
Демократичне врядування і

місцевий економічний розвиток

Критерії та принципи «доброго 

демократичного врядування»
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ВРЯДУВАННЯ - ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ
Управління чи врядування?

Правова категорія управління пов’язана із реалізацією влади і
передбачає ієрархічні відносини контролю-підпорядкування
між суб’єктом владних повноважень, з одного боку, і
підвладним суб’єктом – з іншого.

Врядування змістовно є ширшою категорією, включаючи не
лише управлінський вплив уповноваженого суб’єкта на
підпорядковані органи та зобов’язаних осіб, але й виконання
ним інших функцій в інтересах суспільства: захист прав,
надання адміністративних послуг тощо.
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ВРЯДУВАННЯ - ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ

Врядування може та повинно здійснюватись не лише
посадовцями органів публічної адміністрації (виконавчої влади і
місцевого самоврядування), але й ширшим колом суб’єктів, які
представляють громадянське суспільство і так само наділені
функціями й повноваженнями щодо урядування. Це - бізнесові
об’єднання, профспілки, громадські організації, групи активістів,
які мають можливість більшою чи меншою мірою впливати на
процес прийняття рішень і їх впровадження.
Долучення до процесів врядування додаткових суб’єктів, 

незалежних від держави, 
і є проявом децентралізації влади
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ВРЯДУВАННЯ - ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ

Світовий банк визначає ВРЯДУВАННЯ як:

сукупність традицій та інституцій, завдяки яким влада у
країні здійснюється в інтересах

загального блага

Воно включає:

• способи обрання, моніторингу та заміни влади;

• здатність влади ефективно розпоряджатися ресурсами та 
здійснювати правильну політику;

• повагу з боку громадян і держави до інституцій, що 
здійснюють економічні й соціальні взаємовідносини між 
ними
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ДЕМОКРАТІЯ*- ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ

“Демократія –

врядування народу, 

силами народу і 

для народу”

(Авраам Лінкольн)

*Демократія (грец. demos - народ і cratos - влада) - форма політичної

організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні

державою.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТІЇ

 ідея народного суверенітету, тобто визнання народу єдиним 
джерелом і верховним носієм влади в суспільстві (вихідний принцип 
теорії та практики демократії);

 участь народу у здійсненні державної влади;

 ідея представництва, згідно з якою народ, як єдине джерело і 
верховний носій влади в суспільстві, передає (делегує) частку владних 
повноважень виборним представникам;

 поділ державної влади (один із найважливіших принципів 
демократії);

 правління більшості;

 громадянський консенсус, тобто принципова згода основної маси 
громадян дотримувати встановленого правопорядку («правил гри»);

 гармонійне поєднання свободи та рівності, політичний та ідейний 
плюралізм.
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ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ - ЗМІСТ ТА 
СУТНІСТЬ

Демократія - це «влада народу», а 

демократичне врядування - реалізація зазначеного 
висхідного принципу

Влада народу + її Реалізація = 

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ

Система демократичного врядування є основою 
міжнародних стандартів управління, оскільки 
передбачає залучення до процесу управління 
громадянського суспільства, тобто це –

процес здійснення народовладдя 
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МОДЕЛЬ ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ 

Залучення 
громадян

Підзвітність 
влади

Надання 
якісних адмін. 

послуг
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КРИТЕРІЇ «ЕФЕКТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ» 
СВІТОВОГО БАНКУ

Якість врядування  вимірюється єдиними 
критеріями, які стосуються таких аспектів:

публічність і передбачуваність (прогнозованість);

політична стабільність і відсутність насилля;

ефективність уряду;

якість регулятивної діяльності;

верховенство права;

контроль за корупцією.
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«ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ»

У практичному використанні сутність поняття 
«ефективне врядування» часто сприймається 
через такі ознаки, як: 

- відсутність корупції, 

- не зловживання громадськими або 
бюджетними коштами, 

- відмова від кумівства, 

- відсутність дискримінації ...
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«ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ» ҐРУНТУЄТЬСЯ НА 
П’ЯТИ ПРИНЦИПАХ: 

•відкритість, 

•залучення громадськості, 

•відповідальність, 

•ефективність, 

•консолідація. 

(Біла книга «Європейське врядування»)
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СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ –
ШЛЯХ ДО ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ

Публічне 
управління

Новий 
публічний 

менеджмент

Добре 
врядування
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ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ

* це вимога на всіх рівнях публічного управління. На
місцевому рівні це є фундаментально важливим, оскільки органи
місцевого самоврядування є найближчими до громадян
установами, які забезпечують їх основними послугами, і на цьому
рівні вони можуть найкраще відчути причетність до публічної
діяльності.

* це процес реалізації публічної влади, що базується на
підходах до формування відкритого, демократичного і
справедливого суспільства та відповідній системі принципів, має
ознаки результативного управління та скерований на забезпечення
ефективних партнерських взаємовідносин між органами публічної
влади, інституціями громадянського суспільства і суб’єктами
приватного права щодо управління суспільним розвитком.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 
«ДОБРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ»

1. 80-ті роки ХХ ст. – Світовий банк, МВФ, ПРООН, ОЕСР:

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ (Good Governance) – запропоновано як
інструмент забезпечення досягнення країнами цілей розвитку за умов
глобалізації, швидких змін контексту, кризових проявів природного,
техногенного чи політичного характеру, подальшого зменшення ресурсної
бази та збільшення потреб населення у високоякісних послугах

і забезпечення верховенства права, прав людини, плюралістичної
демократії та демократії участі, що стали невід’ємними
характеристиками ХХІ сторіччя.

