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МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ В УМОВАХ 
РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В УКРАЇНІ

Анотація. Публікація присвячена питанням механізмів реалізації по-
тенціалу демократії участі в умовах реформи місцевого самоврядування 
в Україні. Здійснюється постановка питання про потенціал демократії 
участі або ж партисипаторної демократії в XXI ст., як раціонального до-
повнення традиційних ліберальних моделей народовладдя, представле-
них, у першу чергу, безпосередньою та представницькою демократіями. 
Підкреслюється, що криза традиційної ліберальної демократії, зумовлена 
насамперед абсентеїзмом виборців і неоднозначністю результатів рефе-
рендумів останніх 10-15 років (Brexit і ін.), а також зростанням симпа-
тій виборців у державах-учасницях ЄС до популістських і радикальних 
партій, зумовлює об’єктивну потребу в переосмисленні методів і форм 
народовладдя. Зокрема, наголошується на недооціненому в багатьох дер-
жавах світу потенціалу демократії участі, яка отримала значний поштовх 
для свого розвитку після Другої світової війни і, з перманентним успіхом, 
розвивається в більшості держав Європи, Америки і інших регіонів світу. 
При цьому, феноменологія партисипаторної демократії полягає в тому, 
що ця форма народовладдя є найбільш ефективною на місцевому рівні. 

Зроблено висновок, що механізм реалізації демократії участі в Укра-
їні є системою взаємозумовлених доктринальних, нормативно-правових, 
організаційно-управлінських і інших механізмів, які забезпечують реалі-
зацію права громадян на місцеве самоврядування в формі їх добровіль-
ного залучення до участі в вирішенні органами місцевого самоврядування 
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та їх посадовими особами питань місцевого значення в межах Конституції 
та законів України.

Наголошується, що важливим пріоритетом реформи місцевого само-
врядування в Україні в 2019 і наступних роках має стати доктринальне, 
законодавче і організаційно-управлінське забезпечення використання по-
тенціалу місцевих виборів і референдумів в органічному поєднанні з та-
кими видами і формами демократії участі на місцях, як загальні збори, 
місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, партисипа-
торні бюджети тощо.

Ключові слова: демократія; демократія участі; партисипаторна демо-
кратія; місцеве самоврядування; реформа місцевого самоврядування; ме-
ханізми реалізації демократії участі.
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MODERNIZATION OF THE MECHANISM 
OF REALIZATION OF DEMOCRACY OF 

PARTICIPATION IN CONDITIONS  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT REFORM  
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Annotation. The publication focuses on the mechanisms for realizing 
the potential of participatory democracy in the context of local government 
reform in Ukraine. The question of the potential of participatory democracy 
or participatory democracy in the 21st century is being raised as a rational 
complement to traditional liberal models of democracy, represented, first and 
foremost, by direct and representative democracies. It is emphasized that the 
crisis of traditional liberal democracy, caused primarily by voter absenteeism 
and ambiguity of the results of the referendums of the last 10-15 years (Brexit, 
etc.), as well as the increase of voters’ sympathies in EU member states with 
populist and radical parties, rethinking the methods and forms of democracy. 
In particular, it emphasizes the underestimated potential of participatory 
democracy in many countries of the world, which has given a significant 
impetus to its development since World War II and, with permanent success, is 
developing in most countries of Europe, America and other regions of the world.  
At the same time, the phenomenology of participatory democracy is that this 
form of democracy is the most effective at the local level.
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Постановка проблеми. Піс-
ля Революції гідності в 2014 року 
Україна взяла курс на реформу-
вання місцевого самоврядування 
та територіальної організації пу-
блічної влади на місцях на засадах 
децентралізації та субсидіарності, 
заснований на цінностях і цілях 
Європейської хартії місцевого са-
моврядування. Нині ця реформа 
залишається однією з найбільш 
ефективних в Україні. За дани-
ми Мінрегіонбуду, розміщеними 
на офіційному веб-сайті цього мі-
ністерства, на початок 2019 року 
в Україні утворено 877 об’єдна-
них територіальних громад (ОТГ), 
в складі яких проживає біля 9 млн. 
громадян України. При цьому, 
біля 100 ОТГ до кінця 2019 року 
можуть провести перші щорічні 
вибори, після відповідного рішен-
ня ЦВК [1]. Демократизм рефор-
ми місцевого самоврядування на 
засадах децентралізації в цілому 
узгоджується з подібними тренда-

