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ВСТУП 
 
У Конституції України нашу країну проголошено демократичною 

державою, в якій конституційний лад ґрунтується на визнанні народу джерелом 
влади. Серед правових можливостей участі громадян України у здійсненні 
народовладдя основним і пріоритетним визнається передбачене статтею 38 
Конституції України право брати участь в державному управлінні, яке 
юридично забезпечує включення їх у сферу політичного життя країни. Адже 
без реальної участі громадян у здійсненні народовладдя неможлива побудова 
демократичної, правової держави.  

Водночас, участь громадських об’єднань в управлінні державними 
справами дає змогу забезпечити такі істотні характеристики органів влади, як 
публічність, відкритість, взаємодія з громадянським суспільством, орієнтація на 
суспільну підтримку, запобігання конфліктам тощо. Тому залучення 
громадськості до процесу державного управління завжди розглядається як 
найважливіша складова правового статусу громадянина, що дає можливість 
діяти заради суспільного блага. 

Причетність громадянського суспільства до державного управління дає 
змогу виконати такі завдання:  

по-перше, сформувати активного громадянина, який усвідомлює свої та 
загальнодержавні інтереси;  

по-друге, створити ресурсні передумови (кошти та інші матеріальні 
ресурси, вільний час, професійні знання, практичний досвід). 

Форми взаємодії органів державної влади диференціюються залежно від 
цілей залучення громадян до механізму управління. Передусім заслуговує на 
увагу взаємодія органів державної влади та громадських об’єднань і рухів, 
асоціацій, благодійних організацій, коаліцій тощо. Впливовість організацій 
громадського суспільства в процесі вироблення спільної (державної) політики 
прямо залежить від авторитету цих організацій, довіри держави та наявності 
повноважень брати участь у підготовці й ухваленні рішень, їхньої 
організаційно-ресурсної спроможності. 

Тиск організацій громадянського суспільства під час вироблення 
суспільної (державної) політики передбачає рішучу та енергійну дію, що 
спрямована на врахування їхніх інтересів при творенні політики. Особливо 
такий тип активності проявляється на стадії внесення питання до порядку 
денного державної політики. Ця діяльність передбачає вибір форм 
декларування своїх вимог і мобілізації людей на їхню підтримку. 

Контроль та оцінка громадськістю вироблення суспільної (державної) 
політики передбачає забезпечення зворотного зв’язку державних і недержавних 
виробників політики, виявлення наявних чи потенційних суперечностей, що 
потребують розв’язання або втручання. 

Таким чином, громадська участь у формуванні та реалізації державної 
політики може вважатися ефективною лише тоді, коли озвучені громадянами 
проблеми починають розв’язуватися за їхньої участі у процесі прийняття 
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рішень. Громадські організації, при цьому, мають виступати як один із 
важливих суб’єктів процесу вироблення державної політики. Їхня участь у 
цьому процесі насамперед консультативна та представницька. Не маючи 
повноважень ухвалювати остаточні рішення щодо визначення державної 
політики, ці організації вступають у взаємодію з головними виробниками 
політики. У процесі такої взаємодії вони впливають, здійснюють тиск, 
громадський контроль та оцінку. 

Науковий та практичний інтерес до проблемних питань механізмів 
реалізації даного конституційного права зумовлюється також підвищенням ролі 
громадян у політичному житті країни в умовах подальшої демократизації 
українського суспільства і державності. Трансформаційні процеси, які 
відбуваються в Україні у зв’язку з поступовим перетворенням на демократичне 
суспільство європейського зразку актуалізують проблеми дослідження ролі 
окремого громадянина України і колективів громадян у політичному житті, 
потребують переоцінки їх місця в системі політико-правових відносин.  
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1. Інститут участі громадян у здійсненні державного управління: 
поняття, сутність, зміст та ключові ознаки 

 
Україна, прагнучи утвердитись як демократична, соціальна, правова 

держава (стаття 1 Конституції України) поставила за мету з поміж іншого 
розбудувати гармонійно розвинене громадянське суспільство. Як видається, 
досягнення цієї мети вимагає належного теоретико-методологічного 
забезпечення процесу становлення та розвитку громадянського суспільства, 
правової держави у їх постійній взаємодії. При цьому, чи не найважливішим 
завданням науки державного управління на сьогодні є визначення найбільш 
раціональних та ефективних форм і видів легітимного стимулюючого впливу 
Української держави на громадянське суспільство. Вирішення цього завдання 
потребує чіткого наукового розуміння сутності та змісту категорії 
“громадянське суспільство”.  

Нині доводиться констатувати, що категорія “громадянське суспільство” 
є не лише однією з найбільш уживаних, але й водночас такою, що викликає 
доволі багато суперечок. Цьому сприяє існуюче уже тривалий час розмаїття її 
визначень, поширене у філософії, соціології, політології, правознавстві та 
державному управління, що часто призводить до термінологічної плутанини. 
Так, занадто широке розуміння поняття “громадянське суспільство”, його 
сутності та змісту створює передумови для того, щоб відносити до нього майже 
всі інститути держави, а також інститути місцевого самоврядування, що, 
насправді, суперечить істині та призводить в кінцевому результаті до 
термінологічної плутанини. З огляду на це, виключно важливим видається чітко 
визначитись із світоглядними методологічними принципами, які неодмінно 
повинні враховуватись під час проведення досліджень проблем, пов’язаних зі 
становленням та розвитком громадянського суспільства.  

Значна увага українських і зарубіжних вчених до вирішення проблем 
громадянського суспільства створює ілюзію вичерпності результатів уже 
проведених досліджень. Разом із тим, не завжди запропоновані ними 
визначення поняття та сутності громадянського суспільства, обґрунтовані в 
філософії, соціології, політології та правознавстві будуть актуальними для 
теорії і практики державного управління. До того ж, сучасна державно-
управлінська наука в Україні нині, як ніколи раніше, вимагає не лише 
догматичних уявлень про громадянське суспільство, а передусім дієвих 
моделей розбудови громадянського суспільства у його дихотомічному зв’язку з 
правовою державою. Водночас, самі такі моделі очікують свого належного 
наукового осмислення та обґрунтування.  

Тож з плином часу проблеми становлення та подальшого розвитку 
громадянського суспільства не втрачають своє актуальності. Попри достатньо 
значну кількість проведених досліджень, і дотепер залишаються доволі 
спірними питання сутності, змісту, структури громадянського суспільства, а 
також участі інститутів громадянського суспільства у здійсненні державного 
управління в Україні. Адже з розвитком суспільних відносин потребують 
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постійного моніторингу та удосконалення й законодавчі механізми оптимізації 
взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування в Україні, що знаходить своє відображення 
у численних наукових та навчальних виданнях, а також окремих дисертаційних 
роботах.  

Окрім того, слід зазначити, що на сьогоднішній день відсутнє спеціальне 
наукове дослідження, присвячене питанню механізмів оптимізації участі 
громадян у здійсненні державного управління, що значною мірою зумовлює 
актуальність цього дослідження.  

Вирішення складних суспільних проблем, що існують сьогодні в Україні, 
потребує поряд з реформуванням державних інститутів створення умов для 
становлення та постійного розвитку громадянського суспільства, підвищення 
ефективності його функціонування. Адже тільки розвинуте громадянське 
суспільство, як видається, є реальною передумовою для найбільш повної 
реалізації прав і свобод людини та громадянина. З огляду на це, сьогодні одним 
з найбільш актуальних в Україні є питання правового регулювання процесу 
становлення і розвитку громадянського суспільства, і насамперед на 
конституційному рівні.  

Основною метою розвитку України як демократичної, соціальної, 
правової держави (стаття 1 Конституції України) вважається розбудова 
гармонійно розвиненого громадянського суспільства, котре, у свою чергу, буде 
надійним гарантом наведених кваліфікуючих ознак Української держави. 
Досягнення цієї мети вимагає належного теоретико-методологічного 
забезпечення процесу розвитку громадянського суспільства та правової 
держави у їх постійній взаємодії. При цьому, чи не найбільш важливим 
завданням науки державного управління на сьогодні є визначення найбільш 
раціональних і ефективних форм і видів легітимного стимулюючого впливу 
Української держави на громадянське суспільство. Це вимагає чіткого 
наукового розуміння сутності та змісту категорії “громадянське суспільство”. 

Поняття “громадянське суспільство” своїм корінням вийшло з ідеї “полісу” 
Арістотеля, “societas civilis” (громадянське суспільство) Цицерона та при-
родному праву. Однак, мислителі того часу під поняттям “громадянське су-
спільство” розуміли політичну державу, яка поєднувала найважливіші сфери су-
спільства: сім’ю, релігію, освіту, культуру, мистецтво тощо. В їхньому уявленні 
сфери суспільного життя разом з державою становили єдине ціле [2, с. 82].  

Такий підхід до встановлення сутності та змісту поняття громадянського 
суспільства залишався незмінним до XVIII ст. При цьому, навіть для таких 
відомих мислителів Нового часу як Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, І.Кант слова 
“громадянське суспільство” та “держава” були синонімами. Лише з переходом 
від Середньовіччя до Нового часу громадянське суспільство почало 
відокремлюватись від держави. Під впливом робіт Т.Спенса, X.Ходжскіна, 
Ж.Сійєса та їх прибічників поступово сформувалася наукова позиція, 
відповідно до якої надмірно розширені повноваження держави стали вважатись 
стримуючим фактором у розвитку особистості, який суттєво стримує її 
прагнення до вільного волевиявлення. Вказані ідеї знайшли своє відображення 
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у програмному документі Великої Французької революції – “Декларації прав 
людини і громадянина”.  

Слід зазначити, що серед тогочасних мислителів не було єдності з 
приводу розстановки акцентів у взаємовідносинах між державою та 
громадянським суспільством. З одного боку А.ДеТоквіль, Дж.Мілль та їхні 
прибічники вважали розмежування між державою і громадянським 
суспільством постійною характеристикою демократичної соціальної й 
політичної системи. Більш радикально налаштований Т.Пейн у своєму 
памфлеті “Права людини” писав, що держава є необхідним злом. При цьому, 
визнаючи об’єктивну необхідність існування держави, він вважав за необхідне 
всіляко обмежувати її вплив на громадян.  

Проте були й інші мислителі (наприклад, І.Бентам, Ж.Сісмонді, 
П.Пфіцер, Л.фон Штейн, Г.Гегель та інші), які вважали надмірну свободу 
громадянського суспільства джерелом інтенсифікації конфліктів. З огляду на 
це, вони обґрунтовували необхідність встановлення жорсткішого державного 
регулювання та контролю за інститутами громадянського суспільства.  

Варто визнати, що найбільш суттєвий внесок в розроблення концепції 
громадянського суспільства зробив саме Г.Гегель, який систематизував 
напрацювання своїх попередників (представників французької, англосаксон-
ської й німецької наукової думки). У своїх працях Г.Гегель відстоював позицію, 
відповідно до якої громадянське суспільство відігравало проміжну роль (було 
перехідною стадією) в діалектичному процесі історичної трансформації від 
сім’ї до держави. При цьому, він вважав, що саме державі повинна належати 
провідна роль у взаєминах із громадянським суспільством, яке має перебувати 
під її контролем з певним ступенем свободи.  