У центрі парадигми доброго врядування — переорієнтація з одноосібного
управління чи керування, що здійснювалося раніше органами влади та
місцевого самоврядування на процес взаємодії та співробітництва із
бізнесом, суспільними інститутами та громадянами у процесі прийняття й
реалізації рішень та політик для досягнення оптимального для всіх
зацікавлених сторін за даних умов результату.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 
«ДОБРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ»

2.Будапештська декларація щодо забезпечення доброго
врядування на місцевому і регіональному рівнях та План дій
щодо забезпечення доброго врядування на місцевому і 
регіональному рівні (м. Будапешт, 25.02.2005 р., 14-та сесія
Європейської конференції міністрів);

3. Валенсійська декларація «Добре місцеве і регіональне
врядування – Європейський виклик» (м. Валенсія, Іспанія, 
16.10. 2007 р., 15-та сесія Європейської конференції
міністрів);
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 
«ДОБРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ»

4. 26.03.2008р. Комітет міністрів Ради Європи схвалив
«Стратегію інновацій та доброго врядування на місцевому
рівні» та запропонував країнам-членам Ради Європи
слідувати її положенням (12 принципів).

5. Утрехтська декларація «Добре місцеве та
регіонального врядування у нестабільні часи: запорука
змін» (м. Утрехт, Нідерланди, 16-17.11.2009, 16-та сесія
Європейської конференції міністрів).

6. 05.02.2014р. Комітет міністрів Ради Європи прийняв
рішення щодо необхідності вжиття заходів та розгляду
шляхів сприяння впровадженню 12 принципів доброго
демократичного врядування на місцевому рівні.
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Сутність «доброго демократичного 
врядування» (Рада Європи)

Відповідно до термінології Ради Європи 

“добре місцеве врядування” означає 

демократичне, 

відповідальне, 

ефективне, 

прозоре та 

підзвітне управління 

на місцевому і регіональному рівнях.
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Реалізація Стратегії інновацій та доброго 
врядування на місцевому рівні має
сприяти досягненню таких цілей:

• громадяни мають стати у центрі усіх найбільш важливих
демократичних процесів у суспільстві;

• органи місцевого самоврядування повинні постійно
удосконалювати систему управління та надання послуг
відповідно до 12 принципів, визначених у Стратегії;

• національні уряди мають забезпечити створення і підтримку
інституційних передумов для розвитку місцевої демократії та
вдосконалення системи місцевого самоврядування відповідно
до Європейської Хартії місцевого самоврядування та інших
європейських правових інструментів у галузі місцевого та
регіонального розвитку.
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Принципи «доброго демократичного 
врядування» Ради Європи (12)

1. Участь громадян y прийнятті рішень. Забезпечити реальні 
можливості для всіх громадян мати свій голос у вирішенні місцевих 
справ.

2. Чутливість, щоб забезпечити чутливе реагування з боку місцевої  
влади на законні очікування та потреби громадян.

3. Ефективність і результативність, щоб забезпечити досягнення цілей 
і водночас найбільш раціональне використання ресурсів.

4. Відкритість та прозорість, щоб забезпечити публічний доступ до 
інформації та полегшити розуміння щодо ведення суспільних справ.

5. Верховенство права, щоб забезпечити справедливість та політичну 
нейтральність місцевої влади у своїй діяльності.

6. Етична поведінка, щоб забезпечити перевагу суспільних інтересів над 
приватними.
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Принципи «доброго демократичного 
врядування» Ради Європи (12 - продовж)

7. Компетенції та спроможність, щоб забезпечити здатність представників 
та посадових осіб місцевої влади виконувати свої обов’язки.

8. Інновації та відкритість до змін, щоб забезпечити здобуття користі від 
нових рішень та кращих практик.

9. Сталий розвиток та орієнтація на довгострокові результати, щоб 
враховувати інтереси майбутніх поколінь у збереженні спадщини.

10. Добре управління фінансами. Міжмуніципальна співпраця. Надійний
фінансовий менеджмент, щоб забезпечити ощадливе та продуктивне
використання публічних фінансів та інших матеріальних коштів.

11. Права людини, культурне розмаїття та соціальне згуртування, щоб 
забезпечити захищеність і повагу до всіх громадян, коли права жодної 
людини не порушуються.

• Підзвітність, щоб забезпечити відповідальність посадових осіб місцевої 
влади за свої дії

21



Принципи «доброго демократичного 
врядування» Ради Європи

https://www.youtube.com/watch?v=75RCUFtSMRw&ab_channel=CouncilofEurop
e
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Забезпечення реалізації принципів доброго 
демократичного врядування 
(Ради Європи)

Радою Європи запропоновано:

- складові принципу — опис діяльності, що забезпечує можливість
більш повно реалізувати положення кожного принципу;

- індикатори, які дозволяють перевірити ступінь впровадження
складових принципу порівняно з існуючими на цей час кращими
практиками (представлені у розгорнутому опитувальнику з питань
впровадження 12 принципів);

- опитувальники для представників громади, депутатів, метою яких є 
розгорнуте дослідження впровадження 12 принципів доброго 
демократичного врядування органом місцевого самоврядування.

(практична робота – заповнення опитувальника щодо дотримання 
12 принципів)
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ДЯКУЮ ЗА УВАВГУ!

P.S. Найбільш чистою демократією є така, що забезпечує рівність

– вона прописана законом даної держави, і бідні не піддаються

більшому утиску, аніж багаті, верховна влада не належить жодному з

цих прошарків й обидва вони беруть в ній участь. Якщо, як вважають

декотрі, свобода й рівність є найважливішими ознаками демократії,

то це знайшло своє втілення, головним чином, у тому, щоб всі

приймали участь в управлінні державою”.

Аристотель «Політика»
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