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  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасне тлумачення адвокасі, здійс-
нене нами, зокрема, у статті «Кореляція сис-
тем місцевого самоврядування та адвокасі» 
[14], передбачає наявність у неї кількох атри-
бутивних рис, якими є системний і системо-
творчий характер для всіх суб’єктів місце-
вого розвитку; балансуючий вплив на наявні 
суспільні відносини; реалізація зворотного 
зв’язку між керуючою та керівною підсисте-
мами суспільства тощо. Тому на часі постало 
завдання виокремлення суспільних функцій 
адвокасі в процесах управління розвитком 

самоврядних територій. При цьому варто 
наголосити, що, з огляду на принцип цілісно-
сті досліджуваного об’єкта (процесу терито-
ріального розвитку) на рівні теоретичному й 
цілісності й унітарності держави на рівні прак-
тичному, виходимо з постулату, згідно з яким 
розвиток самоврядних територій є інкорпо-
рованим до процесів загальнодержавного 
управління й характеризується ідентичними 
властивостями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасними вченими вже напрацьовано певний 
пласт наукових досліджень, присвячених про-
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У статті досліджено суспільно-значущі 
функції системи адвокасі в управлінні місце-
вим розвитком. На основі державотворчих 
процесів в Україні та розвитку громадян-
ського суспільства визначено функціонал 
адвокасі на двох рівнях: державному й рівні 
самоврядних територій, з урахуванням 
індивідуальної включеності особистості 
в процеси публічного управління. У ході 
аналізу взаємодії органів місцевого само-
врядування та громади наголошено на 
позитивному функціоналі адвокасі, спря-
мованому на трансформацію тоталіта-
ризму в демократичне, відкрите й прозоре 
суспільство із забезпеченням прав і свобод 
особистості, функціонування громадян-
ського суспільства. За результатом аналізу 
використання адвокаційних практик на рівні 
територіальних громад охарактеризовано 
балансування суспільних інтересів, само-
організацію процесу управління місцевим 
розвитком, отримано зворотній зв’язок між 
керуючою та керованою підсистемою тери-
торіального розвитку, просування суспіль-
них інновацій і залучення членів спільноти 
до формування коаліцій, контроль за локаль-
ною нормотворчістю з боку громадськості, 
створені умови для особистісної саморе-
алізації членів територіальної громади. 
Визначено, що основними чинниками, які 
впливають на розвиток самоврядних тери-
торій, є довіра суспільства до органів влади, 
рівень сформованості політичної культури 
населення, налагодження партнерських від-
носин між суспільством і владою, підтримка 
мобілізації громадян і їх залучення до органі-
заційних структур громадянського суспіль-
ства. Ефективність соціальної взаємодії та 
соціальне партнерство мають потужний 
потенціал для вирішення широкого спек-
тру соціальних, економічних проблем, про-
блем охорони навколишнього середовища. 
Правовий контроль, правовий моніторинг 
сприяють нормативному регулюванню вирі-
шення проблем і залучення громадськості до 
процесу прийняття рішень. У результаті 
аналізу адвокаційного функціоналу визначено 
перспективність розвитку місцевого само-
врядування на основі актуалізації нематері-
ального ресурсу залучення територіальної 
громади до процесів публічного управління.
Ключові слова: адвокасі, функції, місцевий 
розвиток, територіальна громада, грома-
дянське суспільство.

In this article the authors researched the advo-
cacy system functions of public importance in 
management of local development. On the 
basis of the state-constituting processes in 
Ukraine and development of civil society the 
authors determined functionality of advocacy on 
two levels: state one and the one of self-gov-
erning territories, with accounting for personal 
involvement of the individual into the processes 
of public control. In the course of analysis of the 
local-self-government authorities and the com-
munity they put emphasis on positive function-
ality of the advocacy, oriented on transformation 
of totalitarianism into democratic, open and 
transparent society with provision of rights and 
freedoms for the individual, functioning of civil 
society. According to analysis of using the advo-
cacy practices on level of the territorial com-
munities they described balancing of society 
interests, self-arrangement of the local devel-
opment management, a feedback between 
the managing and managed subsystem of the 
territorial development was received, promotion 
of the social innovations and involvement of the 
community members into generation of coa-
litions, control over local rule-making from the 
direction of the general public, the conditions for 
individual self-realization of the territorial com-
munity members were created.  It was defined 
that one of the main factors, which have an influ-
ence on the development of the self-governing 
territories, is trust of the society to the authori-
ties, level of the people's political culture matu-
rity, setting up of partnership relations between 
the society and the authorities, support of the 
citizens' mobilization and their engagement 
into the organizational structures of the civil-
ian population. Efficiency of social interaction 
and social partnership has a powerful potential 
to solve a wide range of the social, economic 
problems, problems of environmental protec-
tion. The legal control, the legal monitoring fos-
ter statutory regulation of the problems' solution 
and engagement of the general public into the 
problem-solution process. As a result of the 
advocacy functionality analysis the perspective 
of the local self-government development was 
determined based on updating of non-material 
resource of the territorial community involve-
ment into the processes of public control.
Key words: advocacy, functions, local develop-
ment, territorial community, civil society.
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блематиці адвокасі. Так, наприклад, у роботах 
В. Загуменної розглядаються аспекти пред-
ставлення інтересів бібліотек [10]; Г. Кіященко 
в працях досліджує  питання захисту прав дітей 
[12], В. Менджул і В. Навроцький визнача-
ють специфіку адвокасі як інструменту демо-
кратичних перетворень [15]; В. Нестерович 
розглядає адвокасі поряд із лобіюванням і 
викладає конституційно-правові засади їх 
функціонування в Україні [16], О. Станкевич-
Волосянчук займається питаннями методів 
впливу в природоохоронній адвокації [18]. 