ми у інших державах Ради Європи 
(Литва, Польща, Франція та ін.), 
які стали прикладом України. 

Як відомо, Європейська хар-
тія місцевого самоврядування 
1985 року, ратифікована Україною 
в 1997 році, не містить зобов’язань 
щодо видів і форм демократії, які 
мають забезпечувати демократизм 
місцевого самоврядування. Водно-
час, у преамбулі цієї Хартії йдеться 
про те, що «… право громадян на 
участь в управлінні державними 
справами є одним з демократич-
них принципів, які поділяються 
всіма державами – членами Ради 
Європи, … що це право найбільш 
безпосередньо може здійснювати-
ся саме на місцевому рівні» [2].

Закономірно, що залучення за-
гальновизнаного інституту локаль-
ної демократії, – місцевих виборів, 
– стало важливим механізмом для 
селекції оновлених управлінських 
еліт до органів місцевого самовря-
дування в Україні та їх одночас-

It is concluded that the mechanism of realization of democracy of 
participation in Ukraine is a system of mutually agreed doctrinal, normative-
legal, organizational-administrative and other mechanisms that ensure 
realization of citizens’ right to local self-government in the form of their 
voluntary involvement in decision-making by local self-government bodies 
and their positions issues of local importance within the framework of the 
Constitution and laws of Ukraine.

It is emphasized that an important priority of local government reform 
in Ukraine in 2019 and the coming years should be the doctrinal, legislative 
and organizational-management support for harnessing the potential of local 
elections and referendums in an organic combination with such types and 
forms of local participation, as general assemblies, local assemblies, public 
hearings, e-petitions, participatory budgets, and more.

Keywords: democracy; participatory democracy; Local Government; local 
government reform; mechanisms for implementing participatory democracy
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ної легітимації. Адже, до сьогодні 
у всіх названих ОТГ були прове-
дені виключно первинні вибори. 
Разом із тим, певним недоліком 
реформи місцевого самоврядуван-
ня 2014-2019 років в Україні стало 
ігнорування інших, окрім виборів, 
видів і форм місцевої демократії, 
включно з партисипаторною ло-
кальною демократією.

Парадоксальною є ситуація, 
коли в процесі добровільного 
об’єднання територіальних громад 
в Україні не було використано ін-
ститут місцевих референдумів, 
за відсутності його унормування 
в чинному законодавстві після втра-
ти чинності Закону України «Про 
всеукраїнський та місцеві рефе-
рендуми» 1991 року з прийняттям 
у 2012 року Закону України «Про 
всеукраїнський референдум», який 
у свою чергу було визнано Консти-
туційним Судом України у 2018 
році неконституційним. Хоча, і по-
передній досвід проведення в Укра-
їні місцевих референдумів навряд 
чи можна вважати вдалим. З 1991 
по 2012 рік, за різними оцінками, 
в Україні було проведено понад 
200 місцевих референдумів [3; 4; 
5], і значного впливу на розвиток 
локальної референдної демократії 
вони із різних причин не справили. 