На думку прибічників марксистської доктрини, політична держава 
віддзеркалює політичний інтерес, а громадянське суспільство – приватний. При 
цьому, питання взаємовідносин між державою й громадянським суспільством 
розробники марксистської теорії практично не досліджували, оскільки вважали, 
що після досягнення задекларованої ними мети – побудови комуністичного 
суспільства, потреба в існування держави відпаде [3, с.71]. 

Послідовники марксизму, зокрема В.Ленін, у своїх роботах не звертались 
до таких понять як “правова держава”, “громадянське суспільство”. Це в 
подальшому призвело до того, що в умовах так званого “реального соціалізму” 
держава практично повністю поглинула громадянське суспільство, яке на довгі 
роки припинило своє існування.  

Водночас, термін “громадянське суспільство” тривалий час (практично до 
початку 70-х років XX ст.) не вживався і у наукових колах західноєвропейських 
країн. Натомість тамтешні вчені користувалися терміном “суспільство”.  

Нині громадянське суспільство визнається важливою складовою 
конституційного ладу України. Вірною буде й теза про те, що конституційний 
лад України має на меті створення належних конституційних умов для розвитку 
та дієвості громадянського суспільства в нашій державі. Разом із тим, нині ні у 
вітчизняній філософській, політологічній, соціологічній, юридичній і державно-
управлінський науці та роботах представників цієї науки не існує єдності 
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поглядів на проблему визначення громадянського суспільства, виявлення його 
сутнісних ознак, встановлення системи тощо [1; 14; 15; 29; 31]. 

Не менш актуальною залишається й проблема детермінації категорії 
“громадянське суспільства” через призму її співвідношення з категорією 
“держава”. Для прикладу, на міжнародній конференції “Громадянське 
суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності”, яка 
відбулася 07 квітня 2008 року у Київському регіональному відділенні АПрНУ, 
її учасники відзначали, що громадянське суспільство нині існує в Україні 
невіддільно від держави [14]. До того ж, його ефективний розвиток і 
функціонування можливі лише за умови існування сильної держави.  

Натомість, у вітчизняній державно-управлінській, політологічній і 
юридичній літературі нині не існує усталеного та беззаперечного розуміння 
категорії “громадянське суспільство”, а також цілісних концептуальних уявлень 
про структурні елементи такого суспільства, які ще називають інститутами 
громадянського суспільства. При цьому, одні автори вважають, що інститутами 
громадянського суспільства є вільна підприємницька діяльність, гарантована 
державою свобода підприємницької, трудової і споживчої діяльності. На думку 
інших авторів, яку на наш погляд, варто підтримати, інститути громадянського 
суспільства – це комплекс соціокультурних, етнонаціональних, сімейно-
побутових та інших зв’язків, які забезпечують соціалізацію і виховання особи.  

До прикладу, Г.Щедрова в “Політичному енциклопедичному словнику” 
визначає громадянське суспільство як “суспільство громадян із високим рівнем 
економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних властивостей, 
яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини; суспільство 
рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею 
заради спільного блага. Громадянське суспільство є базисом держави, ініціює в 
ній необхідні зміни. Держава, в свою чергу, захищає принципи самоврядування 
всіх організацій, які формують громадянське суспільство. Але, якщо державі 
властиві різні форми правління, то громадянське суспільство існує виключно за 
умов демократії” [43, с. 119].  

Існують і інші визначення громадянського суспільства, до більшості з 
яких можна приєднатися, але водночас при співставленні вони часто суперечать 
одне одному, або ж стосуються різного об’єкту наукових досліджень. 

Таким чином, є очевидним, що поняття громадянського суспільства 
охоплює сукупність моральних, правових, економічних, політичних відносин, 
включаючи власність, працю, підприємництво, організацію і діяльність 
суспільних об’єднань, систему виховання, освіти, науки і культури, сім’ю, 
систему засобів масової інформації, неписані норми людської поведінки, 
конкретні аспекти політичного режиму.  

Існують й інші погляди на визначення сутності та змісту громадянського 
суспільства та його конституційних основ. Так, Л.Герасіна пише, що громадян-
ське суспільство це – “людська спільнота, яка формується і розвивається у 
демократичних державах, і представлена сукупністю недержавних відносин 
(економічних, соціальних, політичних, правових, етнічних, духовних, культур-
них, релігійних тощо) та мережею добровільно створених у різних сферах 
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життєдіяльності поза державних структур – об’єднань, організацій, спілок, 
асоціацій, клубів, центрів, фондів та ін.”  [12, с. 44]. 

На думку Ю.Тодики, громадянське суспільство – це система самостійних 
і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, що забезпечують 
умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів і колективів, для 
життєдіяльності соціальної і духовної сфер, їх відтворення і передачі від 
покоління до покоління. Він справедливо зазначає, що структурними 
елементами громадянського суспільства є:  

Ø добровільно сформовані первинні самоврядні угруповання людей 
(сім’я, різні асоціації, господарські корпорації, клуби за інтересами, інші 
суспільні обєдн’ання);  

Ø сукупність недержавних суспільних відносин;  
Ø господарська і приватна частина життєдіяльності людей, їх звичаї, 

традиції;  
Ø сфера самоврядних організацій і індивідів [26, с. 187].  
Як видно, до структурних елементів громадянського суспільства 

Ю.Тодика слушно відносить недержавні суспільні відносини учасників 
відповідних суспільних відносин, а також соціальні зв’язки між цими 
учасниками, які виникають з приводу господарської і приватної частини 
життєдіяльності людей.  

Нині доводиться констатувати, що категорія “громадянське суспільство” 
є не лише однією з найбільш уживаних, а й найбільш суперечливих. Розмаїття її 
визначень, поширене у філософії, соціології, політології, правознавстві та 
державному управління часто призводить до термінологічної плутанини. Так, 
занадто широке розуміння громадянського суспільства та його системи 
дозволяє відносити до нього майже всі інститути держави й інститути 
місцевого самоврядування, що суперечить істині та призводить до 
термінологічної плутанини. У цьому сенсі, слід визначитись із світоглядними 
методологічними принципами, які слід враховувати при дослідженні 
громадянського суспільства.  

Визначаючи особливості застосування категорії “громадянське суспільство” 
в науці державного управління, необхідно відзначити нагальну потребу в наділенні 
цієї категорії практичним значенням для удосконалення механізмів державного 
управління та для реального розвитку суспільства і держави. У силу цього, слід 
виокремити такі принципові положення щодо визначення поняття громадянського 
суспільства в державно-управлінській науці.  

По-перше, за своєю сутністю, тобто за походженням громадянське 
суспільство виникає одночасно з державою та є закономірною реакцією щодо 
захисту інтересів так званого “додержавного суспільства” від свавілля держави, 
але у способи і форми, визначені цією державою. Так, у кінці  
XIX ст. відомий російський правознавець Б.Чичерін, у своїй роботі “Загальне 
державне право” (1894 р.) писав, що давні народи мало переймалися 
особистими правами людини, а за часів Античності ці права зводилися 
переважно до можливості брати участь в управлінні державними справами. 
Водночас, уже в давнину заява особи “civis Romanus sum” – “я громадянин 
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Риму” захищало таку особу від свавілля з боку влади [57, с. 211]. Тобто 
самоідентифікація громадянського суспільства стала можливою після 
ідентифікації його членів як громадян держави. У силу цього, громадянське 
суспільство та державу слід розглядати не лише як взаємопоєднані, а й як 
взаємозумовлені явища соціального буття.  

По-друге, за своїм змістом громадянське суспільство є системою 
легітимних відносин, які виникають, змінюються та припиняються в процесі 
взаємодії громадянського суспільства, його інститутів і окремих членів, з 
одного боку, та держави – з іншого, і спрямовані на формування гармонійно 
розвиненого суспільства та правової держави, існування та дієвість яких 
ґрунтуються на принципах демократії та верховенства права.  

Очевидно, що в ідеалі громадянське суспільство можна розглядати як 
суспільство, в якому існують розвинуті економічні, культурні, правові, 
соціальні відносини між його індивідами. У такому суспільстві є досить 
широкою сфера публічних відносин, в якій активно діють політичні партії, 
масові громадські рухи, групи за інтересами, переконаннями, за іншими 
ознаками. Таке суспільство дбає про демократизацію влади, розвиток усіх форм 
безпосереднього народовладдя та локальної демократії, всебічне гарантування 
прав людини і громадянина, оптимальну взаємодію парламентської коаліції і 
меншості на основі узгодження позицій усіх членів громадянського 
суспільства, розвиток місцевого самоврядування.  

По-третє, за формою свого буття громадянське суспільство є системою 
інститутів громадянського суспільства (політичних партій, громадських 
організацій, профспілок тощо), які ще іноді називають “неурядовими 
інститутами” тощо. При цьому, держава повинна забезпечувати ефективні 
юридичні механізми взаємодії цих інститутів з державою та її органами, а 
також захист законних прав і інтересів членів громадянського суспільства. 
Натомість, держава повинна відмовитися від намірів “упорядкувати” чи 
“структурувати” громадянське суспільство.  

У цьому сенсі слушним видається твердження А.Фон.Хайека, який пише:  
“… Збереження стихійного порядку суспільства є головною умовою суспільного 
блага його членів, у чому й полягає значення правил суспільної поведінки …” [55, 
с. 275]. Іншими словами, громадянське суспільство представлене, у першу чергу, 
системою своїх саморегульованих інститутів, виникнення, модернізація чи занепад 
яких зумовлюється самими потребами громадянського суспільства та змістом 
легітимних механізмів його взаємодії з державою.  

Слід погодитися з О.Скрипнюком, який пише про необхідність при 
детермінації категорії “громадянське суспільство” враховувати наступні вихідні 
положення:  

1) громадянське суспільство не можна ототожнювати з приватними 
інтересами й приватноправовими відносинами, оскільки сучасне громадянське 
суспільство в Україні не є “втечею від держави”. Воно відображує легітимні 
інтереси насамперед носіїв публічної влади – народу, територіальних громад, 
політичних партій, трудових колективів, громадян тощо;  
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2) діяльність громадянського суспільства нині не обмежується 
соціальною та духовною сферами суспільного життя. Предметом діяльності 
сучасного громадянського суспільства в Україні є всі без виключення сфери 
конституційного ладу нашої держави, тобто, усі сфери суспільного та 
державного життя в нашій державі;  

3) серед вітчизняних правознавців поширена думка, що громадянське 
суспільство є не асоціацією певних інститутів і організацій, а станом, режимом 
мобілізації суспільства для захисту своїх легітимних прав і інтересів.  

У силу цього, О.Скрипнюк робить висновок, що громадянське суспільство 
– це система суспільних відносин, спрямованих на мобілізацію та захист 
суспільством і його представниками, як індивідуальними, так і колективними, 
своїх легітимних прав та інтересів у всіх сферах суспільного та державного 
життя. Відповідно, конституційні основи громадянського суспільства є системою 
тих принципів, на основі яких виникають, змінюються та припиняються 
визначені суспільні відносини [48, с. 167-168].  