Виділення не вирішених частин загаль-
ної проблеми. Отже, як переконливо засвід-
чив проведений аналіз, проблематика «адво-
касі» є вкрай актуальною, однак нині відсутні 
комплексні дослідження щодо суспільних 
функцій адвокасі в процесах управління місце-
вим розвитком.

Об’єктом дослідження є процеси місцевого 
розвитку.

Предметом дослідження є функції системи 
адвокасі в управлінні місцевим розвитком.

Метою статті є визначення комплексу сус-
пільно-значущих функцій системи адвокасі 
в управлінні місцевим розвитком

Виклад основного матеріалу. 
Здійснений аналіз рівня глобального, дер-
жавності виявив такі закономірності розвитку 
та функції адвокасі у відповідних процесах. 
Найбільшої уваги заслуговує, на нашу думку, 
боротьба з тоталітаризмом і його наслідками. 
Відомо, що в тоталітарній системі надання 
безумовного пріоритету класовим інтере-
сам перед інтересами всього суспільства, 
перед особистісними правами і свободами 
обернулося ігноруванням ідеї самоцінності й 
неповторності кожної особистості, висуван-
ням на перший план установки на жертовність 
нинішніх поколінь в ім’я «світлого майбут-
нього». Так, одержавлення власності неми-
нуче призвело до одержавлення суспільства, 
його поглинання апаратом держави. За такого 
стану суспільних відносин особисті свободи 
і права людини втрачають значимість при-
родних і невідчужуваних, оскільки повністю 
переходять у відання держави, яка може роз-
поряджатися ними на свій розсуд. У системі 
тотального усуспільнення безумовна еман-
сипація особистості шляхом її перетворення 
в родову істоту обертається, по суті, зникнен-
ням самої неповторності особистості, її роз-
чиненням у безособовій масі, перетворенням 
в одну з нескінченної кількості статистичних 
одиниць, що становлять у сукупності насе-
лення країни. За вказаних умов не держава 
існує задля людей, а, навпаки, люди існують 
для держави. Кожен окремо взятий інди-

від залишається сам на сам із величезним, 
усесильним апаратом примусу. Вочевидь, 
це перешкоджає вільній грі суспільних сил. 
Перемагають конформізм, пристосуван-
ство, народ трансформується в одноманітну 
масу, населення, набуває атрибутів натовпу. 
Сутність тоталітарної системи полягає у від-
сутності або повному зникненні поділу між сус-
пільством і державою. За таких умов держава 
домінує (часом тотально) над суспільством. 
Для тоталітаризму взагалі характерно погли-
нання й суспільства, і держави однією панів-
ною політичною партією. За монопартійної 
системи спочатку відбувається поєднання 
або фактичне злиття вищих органів партії й 
вищих органів державної влади. Логічним 
завершенням цієї тенденції є перетворення 
партії на головний суб’єкт управління держав-
ної структури.

У контексті «громадянське суспільство – 
держава», з одного боку, останню можна роз-
глядати як публічно-правову асоціацію, що 
включає в себе всіх громадян, з іншого боку, 
держава виступає у відносинах із громадян-
ським суспільством як публічно-владний апа-
рат, або «держава у вузькому сенсі». Саме 
апарат, а не сукупність громадян («Народ») 
здійснює державну владу. Громадяни ж 
(окремі громадяни, їхні об’єднання та сукуп-
ність громадян загалом) самі по собі можуть 
лише брати участь у формуванні та здійс-
ненні державної влади. Держава (державний 
апарат) виступає як керуюча система щодо 
суспільства як керованої системі. Разом із тим 
громадянське суспільство функціонує як само-
регулююча соціальна система, що детермінує 
державу. У тому, що громадянське суспіль-
ство – система саморегульована й водночас 
керована, немає суперечності. Воно саморе-
гулюється, зокрема, так, що саме для себе 
формує керуючу систему – апарат державної 
влади. Суспільство, що саморегулюється, 
задає параметри й межі державного втру-
чання, зумовлює функції та завдання держави. 
У цьому полягає демократичний принцип вза-
ємовідносин громадянського суспільства й 
держави [6, с. 82].