Водночас, за умови відсутності 
закону про місцеві референдуми 
з 2012 року і донині, в процесі ре-
форми місцевого самоврядування 
в Україні отримала свій розвиток 
демократія участі, або ж так звана 
партисипаторна демократія. Осо-
бливо на рівні міст. Так, за інфор-
мацією USAID і інших експертних 
організацій, розміщеній на офіцій-

ному веб-сайті Комітету Верховної 
Ради України VIII скликання з пи-
тань державного будівництва, ре-
гіонального розвитку та місцевого 
самоврядування, за 2016-2018 роки 
21 місто запустило бюджет участі, 
і ще 15 – е-петиції. Утім, лише 4 
міста запустило місцеві ініціативи, 
і 3 – громадські слухання. У той 
же час, в окремих містах лиша-
ються штучні бар’єри, які роблять 
майже неможливим скористатись 
інструментами місцевої демократії. 
Так, для ініціювання громадських 
слухань в м. Чернігові потрібно зі-
брати 3 000 підписів жителів (ре-
комендація міжнародних організа-
цій – не більше 50), а щоб подати 
місцеву ініціативу в Кропивниць-
кому – 19 000 підписів (рекоменда-
ція – не більше 250) [6]. Подібна 
ситуація спостерігається не лише 
в міських, а й у інших територі-
альних громадах.

Однією з причин цього є не-
унормованість демократії участі 
та форм її реалізації, у першу 
чергу новітніх (е-петиції, парти-
сипаторні бюджети тощо), у чин-
ному законодавстві про місцеве 
самоврядування та відсутність на-
уково обгрунтованих і дієвих пу-
блічно-управлінських механізмів 
забезпечення реалізації форм пар-
тиципаторної демократії, яка по-
зитивно зарекомендували себе за 
кордоном, насамперед – у держа-
вах-учасницях ЄС, під час прове-
дення реформування місцевого са-
моврядування.

Аналіз досліджень і публіка-
цій. Питання теорії та практики 
механізмів залучення громадськос-
ті до участі в державному управ-
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лінні та природи партисипативної 
демократії досліджувались у ро-
ботах учених у сфері публічного 
управління (М. Білинська, О.Ва-
сильєва, К. Ващенко, Р. Войтович, 
М.Гирик, Н. Гончарук, І.Дєгтярьо-
ва, В. Загорський, О. Оболен-
ський, В. Олуйко, Л. Пашко, О. 
Пухкал, Є. Романенко, І. Сурай, 
С. Хаджирадєва та ін.) та пра-
ва (О.Батанов, В. Нестерович, В. 
Погорілко, А.Селіванов, О.Скрип-
нюк, М.Ставнійчук, В. Федорен-
ко і ін.). Разом із тим, визначення 
сутності, змісту, структури і меха-
нізмів реалізації партисипаторної 
демократії в умовах реформування 
місцевого самоврядування в Украї-
ні передбачає проведення відповід-
них наукових досліджень. 

Метою статті є формування на-
укових засад механізмів реалізації 
демократії участі в умовах рефор-
мування місцевого самоврядування 
в Україні та обґрунтування пропо-
зицій щодо вдосконалення чинно-
го законодавства та управлінської 
діяльності у цій сфері публічних 
відносин. 

Виклад основного матеріалу. 
Місцеве самоврядування має давні 
витоки, але свого сучасного сенсу 
починає набувати лише за часів 
середньовіччя, під впливом Маг-
дебурзького права (Magdeburger 
Weichbildrecht), або ж «німець-
кого» чи «тевтонського» права, 
сформованого в XII ст. на основі 
«Саксонського зерцала» та ста-
туту вільного міста Магдебург. А 
уже з наступного століття Магде-
бурзьке право поширилось спочат-
ку в Великому Князівстві Литов-
ському та Королівстві Польському, 

а надалі й у Речі Посполитій, до 
складу якої входили й Українські 
землі (Городок, Кам’янець-Поділь-
ський, Коломия, Кременець, Львів, 
Луцьк, Стрий, Теребовля і ін.). 
Разом із тим, Магдебурзьке право, 
як одна з найбільш відомих систем 
середньовічного міського права, 
яка мала елементи демократично-
го управління (виборний міський 
голова та рада міста, зібрання го-
родян тощо), мала обмежену сферу 
дії: його юрисдикція поширювала-
ся виключно на міста, наділені цим 
правом.