З огляду на усе викладене, громадянське суспільство, у його сучасному 
розумінні, визначається як сукупність усіх громадян, що проживають на 
території держави, їх вільних об’єднань та асоціацій, пов’язаних певними 
суспільними відносинами, котрі характеризуються високим рівнем суспільної 
свідомості та політичної культури, які перебувають за межами директивного 
регулювання й регламентації держави, але гарантуються та охороняються 
встановленим нею законодавством. Іншими словами, це система забезпечення 
життєдіяльності соціальної, соціокультурної й духовної сфер.  

Слушною, на наш погляд, є позиція М.Баймуратова, який виокремлює 
такі ознаки громадянського суспільства:  

• громадянське суспільство є певним відокремленим від держави 
утворенням, яке складається з громадян, їх добровільних асоціацій і об’єднань;  

• вільні відносини між суб’єктами громадянського суспільства;  
• пріоритетність громадянських прав над встановленими державою 

законами;  
• забезпечення прав і свобод особистості, можливостей реалізації її 

інтересів і прагнень, політичного, ідеологічного плюралізму;  
• наявність приватної власності, вільної конкуренції, вільних відносин 

обміну діяльністю та її продуктами між незалежними власниками, тобто ринку;  
• саморегуляція відносин між людьми, їх асоціаціями та добровільними 

об’єднаннями на основі соціальних і психічних норм регуляторів суспільного 
життя; 

• багатство соціальних ініціатив; 
• збереження відповідних традицій, культури тощо [4, с. 59]. 
Таким чином, структуру громадянського суспільства складають окремі 

громадяни, політичні партії, громадські організації, об’єднання й рухи, конфесії 
і т. ін.  
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На наш погляд, варто погодитись із твердженням українських 
правознавців про те, що в основі будь-якого громадянського суспільства 
покладені такі найбільш загальні ідеї і принципи, як:  

Ø економічна свобода, багатоманітність форм власності, ринкові 
відносини;  

Ø визнання і захист природних прав і свобод людини і громадянина;  
Ø легітимність і демократичний характер державної влади, рівність усіх 

перед законом і правосуддям, належна правова захищеність особи;  
Ø правова держава, яка базується на принципі поділу і взаємодії гілок 

державної влади;  
Ø політичний та ідеологічний плюралізм, наявність легальної опозиції;  
Ø свобода слова і друку, незалежність засобів масової інформації;  
Ø невтручання держави у приватне життя громадян, їх взаємні обов’язки 

і відповідальність;  
Ø класовий мир, партнерство і національна злагода;  
Ø ефективна соціальна політика, яка забезпечує гідний рівень життя 

людей [26, с. 190].  
При цьому, як видається, останній з наведених принципів набуває 

особливо важливого значення в сучасних політико-правових реаліях 
конституційного розвитку нашої держави.  

Слід зазначити, що у радянській науці державного права політична участь 
у системі демократії розглядалася переважно у двох аспектах, а саме як: 

1) політична активність особи;  
2) участь громадян в управлінні.  
Як видно, у цей період участь членів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами була значною мірою обмежена. Однак, уже 
починаючи з 80-х років XX ст., поволі розпочався процес комплексних 
досліджень питань взаємодії держави і громадянського суспільства. В наслідок 
цього, поряд із зазначеними почали виділяти й інші форми політичної участі 
громадян у державному управлінні.  

Серед нових форм з’явились такі, як участь у:  
Ø створенні, реалізації та охороні законів;  
Ø судочинстві;  
Ø виборчих та інших політичних кампаніях;  
Ø діяльності політичних партій та інших політичних громадських 

організацій;  
Ø сприйнятті та розповсюдженні політичної інформації;  
Ø формуванні громадської думки [17, с. 124-125; 19, с. 8; 25, с. 162; 30, 

с. 36; 33, с. 27; 39, с. 126; 50, с. 20; 51, с. 137-138; 56, с. 23].  
У радянській юридичній науці здебільшого ототожнювалися поняття 

“участь в управлінні державними справами” та “участь у державному 
управлінні” [21, с. 27; 30, с. 37; 60, с. 132; 5, с. 124]. При цьому переважна 
більшість досліджень присвячувалась питанням участі громадян у державному 
управлінні в аспекті теорії самоуправління. Співвідношення особи та держави, 
як зазначають В.Патюлін та Г.Шахназаров, зводилося, як правило, до проблеми 
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взаємовідносин, прямого і зворотного зв’язку між тими, хто управляє (“видима 
корпорація особливого прошарку людей”) і тими, ким управляють [40, с. 21; 60, 
с. 64]. 

В юридичній літературі можна зустріти декілька підходів до встановлення 
змісту поняття “державне управління”. Так, виокремлюють “широке” і “вузьке” 
розуміння цього поняття. Наприклад, Ю.Козлов під поняттям “управління 
державою” пропонує розуміти управління в широкому сенсі, яким охоплюється 
діяльність усіх державних органів і недержавних організацій. У той же час, на його 
думку, у вузькому аспекті державне управління являє собою діяльність органів 
виконавчої влади [22, с. 11, 16, 17].  

На думку О.Оболонського, в основі широкого розуміння державного 
управління лежить тлумачення його не тільки як впливу “зверху-вниз”, але як 
багатоманітної системи соціальних взаємодій, у ході яких відбувається 
узгодження різних суспільних інтересів, а вплив “знизу-вверх” (тобто тих, ким 
управляють, на тих, хто управляє). Таким чином, широке розуміння управління 
передбачає існування відповідних демократичних механізмів, які впливають як 
на вибір управлінської стратегії, так і на конкретні управлінські рішення, а 
також їх подальшу реалізацію. Лише у такому випадку, як вважає 
О.Оболонський, можна вести мову про існування демократичних суспільних 
відносин [39, с. 14, 15].  

В.Речицький писав, що право громадян на участь в управлінні 
державними і громадськими справами розрахований на реалізацію активності й 
творчого потенціалу особи у сфері політичного управління суспільством 
шляхом вказівки у широко диспозитивній системі правомочностей на вид і міру 
її поведінки. На його думку, характерною рисою участі громадян в управлінні є 
її публічний, зовнішньо виражений характер. За словами В.Речицького, 
прослуховування радіо, перегляд політичних телепрограм є важливим аспектом 
реалізації права громадян на участь в управлінні. Але такі дії, якими б 
важливими вони не були, у процесі реалізації права на участь в управлінні, 
охоплюються правовідносинами загального характеру і детальної 
процесуальної регламентації не потребують [47, с. 61-65].  

Погоджуючись з такою позицією, вбачаємо за доцільне зазначити, що 
участь в державному управлінні, право на яку закріплено в ст. 38 Конституції 
України, повинна виявлятися в певних суспільно значущих публічних діях у 
політичній сфері. Тобто однією з найбільш характерних властивостей участі 
громадян в державному управлінні є її публічність. Публічний – означає такий, 
який відбувається в присутності публіки, людей; прилюдний, привселюдний, 
гласний, відкритий [37]. Таким чином, публічність участі громадян в 
державному управлінні полягає у її гласності, відкритості, привселюдності.  

Ще однією необхідною та обов’язковою ознакою участі громадян в 
державному управлінні є її добровільний характер. Добровільний – означає той, 
який здійснюється, діє і т. ін. з власного бажання, доброї волі, без насилля, 
примусу [35]. Тобто громадяни, беручи участь у державному управлінні 
повинні діяти добровільно, без будь-якого примусу, оскільки при примусовій 
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участі не громадяни виступають суб`єктами державного управління, а їх 
використовують як засіб досягнення цілей інших суб’єктів.  

Варто погодитись з О.Оболонським, на думку якого, включення 
громадянина до вироблення державних рішень не може здійснюватись шляхом 
використання фіктивних форм участі. Йдеться, в першу чергу, про 
псевдоактивність, удавану активність громадян, одностайну підтримку і 
схвалення вже прийнятих рішень, широко розповсюджувані за авторитарних і 
тоталітарних режимів [38, с. 25, 26]. Тобто у демократичній державі залучення 
громадян до участі в державному управлінні повинно спиратись на 
усвідомлення громадянами того, що їх особиста позиція, особиста думка 
насправді впливають на вироблення державно значущого рішення. Така участь 
має бути свідомою.  

Як видається, обов’язковою ознакою участі громадян в державному 
управлінні є її цілеспрямованість. Метою участі в управлінні державними 
справами є вплив на прийняття, здійснення та контроль за реалізацією 
державних рішень, вираження власної політичної думки, вплив на політику і 
життя держави.  

Слід зазначити, що право брати участь в управлінні державними справами 
є основоположним серед політичних прав. Однак, воно не є абсолютним і 
необмеженим (як і майже всі інші права людини і громадянина). Нагадаємо, що 
слово “абсолютний” є синонімом слова “необмежений” та означає – цілковитий, 
повний, безвідносний безумовний [35].  

Межі реалізації громадянином права брати участь в управлінні 
державними справами встановлюються у Конституції України та законах 
України. Так, наприклад, статтею 37 Конституції України заборонено 
діяльність партій, які переслідують антисоціальні цілі. Водночас, юридична 
відповідальність за порушення законодавства про вибори, референдуми, 
об’єднання громадян, збори, мітинги тощо встановлена в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення (статті 185-1, 186-2, 186-4, 186-5) [20] та 
Кримінальному кодексі України (статті 157, 160, 293, 294) [28]. Тож участь в 
державному управлінні повинна здійснюватися в межах, визначених 
Конституцією України та законами України. З огляду на це, законність такої 
участі можна вважати її обов’язковою ознакою.  

Таким чином, видається доцільним зробити висновок, що участь 
громадян в державному управлінні повинна мати такі конститутивні ознаки 
(властивості) та бути:  

− публічною; 
− добровільною;  
− свідомою;  
− цілеспрямованою;  
− законною.  
Враховуючи наведені вище ознаки, під участю громадян в державному 

управлінні варто розуміти врегульовану Конституцією України та законами 
України активну, публічну, добровільну, свідому діяльність громадян у сфері 
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здійснення державної влади, яка має на меті формування органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також контроль за їх діяльністю, вплив на 
прийняття та контроль за реалізацією державних рішень щодо забезпечення 
нормального функціонування, стабільного розвитку та соціального порядку в 
державі.  

На думку Б.Чичеріна, участь у державному управлінні – це одночасно і 
право, і обов’язок громадянина [58, с. 39]. З такою позицією навряд чи можна 
погодитись. Адже під обов’язком розуміють те, чого треба беззастережно 
дотримуватись, що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог 
суспільства або виходячи з власного сумління; повинність. Натомість право – 
це зумовлена певними обставинами підстава, здатність робити, чинити  
що-небудь [36].  