Особливий інтерес для нас становить 
виокремлення основних суспільних рис адво-
касі: так, вона «вимагає певних дій від інших, 
крім безпосереднього суб’єкту-ініціатора, 
суб’єктів прийняття рішень на місцевому 
рівні; реалізовує свої вимоги через політичну 
систему та механізм прийняття рішень; знахо-
диться в змістовому полі проблем, які в іншому 
разі залишилися б без уваги; формує політич-
ний досвід, який би в іншому випадку не виник; 
залучає громадян, зацікавлених у вирішенні 
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питання, чи тих, які зрозуміли, що повинні бути 
в цьому зацікавлені; дає життя новим ідеям». 
Ті ж автори вказують, що «адвокасі створює 
трибуну для обговорення суспільно важливих 
проблем. Щоб використати цю трибуну ефек-
тивно, громадські захисники повинні аналі-
зувати, планувати та використовувати інфор-
мацію відповідно до своїх цінностей і бажаних 
політичних результатів» [12].

Результати здійсненого аналізу виявили  
унікальний вплив адвокасі на сферу регулю-
вання правових відносин. Так, стрімкий про-
рив у розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій як ніколи гостро ставить питання 
щодо інституційного оформлення впливу гро-
мадськості на прийняття нормативно-право-
вих актів органами державної влади й орга-
нами місцевого самоврядування. Сьогодні 
налагодження ефективної взаємодії між 
владними інституціями та громадськістю – це 
важлива передумова як дотримання прозо-
рості в прийнятті нормативно-правових актів 
органами влади, контролю за їх виконанням, 
так і для розвитку громадянського суспіль-
ства та його інститутів [16].

На рівні самоврядних територій адвокасі 
відіграє значущу роль у процесах розвитку. 
Так, загальновизнано, що одним із головних 
чинників, що перешкоджають модернізації 
країни, є криза довіри до інститутів влади. 
Недовіра створює соціально агресивне сере-
довище, що роз’їдає взаємозв’язок між сус-
пільством і державою [17]. Для активізації 
соціально-економічних реформ і сталого 
розвитку суспільства потрібно «перезаванта-
ження» основних способів взаємодії держави 
й суспільства. Поступово приходить розуміння 
того, що криза довіри може долатися тільки 
на основі нової політичної культури, що спи-
рається не так на силу державного примусу, 
як на «переговорну силу» соціальних акто-
рів, які представляють державу і громадян-
ське суспільство. Тільки за допомогою парт-
нерських відносин люди створюють вельми 
важливий продукт – «соціальну довіру», 
яка є публічним благом і примножує соціаль-
ний капітал суспільства. Без випереджального 
розвитку інститутів довіри держава не зможе 
зробити необхідний їй модернізаційний ривок 
[3]. З огляду на той факт, що найбільша чисель-
ність та активність взаємовпливів між струк-
турами місцевих органів публічного управ-
ління, що уособлюють державу, і населенням 
відбуваються на місцевому рівні, вважаємо, 
що процеси адвокасі в територіальних грома-
дах можуть інтерпретуватися на рівні теоре-
тичному, активно використовуватися на рівні 
прикладному, зокрема, і в аспекті формування 

довіри до влади, оскільки є одним із різно-
видів трансформаційної (для обох суб’єктів 
впливу) взаємодії.

Продуктивність міждисциплінарного під-
ходу до аналізу процесів, що відбуваються 
в сучасній Україні, зумовлена тією обста-
виною, що розвиток країни чітко відтворює 
суспільні відносини. Крім того, еволюція «гло-
бального суспільства» постійно проявляє нові 
параметри взаємовідносин держави і гро-
мадянського суспільства, тому, щоб краще 
зрозуміти внутрішню логіку їх взаємозв’язку 
натепер, необхідно брати до уваги ті стани й 
динаміку, які вони можуть набути в конкретний 
історичний час.

Суспільство є єдиним цілим, між різними 
його сферами обов’язково виникає взаємо-
зв’язок і взаємодія. У парадигмі функціона-
лізму суспільство інтерпретується як сукуп-
ність інститутів, що поєднані відносинами 
взаємозв’язку та які, як наслідок, наклада-
ють взаємні обмеження на життєдіяльність 
один одного. Суспільство тлумачиться нами 
як макросоціальна система. Держава і гро-
мадянське суспільство – соціальні інститути, 
соціальні підсистеми. Варто зазначити, що ці 
соціальні інститути містять у собі різноманітні 
колективні зв’язки. Соціальні інститути, будучи 
елементами суспільства, є специфічними 
механізмами управління суспільним життям 
людей, забезпечуючи тим самим стабільність 
суспільних систем і структури, їх подальший 
розвиток [7].