Джерелом конституційної мо-
делі місцевого самоврядування 
в Україні, відомої як «козацьке 
самоврядування», традиційно вва-
жають Конституцію Пилипа Ор-
лика 1710 року, або ж «Пункти й 
конституції законів та вольностей 
Війська Запорозького між ясно-
вельможним паном Пилипом Ор-
ликом, новообраним Гетьманом 
Війська Запорозького, та між стар-
шиною, полковниками, а також 
названим Військом Запорозьким, 
прийняті публічною ухвалою обох 
сторін і підтверджені на вільних 
виборах встановленою присягою 
названим ясновельможним гетьма-
ном, року Божого 1710, квітня п’я-
того дня у Бендерах». Хоча, звіс-
но, у цій Конституції був відсутній 
чіткий розподіл функцій і повнова-
жень державної влади і місцевого 
самоврядування. За тогочасних іс-
торичних умов і, в першу чергу, за 
відсутності національної держав-
ності, козацьке самоврядування 
фактично і склало публічну владу 
в Україні. 
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На думку вітчизняних пра-
вознавців, праобраз законодавчої 
влади мала втілювати Генеральна 
Рада, до складу якої повинні були 
входити генеральні старшини, ци-
вільні полковники, генеральні рад-
ники (делегати від полків), полкові 
старшини, сотники і представники 
від Запорізької Січі. Генераль-
на Рада повинна була збиратися 
тричі на рік у християнські свята 
(Різдво, Великдень і Покрову) та 
заслуховувати звіти гетьмана, пи-
тання про недовіру йому, обирати 
генеральну старшину за поданням 
Гетьмана тощо. Фактично, пропо-
нувалася організація козацького 
парламенту, відмінна від стихій-
них чорних рад часів Гетьманщини 
і дорадчих гетьманських рад [7, с. 
9-11]. Але, в силу різних обставин, 
Конституція Пилипа Орлика та 
закріплена в ній козацька модель 
місцевого самоврядування, з опи-
саними елементами локальної де-
мократії, так і не була реалізована 
в українському державотворенні та 
правотворенні на практиці.

Відзначимо, що ключові цінно-
сті та принципи конституціоналіз-
му, включаючи обмеження влади, 
верховенства права, а пізніше й 
місцевого самоврядування, були 
сформовані та втілені у законо-
давстві та управлінській практиці 
в Європі та Америці в XVII-XIX 
ст., насамперед в епоху «великих 
революцій» в Англії, Франції, 
США, Німеччині, Японії та ін. 
країнах [8, с. 74-80]. У цей час був 
сформований і концепт класичної 
демократії, втілений у конституці-
ях США 1787 р., Франції 1791 р. 
і ін. Йдеться насамперед про пар-

ламентську демократію, яка стала 
привабливою альтернативою абсо-
лютній монархії. 

Так, Й. Шумпетер у своїй ро-
боті «Капіталізм, соціалізм і демо-
кратія» (1976 р.) писав щодо сут-
ності класичної західної демократії 
наступне: «Філософія демократії 
XVIII ст. може бути визначена на-
ступним чином: демократичний ме-
тод є такою сукупністю інституцій-
них засобів прийняття політичних 
рішень, за допомогою яких здійс-
нюється загальне благо шляхом на-
дання самому народу можливості 
вирішувати проблеми через вибори 
індивідів, які збираються для того 
щоб виконати його волю» [9, с. 4].