Таким чином, якщо участь у державному управлінні є обов’язком 
громадянина, то кожний громадянин, як учасник відповідних суспільних 
відносин, мав би бути зобов’язаний беззастережно діяти у встановленому 
законом порядку. У такому випадку говорити про наявність у громадянина 
можливості вибору діяти на власний розсуд видається недоречним. Крім того, 
варто звернути увагу на те, що у статті 38 Конституції України записано, що 
громадяни мають право брати участь в управління державними справами.  

На думку О.Бобильова, політичні обов’язки існують поряд з юридичними 
та полягають у тому, що громадянин повинен активно залучатися до участі в 
державному і суспільному житті, підтримувати демократичні перетворення у 
суспільстві [7, с. 77]. Наведена позиція, як видається, потребує уточнення. 
Перш за все, привертає увагу деяка плутанина, якої припустився автор. 
Використана ним фраза “…громадянин повинен активно залучатися до участі у 
державному і суспільному житті…” вказує, скоріше, на обов’язок держави 
забезпечувати участь громадян у державному управлінні. У такому випадку, як 
видається, громадянин на власний розсуд може обрати прийнятний для нього 
варіант поведінки: брати активну участь у державному управлінні; відмовитись 
від такої участі; час від часу брати участь у державному управлінні. З огляду на 
викладене, варто погодитись з А.Ковлером, який слушно зауважував, що 
демократію неможливо ввести декретом, її можна свідомо творити за активної 
участі тих, заради кого вона існує. Демократія “для народу” без народу 
приречена [18, с. 237, 253, 254].  

Слід зазначити, що у сучасній науці конституційного права 
представниками народу зазвичай вважають народних депутатів України. Однак, 
народні депутати є представниками народу лише в законодавчій гілці влади. 
Адже, у статті 6 Конституції України записано, що “… державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову”. 
З огляду на це, Ю.Тодика стверджує, що законодавча, виконавча та судова 
гілки державної влади походять від установчої влади народу  
[53, с. 101]. Таким чином, участь громадян в державному управлінні у 
широкому аспекті являє собою представництво громадян в органах усіх гілок 
державної влади.  
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Щодо участі у діяльності законодавчого органу йшлось вище, а от 
представництво громадян в органах виконавчої влади відбувається шляхом 
реалізації законодавчих приписів про рівність права доступу до державної 
служби. Так, у статті 38 Конституції України записано, що “… громадяни 
користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби 
в органах місцевого самоврядування”.  

Щодо судової влади, то відповідно до частини 4 статті 124 Конституції 
України, народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних. Водночас, у статті 127 Основного Закону 
України записано, що “… правосуддя здійснюють професійні судді та, у 
визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні. У відповідності до 
частини 2 статті 129 Конституції України судочинство провадиться суддею 
одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. Тож “представниками 
народу” в судовій гілці влади вважаються народні засідателі та присяжні. Однак, 
в Україні станом на сьогодні народні засідателі та присяжні поки що існують 
лише у теоретичному вигляді. Тому суто теоретичною поки що залишається 
участь громадян у функціонуванні судової гілки влади.  

Тож варто погодитись з тими науковцями, які вважають, що участь 
громадян в управлінні державними справами здійснюється не тільки через їх 
волевиявлення на виборах, референдумах, але й шляхом особистої участі в 
роботі органів законодавчої, виконавчої або судової влади [8, с. 190; 21, с. 73; 
24, с. 10; 32, с. 172; 45, с. 153].  

Слушною є позиція Ю.Тихомирова, який стверджує, що терміном “участь” 
недоречно позначити діяльність народу, якому належить влада. На його думку, 
участь в державному управлінні можуть брати окремі громадяни або об’єднання 
громадян [52, с. 32]. Підтримуючи наведену позицію, К.Козлова зазначає, що 
право брати участь в управлінні державними справами адресовано кожному 
громадянину, а не політично організованій сукупності громадян, асоційованих як 
народ, адже народ не бере участі в управлінні, а здійснює владу, є суб’єктом цієї 
влади [23, с. 268].  

Таким чином, видається доцільним зробити висновок, що формами участі 
громадян в державному управлінні є:  

− колективні форми;  
− індивідуальні форми.  
У літературі доволі часто можна зустріти тезу щодо спірності 

конституційного формулювання про здійснення влади народом, оскільки 
вважається, що власне поняття “народ” є занадто абстрактним. Водночас, 
зазначається, що у певних конкретних правовідносинах з приводу 
безпосереднього здійснення державної влади беруть участь окремі громадяни 
та їх групи. При цьому громадянин, цілком справедливо, вважається первинним 
суб’єктом як стосовно політичних партій, так і відносно самої держави [34,  
с. 51, 54].  

Такий вислів є логічним та таким, що не суперечить загальновизнаній 
теорії народовладдя, сутність якої концентровано викладена у  
статті 5 Конституції України, якою встановлено, що “… носієм суверенітету і 
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єдиним джерелом влади в Україні є народ”. Тож слід зробити висновок, що 
державна влада виходить від народу та здійснюється безпосередньо народом 
або від його імені органами держави. При цьому виключно важливим є те, що 
держава повинна забезпечити право громадян брати участь у прийнятті цими 
органами життєво важливих рішень, у їх реалізації, а також у здійсненні 
контролю за виконанням цих рішень.  

Доволі складним видається питання щодо відмежування суб’єктів 
здійснення державного управління від суб’єктів участі в державному 
управлінні через відсутність чіткого розуміння самих відмежувальних ознак. На 
думку М.Чудакова, особа, яка не є постійним професійним працівником 
державної влади або управління, або особою, обраною у представницькі 
органи, може брати участь в управлінні справами держави і суспільства 
практично тільки через різні форми безпосередньої демократії [59, с. 67].  

Тобто йдеться про те, що форма участі громадянина у державному 
управлінні залежить від того, чи є він суб’єктом здійснення державного 
управління, чи – суб’єктом участі в державному управлінні. Однак, варто 
зауважити, що одна й та сама особа (громадянин) може виступати як у ролі 
суб’єкта здійснення державного управління, так і у ролі суб’єкта участі в 
державному управлінні. Наприклад, громадянин, який є державним 
службовцем, має конституційне право обирати, бути обраним до представ-
ницького органу, а також брати участь у референдумі (всеукраїнському та 
місцевому).  

Слід зауважити, що за радянських часів перевага у здійсненні права на 
участь в управлінні державними справами віддавалася колективу. Наприклад, 
усталеною була практика висування кандидатів у депутати різного рівня від 
трудових колективів. При цьому власне вибори до представницьких органів 
перетворювались на суто формальний захід, результат якого був завідомо 
відомий. Сьогодні акценти помітно змінились. Сучасна концепція прав людини, 
як зазначає Ю.Тодика, передбачає, що саме людина з її невід’ємними правами “є 
відправною точкою і кінцевою метою розвитку суспільства, головним 
орієнтиром прогресу” [53, с. 111]. Поділяючи таку точку зору, А.Ковлер писав, 
що свідома політична участь є одним із найнадійніших інститутів будь-якого 
демократичного суспільства [18, с. 254].  

Як видається, участь громадян в управлінні державними справами 
повинна відбуватись на стадії ініціювання і розроблення (всенародне 
обговорення, народна нормотворча ініціатива, звернення громадян) державного 
рішення, його прийняття (нормотворча стадія), на всіх стадіях реалізації 
прийнятого державного рішення (виконавча чи судова стадії), а також на стадії 
громадського контролю за реалізацією державного рішення.  

Щодо стадії громадського контролю, то у радянські часи існувала та 
розвивалася теорія реалізації цієї форми участі громадян в управлінні 
державними справами. Передбачались різні способи здійснення такого 
контролю. Для цього існували різноманітні інспекції, добровільні народні 
дружини, громадські контролери, що наділялися владними контрольними 
повноваженнями.  
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У сучасній науковій літературі громадський контроль розглядається у 
якісно новому аспекті. При цьому, змінились і способи його здійснення.  

Зокрема, громадський контроль може здійснюватися через:  
− засоби масової інформації;  
− політичні партії;  
− громадські організації (рухи, фонди);  
− групи громадян (виборців, споживачів тощо);  
− профспілки;  
− трудові колективи;  
− спостережні групи та організації;  
− незалежні громадські експертизи владних рішень;  
− індивідуальний контроль громадян; 
− так звані “групи тиску”;  
− інші громадські форми [11, с. 89; 49, с. 17; 61, с. 12].  
Серед способів прояву громадського контролю Р.Далтон називає вуличні 

демонстрації та колективні протести. При цьому він слушно зазначає, що  
“…. демократія означає громадський контроль над елітами, а не контроль еліт 
над громадськістю” [62, с. 241].  

Виключно важливим для уникнення термінологічних розбіжностей 
видається розмежування понять “політична участь”, “участь в управлінні”, 
“політичний вплив” та “політична активність”.  

А.Ковлер та В.Смирнов пропонують під політичною участю розуміти  
“… залучення окремих громадян та всіх членів суспільства в цілому до процесу 
функціонування політичної системи суспільства, вирішення питань, що мають 
загальний інтерес”. На думку цих учених, політичною є участь у тому випадку, 
коли особистість, група, прошарок, клас залучаються до політико-владних 
відносин, до процесу прийняття рішень і управління, які мають політичний 
характер [19, с. 12, 188, 189]. 

Наведена позиція потребує уточнення. Як видається, не варто так 
категорично прив’язувати політичну участь до стадій прийняття рішення та 
управління. Адже у прийнятті законів України громадяни беруть участь 
опосередковано через обраних депутатів Верховної Ради України. Однак, у разі 
проведення законодавчого референдуму така участь є безпосередньою. При цьому 
кожен громадянин може взяти участь у реалізації приписів прийнятого 
Верховною Радою України законодавчого акту, наприклад, скористатись своїм 
правом обирати під час президентських чи парламентських виборів. Водночас, 
таку форму реалізації конституційного права громадянина обирати, на наш 
погляд, слід вважати формою участі у державному управлінні. Адже 
президентські чи парламентські вибори в Україні є способом формування органів 
державної влади.  

Американські вчені К.Джанда, Дж.Бері, Дж.Голдман вважають, що 
політична участь – це дії окремих громадян, спрямовані на здійснення впливу 
на державну владу (уряд) та політику або підтримати їх [63, с. 226]. На думку 
А.Топішко, в найбільш загальному плані політична участь є залученням 
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громадян до політичних відносин, які існують всередині суспільства, прояв 
політичної волі, яка знаходить вираз у конкретних політичних діях, 
взаємозв’язок зі структурами влади [54, с. 23]. У сучасній політології під 
“політичною участю” пропонується розуміти вплив громадян на 
функціонування політичної системи, формування політичних інститутів і 
процес вироблення політичних рішень [42, с. 386].  

Як видно, у наведених визначеннях їх автори по-різному підходять до 
вирішення досліджуваного питання: кому повинна належати ініціатива у 
реалізації права громадян на політичну участь. Так, запропонована К.Джанда, 
Дж.Бері, Дж.Голдманом дефініція може свідчити, що її автори вважають, що 
ініціатива у реалізації цього права має належати громадянинові. Так само 
побудували своє визначення і автори підручника з політології. Натомість, 
запропоноване А.Топішком формулювання дає підстави для висновку, що автор є 
прихильником більш пасивної ролі громадянина в реалізації права на політичну 
участь. На таке може вказувати використання ним словосполучення “залучення 
громадян до політичних відносин”.  