У сучасному трактуванні експлікація 
суспільства й опис його розвитку здійсню-
ються через призму вивчення соціальних сис-
тем як взаємодії різних інститутів, відтворення 
інструкцій, правил взаємодії між їх різними 
елементами. У зв’язку з цим можна перед-
бачити, що держава і громадянське суспіль-
ство диференційовані на різні підсистеми, які 
постійно залучені в процес взаємодії в соціаль-
ному просторі. Основними елементами гро-
мадянського суспільства сучасні вчені назива-
ють різноманітність і рівність форм власності, 
свободу праці та підприємництва, ідеологічне 
різноманіття і свободу інформації, непоруш-
ність прав і свобод людини, розвинене само-
врядування, цивілізовану владу та поділ її 
на законодавчу, виконавчу, судову, наявність 
правової держави. Одним із найважливіших 
факторів розвитку громадянського суспіль-
ства, що дають змогу залучати якомога більшу 
кількість людей до процесу прийняття влад-
них рішень, є законодавче оформлення його 
відносин із різними органами влади. Основне 
завдання – перетворити звичайні асоціації 
громадян у повноцінні конституційно-пра-
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вові інститути. Широкий перелік конститу-
ційних прав і свобод відкриває громадянам 
можливість для вираження своїх інтересів та 
активної участі в суспільних справах. Але реа-
лізація конституційного потенціалу вимагає 
інституційних форм, які забезпечували б ста-
більну й широку участь громадян і їхніх об’єд-
нань у вирішенні приватних і публічних питань. 
Отже, інститути громадянського суспільства 
породжені природою суспільного й конститу-
ційного ладу, покликані безпосередньо вира-
жати інтереси, думки та позиції як окремих 
громадян, так і їхніх об’єднань.

Підставою виникнення інститутів громадян-
ського суспільства слугує безпосередня іні-
ціатива громадян для вирішення тих чи інших 
актуальних завдань. До вже наявних інститутів 
громадянського суспільства можна зарахувати 
політичні партії, профспілки, умовно можна 
зарахувати інститути професійної допомоги, 
такі як, нотаріат та адвокатура, звичайно, гро-
мадські об’єднання в усьому їх різноманітті. 
А. Любимов зауважив: «Неурядові організації 
відіграють найважливішу роль у процесі соці-
ального розвитку і становлять фундаментальну 
основу громадянського суспільства. Їхня 
повноцінна діяльність є чинником, що ство-
рює сприятливі умови для розвитку економіки, 
соціальної сфери, некомерційного підприєм-
ництва та зміцнення громадянського суспіль-
ства в особі так званого «третього сектора», 
до якого входять поряд із неурядовими орга-
нізаціями ще й некомерційні організації» [13].

Слушно зазначає Г. Кіященко: «Згідно з 
класичним визначенням ролі громадських 
організацій, існує дві основні функції, які 
вони виконують у сучасному суспільстві, 
а саме: «економічна» функція – надання аль-
тернативних чи додаткових послуг до тих, що 
надаються державними освітньою та соці-
альною системами, коротко – послуги; «полі-
тична» функція – визначення й репрезентація 
особливої (орієнтованої на певні проблеми чи 
групи) зацікавленості політичним процесом 
прийняття рішень, впливом на державну полі-
тику та контролем за впровадженням урядом 
цієї політики, коротко – адвокасі» [12].

Однією з тенденцій розвитку сучасного 
суспільства є зростання громадянської актив-
ності. Це пов’язано з невирішеністю низки 
соціальних проблем і готовністю окремих кате-
горій населення брати участь у їх вирішенні. Ці 
чинники сприяють підвищенню інтенсивності 
мобілізації громадян і громадських обєднань 
у країні. Такі рухи формуються у сфері захисту 
прав людини, політичного протесту, екологіч-
ної діяльності тощо. Як зазначає О. Яницький, 
мобілізація громадян, що розуміється ним 

як колективна дія, ініційована, як правило, 
соціально-політичним конфліктом, може бути 
двох видів: перший вид – конструктивна мобі-
лізація, коли група людей, використовуючи 
наявні мережі й інші ресурси, цілеспрямовано 
організовує такі соціальні дії, як протест або 
суспільно-політична кампанія. У цьому випадку 
важливу роль відіграють ті мобілізаційні струк-
тури, які повязують лідерів руху з його учасни-
ками, забезпечуючи координацію дій; другий 
вид – мобілізація вимушена, вона є стихій-
ною, виникає в результаті кризи або критичної 
ситуації, а також становить загрозу існуванню 
спільноти ззовні [22].