Тобто, саме представницька де-
мократія вважалася оптимальним 
шляхом досягнення загального до-
бробуту. Водночас, класична захід-
на демократія цього часу апелювала 
до загальнонаціонального пред-
ставницького органу – парламенту, 
члени якого мали вільний мандат. 
Натомість, місцева демократія зде-
більшого залишалася поза увагою 
тогочасних мислителів і творців 
перших конституцій і здійснювала-
ся на основі усталених століттями 
традицій народоправства. Зокрема, 
у кантонах Швейцарського Союзу, 
починаючи з XV ст. практикува-
лись місцеві референдуми, народ-
ні ініціативи, народні вето та ін., 
тоді як на конституційному рівні 
референдуми були закріплені лише 
у Другій Гальветичній Конститу-
ції 1802 р. [4, с. 46-47]. Подібні 
практики народних зібрань, ініці-
атив та інших традиційних форм 
локальної демократії зустрічаємо 
й в історії інших народів Європи, 
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включаючи уже згадану «козацьку 
демократію», яку системно закрі-
плювала Конституція Гетьмана Пи-
липа Орлика 1710 року.

Ситуація щодо локальної де-
мократії та закріпленні її видів 
і форм змінилася після наукового 
обґрунтування категорії «місцеве 
самоврядування». Поширеною се-
ред науковців є думка про те, що 
категорія «місцеве самоврядуван-
ня» отримала свій сучасний сенс 
і закріплення на конституційному 
рівні в період Великої французь-
кої революції, щоб підкреслити 
автономність і навіть самостійність 
комуни перед державою. Зокрема, 
у 1790 році в Франції було офіцій-
но запроваджено самостійну чет-
верту гілку влади – «муніципаль-
ну владу». Але, на переконання 
О.Батанова і В.Кампо, у Франції 
ідеї вільних громад, конституцій-
ні основи сучасного місцевого са-
моврядування були сформовані та 
реалізовані майже через 100 років 
після Великої французької рево-
люції, лише у Третій Республі-
ці, починаючи з 1875 року [10, с. 
11]. До цього часу ідея місцевого 
самоврядування мала переважно 
політичний характер і стосувала-
ся паритетів комун і Французької 
республіки у здійсненні публічної 
влади. 

У кін. XIX – на поч. XX ст. ка-
тегорія «місцеве самоврядування», 
обґрунтована прусським правником 
Р. Гнейстом, отримала своє поши-
рення не лише в науці, а й у пра-
вотворчій і управлінській практи-
ці. На думку К. Шмітта, згаданий 
учений у своїй відомій праці «Self-
government, Kommunalverfassung 

und Verwaltungsgericht in 
England» (1871 р.) вбачав, що на-
явність місцевого самоврядування 
є виключно важливою передумо-
вою утвердження правової держа-
ви [11, с. 119]. На наш погляд, 
справедливість цієї тези Р. Гнейста 
переконливо довів час. Адже місце-
ве самоврядування стало важливим 
явищем для обмеження всевладдя 
держави на місцях, а також управ-
лінсько-правовим режимом для за-
безпечення жителів громад, комун, 
гмін тощо доступними послугами.

На початку XX століття Украї-
на отримала свій історичний шанс 
на державотворення та легітимі-
зацію місцевого самоврядування. 
Українська національна революція 
1917-1921 років, а також діяль-
ність УНР і ЗУНР, Української 
держави П. Скоропадського, Ди-
ректорії, інших центрів української 
публічної влади (Карпатська Січ, 
Холодноярська республіка та ін.) 
сприяли появі на політичній карті 
світу самостійної України. Доро-
говказом її розвитку, в тому числі 
й у сфері місцевого самоврядуван-
ня стали Універсали і Конституція 
УНР, інші акти в сфері державної 
влади і управління. Разом із тим, 
за цей незначний проміжок часу 
в Україні, не зважаючи на творен-
ня українського парламенту, уря-
ду, армії, академії наук та інших 
державних органів, не вдалося 
створити повноцінну демократичну 
систему місцевого самоврядування 
на всій своїй території, а тим біль-
ше запровадити інститути місцевої 
демократії. Більшовицька агресія, 
яка почалася з інфільтрації до 
складу місцевих рад України, на 
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територіях, що межували із ново-
проголошеною після Жовтневого 
перевороту 1917 року РРФСР, агі-
таторів і бойовиків, призвела до за-
хоплення значної частини України 
та повалення Української держави.