Як видається при визначенні поняття “політична участь” слід виходити з 
того, що це є правом кожного громадянина. При цьому, держава (йдеться про 
демократичну державу) зобов’язана створити всі необхідні умови для 
забезпечення реалізації громадянином цього права. З огляду на викладене, 
пропонуємо під політичною участю розуміти дії окремих громадян, вчинювані 
з метою впливу на процес формування державної влади, прийняття владних 
рішень, виконання прийнятих рішень, а також контролю за їх реалізацією у 
спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.  

Виключно важливим видається те, що у межах політичної системи 
політична участь у державному управлінні повинна відповідати соціально-
функціональним параметрам цієї системи, до яких відносять:  

− прийняття рішень;  
− вироблення курсів внутрішньої та зовнішньої державної політики;  
− управління й самоврядування;  
− формування представницьких органів та добір кандидатів на посади 

керівників державних і громадських організацій (“політичне рекрутування”);  
− створення й подальша реалізація правових норм;  
− контроль за реалізацією правових норм; 
− здійснення правосуддя; 
− політичну комунікацію тощо [19, с. 12].  
З огляду на викладене, можна дійти висновку, що “політична участь” є 

більш широким, ніж “участь в державному управлінні”, і окрім останньої 
включає участь у здійсненні місцевого самоврядування, у діяльності 
політичних партій, інших інститутів політичної системи (груп тиску – лобі) 
тощо, а не тільки держави.  

Однак, поряд з поняттями “політична участь” та “участь в державному 
управлінні” існує й термін “політичний вплив”. Досліджуючи це питання, 
Ю.Козлов, писав, що громадянин бере участь у державному управлінні, лише 
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займаючи відповідну посаду в державному апараті, або виконуючи 
повноваження депутата відповідного представницького органу. В усіх інших 
випадках, на думку науковця, громадянин тільки певною мірою може впливати 
на виконання завдань державного управління [21, с. 73]. Не погоджуючись з 
такою позицією М.Чудаков, зауважив, що не бачить суттєвих підстав для 
різкого розмежування понять “участь в управлінні” та “вплив на державне 
управління”, оскільки справжня участь в управлінні завжди впливає на 
державну сферу. На його думку, громадяни беруть участь в державному 
управлінні або через систему представницької демократії, або через численні 
форми безпосередньої демократії [59, с. 85, 86].  

Погоджуючись з позицією М.Чудакова, вважаємо за необхідне додати, 
що окрім названих ним форм участі громадян в державному управлінні ватро 
називати й ту, про яку писав Ю.Козлов. Адже, займаючи відповідну посаду в 
державному апараті, громадянин безпосередньо бере участь у державному 
управлінні.  

Таким чином, підсумовуючи викладене, пропонуємо виокремлювати такі 
форми участі громадян у державному управлінні:  

Ø робота на відповідній посаді в державному апараті;  
Ø через систему представницької демократії;  
Ø через численні форми безпосередньої демократії.  
Слід зазначити, що зарубіжні науковці поділяють види політичної участі, 

зокрема, на:  
− конвенціональну (conventional – традиційну, звичайну); 
− неконвенціональну (unconventional) участь.  
Конвенціональна (conventional – традиційна, звичайна) політична участь – 

громадянська дія, що вітається владою і врегульована законом (наприклад, 
голосування, участь у роботі партій та виборчих кампаніях, контакти з 
офіційними особами).  

Під неконвенціональною (unconventional) політичною участю розуміють 
політичний протест (мітинги протестів, законні демонстрації, петиції).  

При цьому обидва названі види політичної участі визнаються однаково 
важливими для демократичного правління [62, с. 35, 65, 66; 62, с. 226-228]. 
Однак, як зазначають К.Джанда, Дж.Бері, Дж.Голдман, метою демократичних 
установ є зміщення балансу у бік конвенціональної політичної участі, що є 
очевидним індикатором того, що звичайні громадяни можуть залучатися до 
державного управління та примусити владу максимально враховувати їх 
інтереси та потреби [63, с. 233].  

Як видається співвідношення між застосуванням конвенціональних та 
неконвенціональних видів політичної участі може свідчити про рівень 
демократичності суспільства. Як правило, до неконвенціональних заходів 
(мітинги протесту, законних демонстрацій, петицій) громадяни вдаються у тих 
випадках коли застосування конвенціональних не досягає своєї мети або є 
малоефективним.  

Слушною видається пропозиція Н.Варламової, яка пропонує вважати 
відмежувальним критерієм участі громадян у здійсненні влади від політичного 
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впливу так званий “елемент обов’язковості” [9, с. 129]. Йдеться про те, що 
держава повинна визнати обов’язковим певне реагування на даний прояв 
активності (обов’язковість рішення, прийнятого суб’єктами політичної участі, 
обов’язковість врахування висловлених думок і пропозицій або, принаймні, 
обов’язковість їх розгляду). 

 
2. Поняття механізмів участі громадян в управлінні  

державними справами 
 
Участь громадян в управлінні державними справами, яка включає й їх 

участь у державному управлінні, є конституційним правом громадян, 
установленим і гарантованим статтею 38 Основного Закону. Механізми ж 
реалізації цього права унормовуються чинним законодавством України. При 
цьому, в Україні, як і в більшості держав Європи, громадяни часто реалізують 
право на участь в управлінні державними справами колективно – через 
інститути громадянського суспільства, шляхом участі в громадських радах при 
органах державної влади тощо. 

Водночас, нині доводиться констатувати застарілість і вкрай низьку 
ефективність багатьох механізмів участі громадян і громадськості загалом у 
державному управлінні. Окремі з них привнесені в державне управління 
незалежної України ще з радянських часів і лише фрагментарно модернізовані. 
Зазначене зумовлює пошук нових механізмів участі громадян у державному 
управлінні та оптимізації існуючих. Пошук ефективних управлінських і 
нормопроектних рішень вище визначеної проблематики зумовлює потребу в їх 
належному теоретико-методологічному забезпеченні. Натомість, наукові 
дослідження механізмів участі громадськості в державному управління 
продовжують зберігати свою актуальність на сучасному етапі українського 
державотворення та правотворення.  

Станом на сьогодні в філософії, правознавстві, політології, соціології та 
багатьох інших суспільних науках, предметом яких стають соціальні процеси, 
усталилися тенденції щодо пріоритетності досліджень проблем впливу 
громадянського суспільства, громадськості, окремих індивідів на державу, її 
механізми, а також на державне управління. Зберігає свою актуальність й 
парадигма щодо легітимних шляхів і способів взаємодії громадянського 
суспільства та правової держави та призначення в цих процесах людини і 
громадянина. Але, більшість із здійснених на сьогодні досліджень, присвячених 
проблемам взаємодії відповідних суб’єктів управлінських відносин залишають 
поза увагою нормативно-правові аспекти механізмів участі громадськості в 
управлінні державними справами. Між тим, саме нормативно-правові механізми 
та їх ефективність встановлюють та визначають найоптимальніші управлінські 
моделі консолідації та взаємодії громадськості з Українською державою в особі 
органів державного управління.  

В.Горбатенко дійшов висновку, що вплив на державотворчі процеси 
здійснює не все громадянське суспільство загалом, а лише його найбільш 
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соціально активне ядро. Для його позначення в XX-XXI ст. утвердився термін 
“громадськість”, яку автор характеризує як “соціально активну частину 
суспільства, яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-політичному 
житті країни”. При цьому, на думку вченого, для громадськості характерні: 
потреба у спілкуванні; орієнтація на колективну діяльність; пріоритет 
громадських інтересів перед індивідуальними; активне вираження своєї 
суспільної позиції тощо [13, с.640].  

Як видається, наведені сутнісні ознаки громадськості як суб’єкта 
правовідносин і управлінських відносин не є вичерпними.  

По-перше, за своєю сутністю, громадськість є формуючим чинником для 
механізмів державного управління й, одночасно, кінцевим споживачем 
результатів дієвості відповідних механізмів. 

По-друге, за своїм суб’єктним складом громадськість представлена 
громадянами, які реалізують встановлене частиною першою  
статті 38 Конституції України право брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тобто, суб’єктну 
основу громадськості складають, у першу чергу, учасники виборчого та 
референдного процесу. У міжелекторальний період громадяни здійснюють 
участь в управлінні державними справами не лише індивідуально (через 
звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування 
тощо), а й колективно. Насамперед, через інститути громадянського 
суспільства – громадські організації, професійні та творчі спілки, організації 
роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 
населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі 
товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства. 

По-третє, за формою своєї діяльності громадськість забезпечує 
реалізацію конституційних прав своїх представників – громадян України, які 
реалізують, у першу чергу, свої права на участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, виборах, в утворенні 
та діяльності політичних партій та громадських організацій, у мирних зборах та 
ін. Реалізація цих прав має своїм наслідком взаємодію громадянського 
суспільства та держави, зокрема, й у формі впливу громадськості на державне 
управління. При цьому, відповідна “взаємодія” та “вплив” забезпечуються не 
спонтанно, а через певні механізми участі громадськості в управлінні 
державними справами. 

У науці державного управління сформувалися різні теоретико-
методологічні підходи до детермінації категорії “механізм”. Тому, свідомо 
уникаючи дискусій, відзначимо, що для механізму участі громадськості в 
державному управлінні характерним, як на нашу думку, є органічне поєднання 
нормативно-правового та державно-управлінського, або ж організаційного 
механізмів. Тобто, механізми участі громадськості в державному управлінні – 
це система нормативно-правових та державно-управлінських механізмів, які 
створюють легітимні умови і засоби реальної участі соціально активних 
громадян в управлінні державними справами, зокрема, через їх залучення до 
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державного управління. У свою чергу, названі механізми мають дихотомічний 
зв’язок між собою.  

Так, під нормативно-правовими механізмами участі громадськості в 
державному управлінні розуміють сукупність нормативно-правових актів, які 
закріплюють право громадян на участь в управлінні державними справами, 
включно з участю в державному управлінні та визначають процедурно-
процесуальні механізми впливу громадськості на державне управління тощо. 
Натомість, державно-управлінські механізми є системою суб’єктів, 
уповноважених забезпечувати реалізацію впливу громадськості на державне 
управління та акцептувати такий вплив, забезпечувати зворотній зв’язок між 
суб’єктами державного управління та громадськістю, доводячи до відома 
останньої результати втілення її пропозицій, рішень і т. д. При цьому 
первинним, на наш погляд, слід вважати саме нормативно-правову складову 
механізму участі громадськості у державному управлінні, оскільки у сучасній 
правовій державі, на відміну від управлінської практики минулого, чи 
позаминулого століття, відповідний вплив громадськості повинен мати 
легітимний характер. 