Варто зазначити, що структура соціальних 
конфліктів має величезний мобілізаційний 
потенціал. У низці випадків саме енергія кон-
фліктного сприйняття соціальної реальності 
стає основою для діяльної участі громадян. 
Мобілізаційна активність масових партій, що 
спираються на традиції класової політики, 
а також нових рухів, які народилися на основі 
структур посткласового конфлікту, є прикла-
дом переважно конфліктної мобілізації [8].

Однією з форм ефективної соціальної вза-
ємодії, що відбувається через процеси адво-
касі, є партнерство. Налагодження партнер-
ства вимагає єдності, взаємної зацікавленості, 
внеску кожного в спільну справу. Партнерство 
передбачає прагнення об’єднання зусиль і 
ресурсів, енергії, знань, досвіду різних груп, 
кожна з яких приносить у партнерство щось 
своє, цінне й неповторне. Це певні мережі, 
але не лише просто скоординованих дій різ-
них сторін, це насамперед спільна відпові-
дальність. Як правило, говорять про спільність 
дій, яка уможливлена через об’єднання зусиль 
різних членів громади, різних секторів суспіль-
ства навколо спільних інтересів, є запорукою 
розвитку суспільства, розвитку громади, роз-
витку демократії [21].

Партнерство – той спосіб взаємодії, який 
найбільше враховує рівність сторін як у розу-
мінні участі в процесі, так і в розумінні кори-
сті, яку отримують сторони. Сьогодні все 
частіше говорять про міжсекторальне парт-
нерство – партнерство органів влади, гро-
мадян і їхніх об’єднань, бізнес сектору, ЗМІ 
особливо на місцях. Як і сам термін «партнер-
ство», міжсекторальне партнерство має різні 
визначення. Згідно з однією з версій, міжсек-
торальне партнерство – це спільна дія «трьох 
або більше організацій, що представляють 
державний, приватний і волонтерський сек-
тори, які надають свої різноманітні ресурси 
для просування спільного бачення, що має 
чітко визначені цілі й завдання ... В ідеаль-
ному світі метою партнерства мало б бути 
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створення ініціативи, у рамках якої партнери 
співпрацювали б у досягненні спільних цілей 
і завдань, отже, створювали б більше, ніж 
просту суму своїх зусиль. У реальному житті 
часто трапляється так, що партнерство – це 
просто ініціатива, яка існує як формальна 
структура, що збирає разом різні групи інте-
ресів». Форум лідерів бізнесу імені Принца 
Уельського (Велика Британія), який займався 
розвитком стратегічного партнерства в Цент- 
ральній і Східній Європі, дає таке визначення: 
«Міжсекторальне партнерство – це форма-
лізовані міжсекторальні стосунки між окре-
мими особами та групами, у яких очікування 
й зобов’язання узгоджуються заздалегідь, 
в основі яких лежить елемент спільного здо-
бутку (ризику). Це – стосунки, побудовані 
на виконанні зобов’язання чи завдання» [24]. 
Якщо умови цього визначення не виконуються, 
то, на думку його авторів, така взаємодія  
не є партнерством.

Дедалі частіше в Європі говорять саме 
про партнерство як механізм розвитку соці-
альної єдності й вирішення соціальних про-
блем, залучення груп, які раніше потерпали 
від вимушеної маргінальності, недостатньої 
уваги, а іноді й відверто ворожого ставлення 
з боку решти суспільства. Метою партнерства 
є «об’єднання енергії, навичок і ресурсів клю-
чових акторів: організацій публічного сектора, 
профспілок, волонтерських організацій, груп 
представників місцевих громад, у розвитку та 
реалізації місцевих стратегій для подолання 
безробіття, бідності й соціального виклю-
чення. Таке партнерство має різні форми та 
покриває широкий спектр соціальних, еконо-
мічних проблем, проблем охорони навколиш-
нього середовища» [23].

Ще однією потужною суспільною функ-
цією адвокасі є здійснення правового контр-
олю. Як відомо, публічний контроль може 
бути як державним (конституційно-правовим, 
адміністративно-правовим, фінансово-право-
вим, еколого-правовим), так і громадським. 
Фахівці наголошують також на важливості між-
народно-правового контролю, що стосується 
державного управління [20]. Різновидами 
публічного контролю може бути парламент-
ський, судовий, прокурорський, президент-
ський, урядовий, відомчий контроль.