За час входження України до 
складу колишнього СРСР була 
сформована т.з. «радянська модель 
місцевого управління та самовря-
дування», яка включала до свого 
складу повний арсенал різноманіт-
них форм і методів «соціалістичної 
демократії»: від безальтернативних 
місцевих виборів – до всенародних 
обговорень. Можна навіть було 
б припустити, що у колишньому 
СРСР було створено досить дієву 
систему форм демократії участі. 
Формально, окрім місцевих вибо-
рів і референдумів, на місцевому 
рівні передбачалося місцеві збо-
ри, місцеві обговорення, петиції 
та звернення до місцевих органів 
влади, відкликання депутатів міс-
цевих рад тощо. Але, на практиці 
вони проводилися не часто й пе-
реважно для легітимізації рішень 
партійно-державних органів коли-
шнього СРСР. Приклади, коли б 
результати застосування інститутів 
«соціалістичної демократії» йшли 
в розріз з рішеннями КПРС і ор-
ганів державного управління, екс-
пертам і ученим на разі не відомі.

У цей же час, після проголо-
шення незалежності спочатку соці-
алістичними, а далі й радянськими 
республіками в 1989-1991 роках, 
потенціал партиципаторної демо-
кратії або ж демократїї участі роз-
глядається в країнах ліберальної 
демократії, як раціональне допов-
нення традиційних ліберальних 

моделей народовладдя, представ-
лених, у першу чергу, безпосеред-
ньою та представницькою демокра-
тіями. До того ж, криза традиційної 
ліберальної демократії, зумовлена 
насамперед абсентеїзмом виборців 
і неоднозначністю результатів ре-
ферендумів останніх 10-15 років 
(Brexit і ін.), а також зростанням 
симпатій виборців у державах- 
учасницях ЄС до популістських 
і радикальних партій, зумовила 
об’єктивну потребу в переосмис-
ленні методів і форм народовлад-
дя. Зокрема, недооцінений у ба-
гатьох державах світу потенціал 
демократії участі отримує значний 
поштовх для свого розвитку в біль-
шості держав Європи, Америки 
і інших регіонів світу. Відповідні 
тенденції щодо розвитку демокра-
тії участі вплинули й на її популяр-
ність в сучасній Україні.

Після розпаду колишнього 
СРСР і проголошення незалежнос-
ті України у 1991 році розпочало-
ся формування системи національ-
ного місцевого самоврядування 
на демократичних засадах. Хоча, 
цей процес виявився доволі три-
валим, оскільки в 1991-1996 ро-
ках в Україні була законсервована 
дещо модернізована радянська си-
стема «рад всіх рівнів». І лише піс-
ля прийняття Конституції України 
1996 року була утверджена грома-
дівська теорія місцевого самовря-
дування, що передбачала визнання 
і гарантування Українською дер-
жавою місцевого самоврядування 
(ст. 7) [12], а також наділення 
територіальних громад повнотою 
владно-управлінських повноважень 
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для забезпечення інтересів жителів 
цих громад, включаючи ОТГ. 

У Законі «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21 трав-
ня 1997 р. визначається: «Місце-
ве самоврядування в Україні – це 
гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добро-
вільного об’єднання у сільську гро-
маду жителів кількох сіл, селища, 
міста – самостійно або під відпові-
дальність органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування вирі-
шувати питання місцевого значен-
ня в межах Конституції і законів 
України» [13]. Таким чином, ло-
кальна демократія в Україні пред-
ставлена безпосереднім і представ-
ницьким народовладдям.