Чинне законодавство передбачає різноманітні форми участі населення в 
управлінні державними справами. Серед них, наприклад:  

Ø участь у референдумах (статті 38, 69, 70, 72 Конституції України, 
Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”);  

Ø служба у державних органах управління (стаття 4 Закону України 
“Про державну службу”);  

Ø участь у діяльності об’єднання громадян, яким відповідно до  
статті 1 Закону України “Про об’єднання громадян” є добровільне громадське 
формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації 
громадянами своїх прав і свобод. Для здійснення цілей і завдань, визначених у 
статутних документах, зареєстровані об’єднання громадян користуються 
правом (стаття 20 Закону України “Про об’єднання громадян”):  

− представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси 
своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;  

− брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, 
мітинги, демонстрації тощо);  

− вносити пропозиції до органів влади і управління;  
− брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 

до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”; 

− розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;  
− брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної 

рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування;  

− делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих 
органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
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що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування; 

Ø об’єднуватись у політичні партії з метою участі у виробленні 
державної політики і формування органів, влади (стаття 1 Закону України “Про 
політичні партії в Україні”, стаття 2 Закону України “Про об’єднання 
громадян”). Відповідно до статті 12 Закону України “Про політичні партії в 
Україні” політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у 
тому числі:  

− можливість викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань 
державного і суспільного життя;  

− брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати 
критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього 
державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому 
законом;  

− вносити до органів державної влади України та органів місцевого 
самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними 
органами в установленому порядку; 

Ø об’єднуватись у профспілки з метою здійснення представництва та 
захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки 
(стаття 2 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності”). При цьому, у статті 22 цього закону визначені права профспілок, 
зокрема: право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, 
тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням 
працівників, які є обов’язковими для розгляду;  

Ø брати участь в діяльності релігійних організації в Україні, які 
утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян, сповідувати і 
поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної 
структури (стаття 7 Закону України “Про свободу совісті та релігійні 
організації”). При цьому, у відповідності до статті 30 цього закону, Кабінетом 
Міністрів України утворюється Державний орган України у справах релігії, 
який забезпечує релігієзнавчу експертизу за участю представників релігійних 
організацій та відповідних спеціалістів;  

Ø створювати (вступати в) об’єднання професійних творчих працівників 
відповідного фахового напряму в галузі культури і мистецтва та брати участь у 
їхній діяльності. Відповідно до статті 9 Закону України “Про професійних 
творчих працівників та творчі спілки”, творчі спілки мають право:  

− брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо 
діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;  

− брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати 
праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, 
правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;  

Ø створювати (вступати в) молодіжні та дитячі громадські організації, 
які залучаються органами виконавчої влади та органами місцевого 
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самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з питань 
державної політики щодо дітей та молоді (стаття 8 Закон України “Про 
молодіжні та дитячі громадські організації”);  

Ø особисто або через участь в діяльності суб’єктів господарювання, їх 
об’єднань та наукових установ, а також консультативно-дорадчих органів, 
створених при органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 
представляти інтереси громадян та суб’єктів господарювання (Закон України 
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”). Найбільш повно права і процедури участі громадян, їхніх 
об’єднань, суб’єктів господарювання, наукових установ та консультативно-
дорадчих органів у процесі розробки, обговорення й оцінки ефективності 
державної регуляторної політики органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування виписані у Законі України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”. Зокрема, у статті 6 цього закону 
передбачено право:  

− подавати до органів, які здійснюють регуляторну діяльність, 
пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також 
про необхідність їх перегляду;  

− у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці 
проектів регуляторних актів;  

− подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів 
регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних 
з регуляторною діяльністю;  

− бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів 
регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та 
виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;  

− самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів 
регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати 
результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності 
зауваження та пропозиції регуляторним органам або органам, які відповідно до 
цього Закону на підставі аналізу звітів про відстеження результативності 
регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду.  

Ще однією формою впливу громадян (їх об’єднань) на процес прийняття 
управлінських рішень органами державної влади, яка до цього часу не знайшла 
відображення у законодавчих актах України, на наш погляд, є лобіювання. 
Поняття “лобізм” (англ. lobbyism) – скоординована практика відстоювання 
інтересів чи чинення тиску на законодавців і чиновників неурядовими 
організаціями, фінансово-промисловими групами чи етнічними спільнотами на 
користь того, або іншого рішення. Лобізм також передбачає діяльність 
зацікавлених осіб, яка сприяє ухваленню органами влади тих або інших рішень, 
з використанням формальних і неформальних відносин в органах влади. 
Передусім. йдеться про захист інтересів не якоїсь окремої компанії, а цілої 
галузі. Іноді асоціюється з корупцією і нелегальними методами впливу на 
прийняття рішень урядовими структурами, хоча лобізм не обов’язково 
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передбачає підкуп державних працівників. Представники зацікавлених груп 
називаються лобістами, а їх групи лобі.  

В Україні в силу історичного розвитку громадськість до “лобіювання” 
ставиться доволі негативно, ототожнюючи його з впливом на представників 
української влади шляхом незаконного тиску (примусу, підкупу, пропозиції 
незаконної винагороди, інших корупційних механізмів). Однак, слід зазначити, 
що уже помітні певні зрушення у цьому питанні. Так, 22 квітня 2009 року 
Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 448-р “Про 
схвалення Концепції проекту Закону України “Про вплив громадськості на 
прийняття нормативно-правових актів”. Проектом Концепції передбачається 
запровадити новий правовий механізм впливу громадян, інститутів 
громадянського суспільства та суб’єктів господарювання на органи державної 
влади, їх посадових і службових осіб, спрямований на забезпечення прийняття 
(участі у прийнятті) ними нормативно-правових актів, шляхом визначення 
засад лобістської діяльності, яка розглядається як професійна діяльність 
лобістів та лобістських об’єднань, зареєстрованих і акредитованих у 
встановленому законом порядку.  

Слід зазначити, в суспільно-політичному житті країн Західної Європи та 
Сполучених Штатах Америки знайшли практичне втілення теоретичні ідеї 
Т.Гобса, Дж.Локка, Б.Спінози, Д.Дідро, Ж.Ж.Руссо, Ш.Л.Монтеск’є та ін. щодо 
розумного обмеження переданої народом влади та мінімізації її зловживань 
наявними повноваженнями всупереч інтересам особистості. Цій теорії 
відповідає принципово важливе положення, що “державна розсудливість 
полягала в умінні улаштувати добробут держави таким чином, щоб цим дійсно 
досягалося щастя всіх і кожного... Потрібно, щоб кожен громадянин був 
спокійний щодо своєї особистості, своєї свободи, свого майна, своїх прав, і щоб 
йому полегшене було досягнення засобів для його добробуту; нарешті, щоб 
держава була підтримувана в непорушному спокої і свободі, при постійному 
розвитку її внутрішньої міцності і зовнішньої безпеки” [6, с. 45-46].  

При цьому особистість сприймається як творець складних та 
різноманітних суспільних відносин:  

− політичних;  
− економічних;  
− правових;  
− державно-управлінських;  
− конфесійних;  
− культурних;  
− етнічних та ін.  
Участь особистості у всіх цих сферах суспільного буття забезпечується 

вибудованою системою прав і свобод, в яких виражені основні потреби людини 
у гідному житті та благополуччі. Такі права і свободи, як рівність усіх перед 
законом, право на життя, свободу, гідність й особисту недоторканність, 
рівноправність громадян, право вільно пересуватися, вибирати місце 
перебування і проживання, свобода совісті, віросповідання, думки і слова, 
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право приватної власності, право брати участь у державному управлінні є 
невідчужуваними і безпосередньо діючими. Реалізація цих прав і свобод 
можлива лише в раціонально упорядкованому суспільстві, яке може за 
допомогою своїх інститутів усунути прояви негативних схильностей окремих 
людей, приборкати завзятий егоїзм, боротися з несправедливістю і свавіллям 
сильних, забезпечити рівні умови життя для всіх.  

На жаль, квапливо втілені демократичні інститути в Україні поки не 
стали найголовнішою метою усієї діяльності держави. Причини цьому слід 
шукати як в історичних витоках української демократії, так і в сучасних 
підходах до вирішення проблеми забезпечення реалізації особою своїх прав та 
законних інтересів. Закріплення ідей, прав і свобод людини як вищих цінностей 
у чинній Конституції України було неминуче для держави, яка проголосила про 
розрив з тоталітарним минулим. Однак у влади, втім, як і в суспільства, ще 
недостатньо внутрішніх ресурсів для визнання і дотримання прав і свобод 
особи, тому зазначені ідеї поки не стали новою “суспільною угодою”. Для 
цього необхідний час та історичний досвід, щоб ці права і свободи почали 
визначати зміст застосування законів у діяльності виконавчої, законодавчої і 
судової влади, органів місцевого самоврядування.  

 
 

3. Законодавчі механізми участі громадян і інститутів 
громадянського суспільства  

щодо здійснення державного управління в Україні 
 
Утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного 

розвитку України визначено одним із напрямків її внутрішньої політики відпо-
відно до Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” [16].  

Механізми ж реалізації цього права унормовуються чинним 
законодавством України. Тобто, нормативно-правова складова механізму участі 
громадськості в державному управлінні є системою Конституції та законів 
України, указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету 
Міністрів України, інших взаємопов’язаних між собою доктринально-
правовими, предметними, функціональними й іншими юридичними зв’язками 
нормативно-правових актів, які закріплюють право громадян на участь в 
управлінні державними справами, включно з участю в державному управлінні; 
визначають правовий статус інститутів громадянського суспільства, зокрема, в 
частині їх правосуб’єктності щодо участі в державному управлінні; визначають 
процедурно-процесуальні механізми взаємодії громадянського суспільства та 
правової держави і впливу громадськості на державне управління тощо, і тим 
самим створюють правове підґрунтя для існування та дієвості державно-
управлінських, організаційних механізмів забезпечення участі громадськості в 
державному управлінні. При цьому, в Україні, як і в більшості держав Європи, 
громадяни часто реалізують право на участь в управлінні державними справами 
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колективно – через інститути громадянського суспільства, шляхом участі в 
громадських радах при органах державної влади тощо.  

Враховуючи ієрархічний характер системи чинного законодавства, 
пріоритет у нормативно-правовому механізмі участі громадськості в 
державному управлінні належить, у першу чергу, Конституції України. 
Зокрема, визначення конституційних засад відповідного механізму 
здійснюється в статтях 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 40, 55, 57, 59, 64, 68, 69, 71, 72 та інших [27].  

Зазначені положення Основного Закону України щодо участі громадян в 
державному управлінні отримали своє логічне продовження в законах України, 
в яких визначено основні моделі участі громадськості в державному управлінні 
та встановлюють статус відповідних суб’єктів.  