Наукові суперечки про роль державного 
контролю в регулюванні економіки та інших 
сфер суспільства є доволі тривалими. Так, 
у кінці ХХ ст. домінували теорії дерегулю-
вання, які ратують за кардинальне ослаблення 
державного контролю. Але на початку XXI ст., 
особливо після криз економіки в розвинених 
країнах, а також успіхів державного регулю-

вання в КНР, Малайзії, Південній Кореї, країнах 
Скандинавії, прихильники державного контр-
олю отримали певну підтримку; реанімувалася 
концепція «розумного регулювання» («smart 
regulation»), що відбилося, наприклад, у полі-
тиці Європейського Союзу. Поняття «нагляд», 
що застосовується в державному управлінні та 
юриспруденції, тісно співвідноситься з понят-
тям «контроль» (поширене поняття, наприклад, 
«контрольно-наглядова функція»). На думку 
відомого адміністративіста Д. Бахраха, роз-
різняються «власне правовий контроль», у ході 
якого перевіряється законність і доцільність 
діяльності, і нагляд як «звужений контроль», 
що обмежується тільки перевіркою законності 
[4, с. 156, 608]. Розрізнення правового конт- 
ролю й нагляду можна провести й за характе-
ром відносин між керівниками та керованими. 
Якщо правовий контроль може бути й «знизу», і 
«зверху», державним і громадським, то нагляд 
передбачає спеціальні повноваження органів 
державної влади щодо установ, є включеним, 
а частіше не включеним у службову ієрархію. 
Нагляд функціонує як сукупність адміністра-
тивно-правових процедур із перевірки закон-
ності різної діяльності, є більш регламенто-
ваним різновидом контролю, що передбачає 
накладення санкцій і (або) передачу результа-
тів перевірки в прокуратуру й судові органи. Як 
ці види загальної родової діяльності співвідно-
сяться з моніторингом? У них є спільні істотні 
ознаки (процедури спостереження, інфор-
мування, аналізу). Є й відмінності. Контроль 
і нагляд, порівняно з моніторингом, більшою 
мірою є керуючими та правоохоронними 
впливами. Нагляд передбачає, як правило, 
офіційні перевірки діяльності органу держав-
ної влади або недержавної організації, а також 
певні адміністративно-правові санкції. А сут-
тєвою ознакою правового моніторингу є його 
роль у підтримці потоку інформації [9, с. 41]. 
Отже, можна сказати, що правовий моніто-
ринг співвідноситься і з контролем, і з нагля-
дом, виступає як вид контрольної діяльності, 
тобто є частотним (періодичним або постій-
ним) його різновидом, що доповнює контроль 
як функцію управління. Це особливий стан 
(вид) контролю, коли об’єктом спеціального 
систематичного спостереження (відстеження) 
й аналізу стають динаміка і якість діяльно-
сті суб’єктів, її нормативне регулювання. 
Недостатньо розроблено питання про участь 
громадян і їхні об’єднань у правовому моні-
торингу, органи місцевого самоврядування 
намагаються створювати свої інформаційні 
інструменти моніторингу, публікуючи на сай-
тах прийняті акти. Часом у невеликих терито-
ріальних громадах цим правовий моніторинг 
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й обмежується. Такий стан ще не можна наз-
вати правовим моніторингом, тим не менше, 
відкриваючи на цьому етапі доступ до текстів 
нормативних правових актів, ці заходи сприя-
ють інформуванню населення, допомагають 
підвищувати правову культуру, готувати пере-
хід до справжнього правового моніторингу. 
Зусиллями різних інстанцій усе ж поступово 
(хоча повільно й нелінійно, тобто з можливими 
відхиленнями) створюються умови для тран-
сформації  правового моніторингу в систему, 
починаючи від окремих територіальних громад 
до адміністративних районів та областей. Має 
здійснюватися серйозна робота на всіх рівнях 
публічного управління щодо створення норма-
тивної бази й організації правового контролю 
та моніторингу.

Загальноприйнятою ознакою адвокації 
в соціальному розумінні є просування ідей, 
спрямованих на суспільні зміни, задоволення 
соціальних потреб чи подолання криз. До 
пріоритетів адвокасі зараховують такі групи 
змін: «Демократичні зміни: громадяни усві-
домлюють свої права й використовують свою 
силу, щоб брати участь у процесах ухвалення 
рішень на всіх рівнях. Системні зміни: залу-
чення громадян до процесу ухвалення рішень. 
Прозорість процесу ухвалення рішень: під-
звітність влади перед громадянами. Зміни 
політики: вирішення проблеми шляхом зміни 
політичного курсу, прийняття законів (попра-
вок до законів), урядових постанов, наказів 
профільних міністерств тощо» [5].

