідь або намагаються поступитися,
промовчати, щоб погасити гнів іншого. Обидві ці позиції
(зверху – "батьківська" або знизу –"дитяча") неефективні.
Тримайтесь твердо в позиції спокійного переконання (позиція
на рівних – "дорослі"). Вона утримує партнера від агресії та
допомагає обом "не втратити обличчя".

10. Не бійтеся вибачитися, якщо відчуваєте свою провину.
По?перше, це обеззброює партнера і визиває у нього повагу

до вас, бо вибачатися здатні тільки переконані і мудрі люди.

12. Замовчіть першим. 
Якщо ви втратили контроль над собою і не відчули, як втяг?

нулися в конфлікт – замовчіть. Не від суперника вимагайте:
"Замовкни!", а від себе. Якщо жоден з учасників не бажає
замовчати, то обох дуже швидко захвачує негативне емоційне
збудження. Тоді напруга швидко зростає. Взаємні репліки
тільки підливають масло у вогонь. Щоб погасити збудження,
слід прибрати те, що його підпалює. В будь?кому конфлікті
беруть участь дві сторони, а якщо одна зникла – немає з ким
сперечатися. Однак мовчання не повинно бути образливим для
партнера.
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13. Не характеризуйте стан партнера.
Всіляко уникайте констатації негативного емоційного стану

партнера. "Ну, знову, поліз у пляшку!.. Чого ти бісишся?".
Подібні "заспокійливі" фрази тільки посилюють розвиток
конфлікту.

14. Йдучи, не грюкайте дверима.
Суперечку можна завершити, якщо спокійно і без будь?яких

слів вийти з кімнати. Але якщо при цьому грюкнути дверима,
або перед цим сказати щось образливе, можна визвати ефект
страшної руйнівної сили. Відомі трагічні випадки, спричинені
саме образливим словом "під завісу".

15. Говоріть, коли партнер охолонув. 
Тримайте паузу, поки партнер не охолоне. Перемагає не той,

хто залишає за собою останній випад, а той, хто залишає
конфлікт на початку, не дає йому розгорітися.

Незалежно від результатів розв'язання протиріч, старайтесь
не зламати ваші відносини. Виразіть своє повагу до партнера і
своє занепокоєння труднощами, що виникли під час спору. 



ПРО АВТОРІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

Рекун Анатолій Іванович – директор Черкаської обласної
громадської організації "Ресурсний центр АНГО". Має успіш?
ний досвід впровадження програм місцевого економічного
розвитку, створення і діяльності в громадах ініціативних груп
(комітетів дій), моніторингової діяльності, підготовки та оцінки
ефективності регуляторних актів. Має значний досвід форму?
вання і управління регіональною коаліцією громадських
організацій. Досвід підготовки та оцінки програм та тренерська
практика в сфері економіки, менеджменту (сертифікований
програмою "Джуніор Ечівмент" як тренер з прикладної еконо?
міки, програмою Міжнародного бюро праці "Розпочни і вдоско?
налюй свій бізнес" як тренер з розвитку бізнесу). Досвід кон?
сультування з місцевого економічного та підприємницького
розвитку (сертифікований Міжнародною Фінансовою Корпо?
рацією як консультант з фінансового менеджменту та бізнес?
планування). Обирався депутатом Черкаської міської ради.
Працював головою Представництва Держпідприємництва
України в Черкаській обл.

Новіков Юрій Олексійович – консультант та тренер Ресурс?
ного центру АНГО. Має значний досвід підготовки і проведення
тренінгів – "Економічний розвиток громади", "Соціально?відпо?
відальний бізнес в громаді", "Бізнес?планування", "Фінансовий
менеджмент для НДО", "Розробка проектів для одержання
грантів", "Менеджмент", "Управління фінансами", тренінг для
вчителів "Прикладна економіка". Сертифікований Міжнарод?
ною Фінансовою Корпорацією (МФК) як тренер із бізнес?
планування та фінансового менеджменту, програмою "Джуніор
Ечівмент" – як тренер з прикладної економіки. Має значний
досвід консультування із складання бізнес?планів та проведення
маркетингових та соціологічних досліджень. Сертифікований
МФК як консультант з фінансового менеджменту і бізнес?
планування.
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Громадська організація "Ресурсний центр АНГО" (РЦ
АНГО) є сервісним центром Асоціації недержавних громад?
ських організацій (АНГО). АНГО, як обласна коаліція (без
створення юридичної особи) діє з 1996 р. і на сьогоднішній день
об'єднує 48 громадських організацій Черкащини. Громадські
організації, які бажають вступити в АНГО, подають заяву і
погоджуються із маніфестом АНГО. У РЦ АНГО працюють
фахівці, які мають досвід консультативної роботи, проведення
тренінгів, науково?практичних конференцій, круглих столів. 

Основна мета РЦ АНГО – створення сприятливих умов для
неурядових громадських організацій у їхньому прагненні до
національного, духовного, демократичного і соціально?еконо?
мічного відродження України. 

З 2001 року Ресурсний центр АНГО виконує функції Агенції
регіонального розвитку в Черкаській обл. та є членом Асоціації
агенцій регіонального розвитку України. Крім технічної
підтримки громадських організацій, РЦ АНГО надає такі
послуги:

– розробка стратегічних планів розвитку населених пунктів
та організацій;

– проведення корпоративних тренінгів;
– розробка ефективних систем мотивації персоналу;
– розробка стратегій розвитку організацій;
– проведення маркетингових та соціологічних досліджень;
– розробка та реалізація проектів та навчальних програм з

розвитку громади.
Маємо досвід реалізації консультаційних проектів з 1999

року. Фахівці організації сертифіковані Міжнародною Фінан?
совою Корпорацією, Інститутом Саймона Фрейзера та Міжна?
родною організацією праці. 

Адреса організації: 
вул. Благовісна, 262, м. Черкаси, 18007.
Тел. (0472) 37200275
Ел. пошта: asim@uch.net
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