Це, в першу чергу, закони України:  
− “Про звернення громадян”;  
− “Про об’єднання громадян”;  
− “Про політичні партії в Україні”;  
− “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;  
− “Про благодійництво та благодійні організації”;  
− “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;  
− “Про свободу совісті та релігійні організації”;  
− “Про молодіжні та дитячі громадські організації”;  
− “Про інформацію”;  
− “Про доступ до публічної інформації”;  
− “Про захист персональних даних”;  
− “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”;  
− “Про телебачення та радіомовлення”;  
− “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;  
− “Про соціальні послуги”;  
− “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки”;  
− “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”;  
− “Про Кабінет Міністрів України”;  
− “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини” та інші.  
Окремі питання нормативно-правового забезпечення участі громадян в 

державному управлінні унормовані в:  
Ø Указах Президента України:  
− від 01 серпня 2002 року № 683 “Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості діяльності органів державної влади”;  
− від 31 липня 2004 року № 854 “Про забезпечення умов для більш 

широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;  
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− від 15 вересня 2005 року № 1276 “Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;  

− від 25 січня 2012 року № 32/2012 “Питання сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні” та інші;  

Ø постановах Кабінету Міністрів України:  
− від 04 січня 2002 року № 3 “Про порядок оприлюднення у мережі 

Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;  
− від 29 серпня 2002 року № 1302 “Про заходи щодо подальшого 

забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади”; 
−  від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;  
− від 24 січня 2003 року № 208 “Про заходи щодо створення 

електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” ” та інші; 
Ø розпорядженнях Кабінету Міністрів України:  
− від 14 лютого 2002 року № 48-р “Про залучення представників 

молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в 
центральних органах виконавчої влади”;  

− від 18 жовтня 2004 року № 759-р “Про роботу центральних і місцевих 
органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, 
зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”;  

− від 13 квітня 2007 року № 178-р “Про схвалення Концепції 
реформування системи соціальних послуг”;  

− від 21 листопада 2007 року № 1035-р “Про схвалення Концепції 
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”;  

− від 13 січня 2010 року № 85-р “Про схвалення Концепції проекту 
Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики” тощо.  

Положеннями цих нормативно-правових актів врегульовано питання щодо 
підвищення прозорості регуляторної діяльності органів влади, встановлено 
порядок оприлюднення інформації про їхню регуляторну діяльність, визначено 
обов’язковість публічного обговорення проектів регуляторних актів та 
повідомлення про нього, передбачено обсяг прав громадян та їхніх об’єднань на 
участь у розробленні та обговоренні проектів регуляторних актів, процедури 
розгляду і врахування регуляторними органами громадських ініціатив і зауважень, 
а також самостійної підготовки громадянами аналізу регуляторного впливу 
проектів регуляторних актів, здійснення відстеження результативності діючих 
регуляторних актів та отримання інформації щодо діяльності регуляторних 
органів.  

Варто відзначити й те, що до законодавчої ланки механізму участі 
громадськості в державному управлінні слід відносити й міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких, згідно з частиною першою  
статті 9 Конституції України, надається Верховною Радою України, після чого 
вони стають частиною національного законодавства.  

Зокрема, такі важливі міжнародні договори України як:  
Ø Загальна декларація прав людини;  
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Ø Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;  
Ø Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;  
Ø Європейська соціальна хартія;  
Ø Конвенція “Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі 

прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” та 
інші.  

Окрім міжнародних договорів варто відмітити й таку важливу складову 
досліджуваного нормативно-правового механізму як рішення Європейського 
суду з прав людини. Прикладом цього може слугувати рішення цієї поважної 
міжнародної інституції у справі “Корецький та інші проти України” (щодо 
відмови у реєстрації об’єднання громадян). На підзаконному рівні важливою 
ланкою нормативно-правового механізму участі громадськості в державному 
управлінні є правові акти глави держави, які видаються ним на основі та на 
виконання Конституції і законів України, і які, згідно із частиною третьою 
статті 106 Основного Закону, є обов’язковими до виконання на території 
України [27].  

Вище наведена ієрархічна система нормативно-правових актів має 
динамічний характер і тяжіє до свого постійного удосконалення.  

По-перше, ця система розширюється за рахунок нових джерел права, 
зокрема, рішень Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції. 
До прикладу, постанова окружного адміністративного суду міста Севастополя 
за позовом Севастопольської міської громадської організації “Радуга” (щодо 
відмови у видачі ліцензії на надання соціальних послуг).  

По-друге, відбувається удосконалення системи чинного законодавства 
про участь громадськості в державному управлінні. Тому вся система чинного 
законодавства України у цій сфері майже ніколи не перебуває у статичному 
стані.  

Слід зазначити, що державна політика у сфері формування інститутів та 
організацій громадянського суспільства має передбачати посилення їхньої 
взаємодії з органами публічної влади, запровадження громадського контролю 
за діяльністю влади, проведення регулярних консультацій із громадськістю.  

При цьому, реформування правового середовища для інституціонального 
розвитку громадянського суспільства, як видається, повинно спрямовуватись на 
запровадження стандартів, передбачених Рекомендаціями Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій 
у Європі № СМ/Rec (2007) 14, а також на імплементацію зобов’язань України 
відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини та рішень 
Європейського суду з прав людини.  

У цьому контексті виключно важливим є те, що у країнах розвиненої 
демократії громадянське суспільство виступає рівноправним партнером 
держави у вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, політичних та 
інших завдань. У такому випадку громадянське суспільство має можливість 
активно сприяти процесам політичної демократизації, набуття державою ознак 
правової, відстоюючи матеріальну і духовну незалежність людини від держави, 
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досягаючи таким чином істинного забезпечення правових гарантій такої 
незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей.  

Разом з тим, не втрачає своєї актуальності питання про існування 
належного зворотного зв’язку між державними інститутами та громадськістю, 
адже правова держава повинна реагувати на запити та потреби асоційованого 
громадянства, гарантувати відповідне законодавче забезпечення такої 
взаємодії, слідкувати за виконанням приписів чинного законодавства та 
вживати невідкладних заходів у випадках порушень функціонування створених 
нормативно-правових механізмів. Тобто держава повинна створити стабільний 
стан правової захищеності громадян, сформувати сприятливе правове поле для 
діяльності створюваних ними громадських інститутів.  

Тому особливого значення набуває проблема налагодження та 
підтримання на належному рівні взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з органами державної влади України. Нині ця взаємодія 
відбувається у таких правових формах:  

Ø Участь інститутів громадянського суспільства у нормотворчій 
діяльності держави, яка забезпечується участю у розробленні та обговоренні 
проектів нормативно-правових актів. Слід зазначити, що це одна з 
найпоширеніших форм участі громадян (громадських організацій) у 
державному управлінні.  

Відповідно до статті 93 Конституції України, право законодавчої 
ініціативи належить народним депутатам України, Президенту України, 
Кабінету Міністрів України та Національному банку України. Таким чином, 
громадяни офіційно не є суб’єктами права законодавчої ініціативи, однак 
відповідно до положень Закону України “Про звернення громадян” їм 
надається можливість участі в управлінні державними та громадськими 
справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та 
відновлення їх у разі порушення шляхом звернення із пропозиціями до органів 
державної влади.  

Окрім того, для реалізації права на участь в управлінні державними 
справами громадяни можуть створювати відповідні об’єднання. Реальні 
механізми впливу недержавних організацій на державні структури можливі 
шляхом участі при проведенні публічних обговорень проектів нормативно-
правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав і 
обов’язків громадян, регуляторних актів, внесення своїх пропозицій до органів 
державної влади, участь у засіданнях круглих столів (робочих груп).  

Так наприклад, Український союз промисловців і підприємців ініціювали у 
2005 році прийняття двох законопроектів “Про внесення змін до деяких законів 
України (що стосуються платників податків)” та “Про внесення змін до деяких 
законів України (щодо ліцензування)”, у 2006 році – “Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності”, а у 2007 році – “Про основні засади здійснення 
нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання в Україні”. Також, 
за інформацією яка знаходиться на офіційному сайті Українського союзу 
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промисловців і підприємців понад 30 законопроектів, ініційованих та 
підготовлених їхніми експертами, проходять узгодження в органах влади згідно 
нормативній процедурі та чекають на розгляд в парламенті, зокрема: “Про 
комерційну таємницю в Україні”, “Про службу безпеки суб’єктів 
господарювання та інших юридичних осіб”, “Про охоронну діяльність”, “Про 
внесення змін до Закону України “Про лізинг” та деяких інших законодавчих 
актів”, разом з Міністерством економіки України, Державним агентством 
земельних ресурсів України, профільними асоціаціями підготовлено пропозиції 
до законопроектів “Про ринок земель”, “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо сприяння будівництву”, “Про внесення змін до статті 82 
Земельного кодексу України” (щодо встановлення процедури викупу земельних 
ділянок підприємствами з іноземними інвестиціями), “Про адміністративні 
послуги” тощо [65].  

Окрім того, участь у нормотворчій діяльності держави здійснюється 
шляхом громадських обговорень проектів нормативних актів і є обов’язковим 
етапом нормотворчого процесу в системі органів виконавчої влади.  

Консультації з громадськістю в нормотворчому процесі проводяться з 
метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, 
надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність 
органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та 
прозорості в діяльності цих органів. Однак, головною метою такої участі є 
підготовка якісних нормативно-правових актів, тобто таких, які б належним 
чином унормовували ті чи інші правовідносини.  

Проведення консультацій з громадськістю має також на меті сприяти 
налагодженню постійного системного діалогу між органами виконавчої влади 
та громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів 
таких рішень. Такі консультації проводяться з питань, що стосуються 
суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких 
верств населення.  

Ø Участь інститутів громадянського суспільства у правозастосовній 
діяльності держави, яка може забезпечуватись шляхом:  

− передачі повністю повноважень державних органів;  
− передачі часткової повноважень державних органів;  
− громадського контролю.  
З метою залучення громадських організацій до правозастосовної 

діяльності органів виконавчої влади законодавством передбачена передача 
громадській організації повністю повноважень (функцій), що їх виконує 
відповідний державний орган, або передача лише окремих функцій державних 
органів громадським організаціям, які діють паралельно або спільно з 
відповідними органами держави. Громадські організації також беруть участь у 
наданні адміністративних послуг на підставі повноважень, які їм надані 
законом або відповідним нормативно-правовим актом органу виконавчої влади.  

Окрім того, достатньо поширеними стало також:  
− залучення інститутів громадянського суспільства до надання 

соціальних послуг;  
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− здійснення інститутами громадянського суспільства громадського 
контролю за діяльністю органів державної влади у таких формах як:  

• громадський моніторинг підготовки та виконання рішень;  
• проведення експертизи ефективності прийнятих рішень;  
• подання органам державної влади експертних пропозицій;  
• утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, 

рад, комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у 
формуванні та реалізації державної політики;  

• проведення органами державної влади моніторингу і аналізу 
громадської думки, забезпечення своєчасного публічного реагування на 
пропозиції та зауваження громадськості;  

• ознайомлення широких верств населення з формами його участі у 
формуванні та реалізації державної політики, виконання спільних проектів 
інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального 
спрямування тощо.  