Основними формами безпо-
середнього волевиявлення те-
риторіальних громад в Україні, 
спрямованими на забезпечення без-
посереднього здійснення ними са-
моврядування в межах Конституції 
і законів України, є місцеві вибо-
ри, референдуми, загальні збори 
громадян за місцем їх проживання, 
а також місцеві ініціативи, громад-
ські слухання тощо. Названі форми 
місцевої демократії відповідають 
положенням Європейської хартії 
місцевого самоврядування, преам-
була якої визнає право громадян 
на участь в управлінні державними 
справами одним із демократичних 
принципів, що підтримується всіма 
державами-учасницями Ради Єв-
ропи [14, с. 604-608]. Очевидно, 
що поряд із місцевими виборами 
і референдумами, які залишаються 
класичними формами народовлад-
дя, що відрізняються від інших: 
а) безпосереднім обранням чи при-

йняттям рішення; б) голосуванням 
виборців, які є жителями конкрет-
ної територіальної громади, усе 
більше привабливим у XXI ст. стає 
потенціал демократії участі на міс-
цевому рівні. 

Такими формами партиципатор-
ної демократії в Україні на сьогодні 
є: а) громадські слухання; б) гро-
мадські консультації; в) участь 
представників інститутів громадян-
ського суспільства в конкурсних 
і атестаційних комісіях при органах 
місцевого самоврядування; г) елек-
тронні петиції до органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб; 
д) формування партисипаторних 
бюджетів у територіальних грома-
дах тощо. Арсенал демократії уча-
сті, яка нині стає запобіжником від 
популізму, постійно модернізуєть-
ся, як на національному, так і на 
міжнародному рівні.

Для прикладу можна навести 
методичний продукт, обґрунтова-
ний експертами Європейської комі-
сії з питань місцевої та регіональ-
ної демократії – CLEAR. Методика 
CLEAR слугує для встановлення 
зворотнього зв’язку між органами 
місцевого самоврядування та жи-
телями відповідної територіальної 
громади і детермінується наступ-
ним чином:

C. Можуть робити, а саме ма-
ють ресурси, вміння та знання для 
участі.

L. Бажають, а саме мають від-
чуття приналежності, яке підсилює 
участь.

E. Уповноважені, а саме отри-
мали можливість для участі.

A. Запрошені, а саме мобілізо-
вані для участі офіційними органа-
ми влади або групами волонтерів.
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R. Відчувають зворотній зв’язок, 
а саме бачать приклади того, як їх 
думка береться до уваги [15, с. 5].

Застосування методики CLEAR, 
на наш погляд, може бути ефектив-
ним управлінським механізмом для 
використання потенціалу демокра-
тії участі при проведенні реформи 
місцевого самоврядування в Украї-
ні в 2019 і наступних роках. Разом 
із тим, демократія участі на місце-
вому рівні потребує досконалих ме-
ханізмів своєї реалізації для про-
довження реформування місцевого 
самоврядування в Україні. Йдеться 
про доктринальні, нормативно-пра-
вові, організаційно-управлінські та 
інші механізми, які в своїй взає-
модії утворюють комплексний ме-
ханізм реалізації демократії участі 
в Україні.

Ці механізми створюють спри-
ятливі умови і легітимізують види 
і форми участі жителів територі-
альних громад у вирішення орга-
нами місцевого самоврядування, їх 
посадовими особами питань місце-
вого значення, визначених у ст. 140 
і інших Конституції України [12] 
і в Законі України «Про місцеве 
самоврядування» [13]. При цьому, 
демократія участі, на наше переко-
нання, не є альтернативою консти-
туційним формам народовладдя на 
місцях і не може підмінити собою 
безпосередню демократію (місцеві 
вибори і референдуми) та діяль-
ність представницьких органів міс-
цевого самоврядування (місцевих 
рад, сільських, селищних, місь-
ких голів, старост і ін.) в Україні. 
Партисипаторна демократія завер-
шує тріаду «безпосередня демокра-
тія – представницька демократія 
– демократія участі» й посилює 

владоспроможність територіальних 
громад, забезпечує формування та 
функціонування інститутів грома-
дянського суспільства на локаль-
ному рівні та взаємодію жителів 
і органів місцевого самоврядуван-
ня при вирішенні питань місцево-
го значення, що є дуже важливим 
у міжелекторальний період.