Як відомо, усі суспільні зміни пов’язані (зумов-
лені та мають своїм наслідком) виникненню 
й поширенню певних інновацій. Щоб успішно 
впроваджувати в життя нові ідеї, необхідно їх 
просувати, тобто здійснювати адвокацію. Тому 
дуже важливо з’ясувати, як здійснити демокра-
тичні перетворення на основі громадянських 
ініціатив у конкретному місці в конкретному 
місцевому співтоваристві, де проживають гро-
мадяни. Філософські, правові та соціологічні 
дослідження громадянського суспільства пока-
зують, що його проблематика багатовимірна, 
комплексна й міждисциплінарна, однак і в тео-
ретичних пошуках, і в практичному вимірі часто 
має місце узагальнений характер без тополо-
гічної прив’язки до місцевих умов, найбільш 
наближених до конкретної людини. У зв’язку 
з цим видається цікавим співвіднести поняття 
«громадянське суспільство» й «місцеве співто-
вариство», виявляючи топологічну рефлексію 
громадянського суспільства та фундаментальні 
можливості місцевих громад із генерування 
громадських ініціатив.

У сучасному місцевому співтоваристві 
потрібно консолідувати надзвичайно широке 

коло ланок і чинників, що характеризуються 
елементами спонтанності, самоорганіза-
ції суспільної й персональної ініціативи. 
Громадські організації та нові починання 
вільно, добровільно виникають із волі кон-
кретних людей, груп населення (переважно), 
а не «призначаються» місцевими органами 
публічного управління (хоча винятки можливі). 
З іншого боку, існують уже досить стійкі еле-
менти організованих громадських організа-
цій, довготривалі, інституалізовані структури. 
Питання про структуру місцевих громад, груп 
інтересів і громадських ініціативах є теоре-
тично і практично принципово значущим хоча 
б у силу того, що без знання про наявність і 
динаміку інтересів спільноти неможливою є 
ані продумана стратегія розвитку, ані органі-
зація громадських кампаній. Соціальна ініціа-
тива в місцевих громадах, яка не спирається 
на реальні інтереси, буде приречена із самого 
початку й навіть за значного фінансування про-
існує лише нетривалий час, що визначається 
обсягом самого фінансування. Проблема 
структурування інтересів у місцевому співто-
варистві в її прикладному звучанні з поняттям 
громадянського суспільства пов’язана з розу-
мінням низки принципових моментів. Зокрема, 
місцеві громади далеко не тотожні, як не одна-
кові і їх внутрішні структури. Більш того, міс-
цеві спільноти відрізняються одна від одної 
виразністю тих чи інших інтересів і ступенем 
прояву активності відповідних груп. В основі 
причин відмінності лежать особливості історії, 
культури, економіки та багато інших чинників, 
що визначають інтереси в конкретній терито-
ріальній громаді. Структура інтересів місцевої 
громади не є чимось стабільним, вона є дина-
мічною й рухливою.

Напрям «надання послуг» є вельми актуа-
лізованим у процесах становлення сервісної 
держави, участь громадськості має сприяти 
розвитку умов, у яких місцеві громади можуть 
впливати на надання послуг і використання 
ресурсів, допомагаючи під час визначення про-
блем, установлення пріоритетів, розроблення 
й виконання рішень; участь громадськості має 
сприяти розвитку її спроможності планувати й 
виконувати рішення, що прийняті на рівні гро-
мад, і, власне, брати відповідальність за свою 
громаду. Це може включати в себе взаємну 
допомогу та підтримку, розвиток громад-
ськими організаціями сфери надання фахових 
послуг, які підтримуються грантами й угодами 
про надання послуг, а також укладання місце-
вою владою контрактів з організаціями грома-
дянського суспільства та неурядовими орга-
нізаціями на надання громадських побутових 
послуг [19].
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У сфері економічній адвокасі також реа-
лізовує властиві їй функції. Так, сьогодні 
в умовах трансформаційних перетворень 
у нашому суспільстві надзвичайно важливою 
є конструктивна та компетентна участь біз-
нес-об’єднань у формуванні й реалізації дер-
жавної політики у сфері розвитку підприєм-
ництва. «Позитивною динамікою є поступова 
професіоналізація бізнес-об’єднань. Бізнес-
об’єднання, виконуючи функції консолідуючих 
експертних платформ, починають відігравати 
все серйознішу та більш значущу роль у фор-
муванні державної політики на регіональних і 
національному рівнях. Представники органів 
влади все частіше знаходять у бізнес спіль-
нотах джерела цінної інформації, що ґрунту-
ються на узагальненні практичного досвіду 
вирішення схожих проблем у світі й урахуванні 
специфіки того або іншого регіону. А в разі 
об’єднання в міжрегіональні коаліції, що базу-
ється на консолідації ресурсних можливостей 
окремих організацій малого та середнього 
бізнесу, ймовірність урахування їхніх аргу-
ментованих пропозицій серйозно зростає. 
Організація ефективного впливу в багатьох 
країнах є професійною діяльністю, що вимагає 
практичних знань і навичок у декількох суміж-
них дисциплінах, як-то: економіка, соціологія, 
право, психологія, державне управління тощо, 
а також потребує високих комунікативних зді-
бностей. Особи ж, які виконують такі функції 
в бізнес об’єднаннях, зазвичай називаються 
лобістами. Діяльність, яку здійснюють такі 
об’єднання щодо впливу на органи влади, 
називають адвокацією» [11].