На сьогодні, коли в Україні де-
мократично обрано нового Прези-
дента України і сформовано Вер-
ховну Раду України IX скликання, 
питання продовження реформ, 
і насамперед реформи місцевого 
самоврядування на засадах децен-
тралізації і субсидіарності, є важ-
ливим як для України, так і для 
держав-партнерів, які підтримали 
цю реформу (Німеччина, Норве-
гія, Польща, США, Швейцарія, 
Швеція й ін.). Разом із тим, про-
довження цієї реформи має відбу-
ватися не лише в режимі «закриття 
міжнародної технічної допомоги», 
а через конструктивну ревізію здо-
бутків реформи місцевого самовря-
дування, роботу над помилками 
і пошуком нових сенсів і пріорите-
тів цієї реформи. На нашу думку, 
важливим пріоритетом реформи 
місцевого самоврядування в Укра-
їні в 2019 і наступних роках має 
стати доктринальне, законодавче 
і організаційно-управлінське забез-
печення використання потенціалу 
місцевих виборів і референдумів 
в органічному поєднанні з такими 
видами і формами демократії уча-
сті на місцях, як загальні збори, 
місцеві ініціативи, громадські слу-
хання, електронні петиції, парти-
сипаторні бюджети тощо. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Механізм реаліза-
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ції демократії участі в Україні – це 
система взаємозумовлених доктри-
нальних, нормативно-правових, ор-
ганізаційно-управлінських і інших 
механізмів, які забезпечують реа-
лізацію права громадян на місцеве 
самоврядування в формі їх добро-
вільного залучення до участі в вирі-
шенні органами місцевого самовря-
дування та їх посадовими особами 
питань місцевого значення в межах 
Конституції та законів України.

Одна публікація не може розкри-
ти всі особливості законодавчого та 
управлінського забезпечення функ-
ціонування механізмів застосування 
демократії участі при реформуванні 
місцевого самоврядування в Украї-
ні. Для комплексного вирішення цієї 
проблематики, на наш погляд, необ-
хідно: визначити зміст, сутнісні оз-
наки, а також оптимальну методоло-
гію пізнання та розуміння механізму 
реалізації демократії участі в умовах 
реформи місцевого самоврядування 
в Україні в 2019 і наступних роках; 
здійснити періодизацію становлен-
ня та розвитку механізму реалізації 
демократії участі в умовах реформи 
місцевого самоврядування в Україні 
та виявити і систематизувати основ-
ні тенденції і перспективи генезису 
демократії участі на місцевому рівні; 
здійснити порівняльний аналіз ефек-
тивності публічно-управлінських ме-
ханізмів реалізації безпосередньої, 
представницької та партисипаторної 
демократії на місцевому рівні в Укра-
їні; виявити структуру механізму ре-
алізації демократії участі в умовах 
реформи місцевого самоврядування 
в Україні та охарактеризувати його 
основні компоненти (складники); 
встановити узагальнити і системати-
зувати основні види і форми реалі-

зації демократії участі на місцевому 
рівні; обґрунтувати пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодав-
ства в сфері реалізації демократії 
участі в місцевому самоврядуванні 
в Україні та щодо оптимізації відпо-
відних державно-управлінських про-
цедур і практик.

Зазначене сприятиме обґрунту-
ванню цілісної концепції механізму 
реалізації демократії участі в умовах 
реформи місцевого самоврядування 
в Україні в Україні, з урахуванням 
кращих практик держав-учасниць 
ЄС, США, Канади, Швейцарії та 
ін. країн щодо максимального залу-
чення жителів територіальних гро-
мад до управління на місцевому рів-
ні із використанням інноваційних 
методів і технологій сучасної парти-
сипаторної демократії.
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