Відомо, що однією з визначальних засад 
розвитку ефективної економіки є конкуренція, 
що часто тлумачиться як суспільна цінність. 
Адвокатування конкуренції – це підтримка кон-
куренції за допомогою інших, ніж правозасто-
сування, заходів, зокрема оцінювання впливу 
на конкуренцію регуляторних актів і прове-
дення інформаційно-роз’яснювальної роботи. 
«Одним із найбільш вагомих напрямів адво-
катування конкуренції є оцінювання впливу 
на конкуренцію регуляторних актів. Органи 
Антимонопольного комітету України здій-
снюють оцінку впливу нормативно-правових 
актів, рішень органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, а також проектів 
таких рішень на економічну конкуренцію в ряді 
випадків, зокрема:

- при погодженні проектів нормативно-пра-
вових актів місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, органів 
адміністративно-господарського управління 
та контролю, що можуть вплинути на конку-
ренцію;

- при наданні обов’язкових для розгляду 
рекомендацій та внесенні до органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання, установ, організацій пропозиції щодо 
здійснення заходів, спрямованих на обме-
ження монополізму, розвиток підприємни-
цтва і конкуренції, запобігання порушенням 
законодавства про захист економічної конку-
ренції, а також щодо припинення дій або без-
діяльності, які можуть мати негативний вплив 
на конкуренцію.

Так, Чернігівським територіальним від-
діленням у 2016 році опрацьовано проектів 
рішень органів влади, органів місцевого само-
врядування – 32, в погодженні проектів рішень 
відмовлено – в 5 випадках. У 2017 році пого-
джено 4 проекти нормативно-правових актів 
органів місцевого самоврядування та органів 
влади (Менській та Бахмацькій міським радам, 
та Бахмацькій райдержадміністрації)» [1].

На рівні індивідуальному адвокасі також 
забезпечує реалізацію процесів розвитку. 
Участь в адвокасі надає учасникам особисті 
переваги. Ці переваги також сприяють успіху 
організації, в якій працює людина. З одного 
боку, адвокасі «надає почуття впевненості 
людині й тим, з ким вона має справу; розвін-
чує загадковість політичного процесу; демон-
струє необхідність участі всіх, звертає увагу 
на різноманіття джерел допомоги і на те, що 
кожен повинен працювати в команді й мати 
різні обов’язки; дає учасникам можливість 
оприлюднювати (втілювати) свої ідеї і мати 
справу з більш широкою аудиторією; вчить 
користуватися сучасними технічними засо-
бами, в тому числі аудіо, відео та комп’ютер-
ним обладнанням; дає цінне усвідомлення 
себе як частинки чогось більшого; допомагає 
учасникам подолати ізольованість та почуття 
самотності. З іншого боку, участь у громад-
ських акціях є доказом того, що людина, 
яка цікавиться політикою, виконує свої гро-
мадянські обов’язки» [2].

Висновки. Отже, як переконливо засвід-
чив проведений аналіз, адвокасі забезпечує 
реалізацію цілісного комплексу суспільно зна-
чущих позитивних функцій. На глобальному 
й державному рівнях сприяє трансформації 
тоталітаризму на демократичне, відкрите та 
прозоре суспільство із забезпеченням прав 
і свобод особистості; є необхідним елемен-
том формування й функціонування грома-
дянського суспільства. На рівні самовряд-
них територій реалізовує функцію балансу 
суспільних інтересів; є гомеостатом системи 
управління місцевим розвитком; реалізовує 
функцію зворотного зв’язку між керуючою 
та керованою підсистемою територіального 
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розвитку; забезпечує соціальну мобіліза-
цію; сприяє формуванню довіри до місцевих 
органів публічного управління; через систему 
адвокасі здійснюється просування суспільних 
інновацій і трансляція нових ідей і цінностей, 
спрямованих на розвиток спільноти; формує 
передумови для виникнення та провадження 
соціального партнерства, сприяє його інсти-
туціоналізації шляхом залучення активних 
елементів спільноти до коаліцій; реалізовує 
функції контролю за локальною нормотвор-
чістю з боку громадськості; забезпечує 
дотримання принципів економічної конкурен-
ції, витлумаченої в значенні цінності; сприяє 
особистісній самореалізації. Подальші пер-
спективи наукових досліджень пов’язані 
з визначенням доцільності застосування 
інструментів адвокасі залежно від реалізову-
ваних суспільних функцій.
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