Ø Участь інститутів громадянського суспільства у правоохоронній 
діяльності держави, яка забезпечується шляхом:  

− реалізації права складати протоколи про адміністративні 
правопорушення;  

− участі інститутів громадянського суспільства в діяльності органів 
внутрішніх справ по забезпеченню охорони громадського порядку;  

− реалізації права вживати спільно з працівниками міліції заходів до 
припинення адміністративних правопорушень та злочинів;  

− участі інститутів громадянського суспільства з органами Державної 
прикордонної служби України в охороні державного кордону.  

Слід зазначити, що в Україні за останні роки парламентом прийнято 
низку надзвичайно важливих законів, які розширили предмет, зміст і межі 
громадського контролю за діяльністю держави. Так, наприклад, громадські 
організації беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєнною 
організацією держави та правоохоронними органами, здійснюють громадський 
контроль за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію 
корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать 
чинному законодавству.  

У здійсненні правоохоронних повноважень органів виконавчої влади 
беруть участь громадські організації, наділені деякими державно-владними 
повноваженнями. Так, відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (стаття 255) у справах про адміністративні правопорушення, 
що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218-221, протоколи про такі 
правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи. 
Однак, такі протоколи мають право складати також представники громадських 
організацій або органів громадської самодіяльності – наприклад, член 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону; громадський інспектор Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури.  
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Запровадження наведених форм участі інститутів громадянського 
суспільства в управлінні державними справами на сьогодні визначено низкою 
нормативно-правових актів. Це, зокрема:  

Ø закони України:  
− “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”;  
− “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”,  
− “Про організації роботодавців”;  
− “Про фізичну культуру і спорт”;  
− “Про захист прав споживачів”;  
− “Про асоціації органів місцевого самоврядування”;  
− “Про адміністративні послуги”;  
Ø акти Кабінету Міністрів України:  
− Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку 

громадянського суспільства (розпорядження від 21листопада 2007 року  
№ 1035);  

− Регламент Кабінету Міністрів України (постанова від 08 липня  
2009 року № 712);  

− Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від  
05 листопада 2008 року № 976);  

− постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року № 
1302 “Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики”;  

− постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року  
№ 10 “Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та 
реалізації державної політики”.  

Сутність і зміст наведених нормативно-правових актів дозволяють 
зробити висновок, що сучасна українська правотворча та правозастосовна 
практика в цілому відповідає вимогам, що ставляться до сучасних 
демократичних держав, створюючи всі необхідні передумови для самостійного 
вирішення громадськістю питання участі у прийнятті та реалізації рішень 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування.  

У силу зазначеного, варто згадати деякі наріжні напрямки щодо 
оптимізації механізмів законодавчого забезпечення, здійснених органами 
виконавчої влади в 2009-2010 роках. Так, слід відмітити проект 
Адміністративно-процедурного кодексу України (далі – Кодексу), робота над 
яким триває в нашій державі понад 12 років. Його положення передбачають 
регулювання:  

Ø процедури розгляду заяв фізичних та юридичних осіб;  
Ø порядку прийняття органами влади рішень за власною ініціативою;  
Ø процедури адміністративного (позасудового) оскарження рішень, дій 

та бездіяльності органів влади, та їх посадових і службових осіб. 
Проект Кодексу також передбачає встановлення низки принципових 

вимог до адміністративної процедури, зокрема, щодо забезпечення: права особи 
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бути вислуханою перед прийняттям рішення; права особи на доступ до 
матеріалів справи; обов’язку органу влади мотивувати прийняте рішення; 
обов’язку органу влади повідомляти строки та порядок оскарження прийнятого 
рішення тощо.  

31 березня 2009 року проект Кодексу розглянуто Верховною Радою 
України в першому читанні та прийнято Постанову № 1203 – VI, відповідно до 
якої проект Кодексу направлено до Комітету Верховної Ради України з питань 
державного будівництва та місцевого самоврядування для підготовки на 
повторне перше читання. Як видається, зазначений проект Кодексу потенційно 
спроможний об’єктивізувати в собі всі механізми участі громадськості в 
управлінні державними справами загалом і необхідність його прийняття в 
умовах сучасного державотворення є очевидною. 

Важливим для оптимізації механізмів впливу громадськості на державне 
управління вбачається проект Закону України “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики, вирішенні питань місцевого значення” (щодо внесення 
змін до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві 
державні адміністрації”), розроблений Мін’юстом і прийнятий Верховною 
Радою України 23 жовтня 2009 року у першому читанні. При розробці цього 
законопроекту враховувалися положення міжнародних та регіональних 
стандартів щодо свободи мирних зібрань, зокрема, Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, Керівних принципів зі свободи мирних 
зібрань, підготовлених Радою експертів із питань свободи мирних зібрань Бюро 
по демократичним інститутам і правам людини Організації по безпеці і 
співробітництву в Європі (ОБСЄ). Очевидно, що він зберігає свою актуальність 
і для громадськості, і для органів державного управління й нині та потребує 
належної уваги парламентаріїв для підготовки його до голосування в другому 
читанні.  

Як видається, держава, в першу чергу, в особі органів виконавчої влади 
повинна приділяти увагу правоосвітній роботі з інститутами громадянського 
суспільства, щоб навчити їх використовувати створені державою механізми їх 
залучення до нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної та правозахисної 
діяльності держави. Зокрема, необхідно роз’яснювати положення Концепції 
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, що 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. 
№ 1035-р, Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 05 листопада 2008 року № 976, Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року 
№ 1378.  

Міністерство юстиції України розпочало проведення правоосвітніх 
заходів для організацій громадянського суспільства. Зокрема, перші “кущові” 
семінари-тренінги “Покращення взаємодії влади і громадськості в питаннях 



37 

реалізації статутних завдань громадськими і благодійними організаціями та їх 
залучення до ухвалення рішень” відбулись у 2010 році в Кіровограді та 
Хмельницькому. У заходах взяли участь 83 громадські організації із 12 
областей України та міста Києва.  

25-27 вересня 2010 року у м.Львові відбулась ІІІ Міжнародна наукова 
конференція “Розвиток громадянського суспільства: духовність і право”, 
організаторами якої виступили Міністерство юстиції України, Міжнародна 
наукова громадська організація “Міжнародна Академія духовних наук”, 
Львівський національний університет імені І.Франка при підтримці 
Координатора ОБСЄ в Україні. Учасниками конференції було винесено на 
обговорення широке коло питань, які знаходиться у сфері уваги громадських 
організацій як в Україні, так і у світі. Це питання морального та фізичного 
здоров’я нації, демографічної політики, національних та культурних традицій 
тощо. У заході взяли участь громадські організації з України, Грузії, Росії. Для 
учасників конференції були проведені тренінги з питань реалізації своїх прав, 
визначених законодавством.  

У листопаді 2010 року органами юстиції за сприяння Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні та ПРООН проведено міжрегіональні семінари-
тренінги для інститутів громадянського суспільства у м.Житомирі та  
м.Донецьку. 

Слід відзначити, що така робота органів юстиції спрямована на 
довгострокову перспективу, її наслідком повинно стати максимальне 
узгодження діяльності інститутів громадянського суспільства із законодавством 
України, підвищення якості статутних документів, що подаються до 
легалізуючих органів, і, відповідно, оптимізація правової експертизи, процесів 
утворення і діяльності цих інститутів, їх взаємодії із органами державної влади, 
зокрема, уміння використовувати створені державою механізми їх залучення до 
правотворчої, правозастосовної та правоохоронної діяльності держави. 

Як видається, нормативно-правові гарантії права громадян України брати 
участь в державному управлінні є сукупністю правових норм, передбачених 
Конституцією і законами України, міжнародними актами з прав людини, що 
визначають умови і порядок реалізації конституційного права громадян 
України брати участь в управлінні державними справами, а також його охорони 
та захисту на випадок порушень зазначених прав.  

Такі гарантії можна класифікувати за:  
Ø рівнем правового забезпечення на:  
− національно-правові;  
− міжнародно-правові;  
Ø за спрямованістю правового забезпечення на:  
− установчі;  
− регулятивні,  
− відновлювальні,  
− каральні;  
Ø за формами і способами правового забезпечення на гарантії:  
− реалізації; 
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− охорони; 
− захисту. 
В силу того, що право участі громадян в управлінні державними 

справами є політичним, воно, на наш погляд, повинно забезпечуватись дією 
конституційно-правових принципів як за сферами конституційного ладу, так і 
за політичними сферами: безпосереднє народовладдя, державна влада, місцеве 
самоврядування.  

Ці принципи поділяються на загальні та інституційні.  
До загальних відносяться:  
− принцип народовладдя;  
− принцип поєднання безпосередньої та представницької демократії;  
− право народу визначати і змінювати конституційний лад України;  
− утвердження і забезпечення державою прав і свобод людини;  
− принцип визначення прав і свобод людини і громадянина та їх 

гарантій виключно законами України;  
− принцип розподілу державної влади;  
− верховенство права;  
− принцип політичної та ідеологічної багатоманітності;  
− принцип гарантування політичної діяльності, не забороненої 

Конституцією і законами України;  
− право на свободу об’єднань громадян;  
− принцип законності;  
− принцип судового захисту прав і свобод людини і громадянина;  
− право звернення за захистом прав і свобод до Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини;  
− принцип міжнародного захисту прав і свобод;  
− принцип індивідуального характеру юридичної відповідальності та 

інші.  
Інституційними є принципи референдумів, виборів, державної служби; 

участі народу у здійсненні правосуддя.  
В силу узагальненого характеру право громадян України брати участь в 

управлінні державними справами процесуально забезпечується нормами 
виборчого і референдного процесів, правових процедур доступу до державної 
служби і служби в органах місцевого самоврядування, затвердження списків 
народних і присяжних засідателів, його охорони, судового і позасудового 
захисту. При цьому, особлива роль в гарантуванні права громадян України 
брати участь в управлінні державними справами належить юридичній 
відповідальності за його порушення. Оскільки загальний характер 
досліджуваного права не дозволяє чітко визначити безпосередній об’єкт 
протиправного посягання, воно забезпечується:  

по-перше, конституційно-правовою відповідальністю, яка полягає у 
негативній реакції політичного характеру уповноважених державних органів на 
порушення норм і принципів Конституції України;  
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по-друге, через санкції адміністративної, кримінальної, цивільної, 
дисциплінарної відповідальності за правопорушення виборчого і референдного 
законодавства, законодавства про державну службу, про статус суддів.  

З огляду на усе викладене, можна зробити висновок, що взаємодія 
державних інститутів з інститутами громадянського суспільства є умовою 
існування правової демократичної держави, інститути громадянського 
суспільства є партнерами держави у реалізації нормотворчих, правозастосовних 
та правоохоронних функцій, взаємна довіра є умовою ефективної співпраці, а 
громадська ініціатива є запорукою успішного діалогу. 

 
 

4. Організаційне забезпечення громадян і інститутів 
громадянського суспільства щодо здійснення  

державного управління в Україні 
 
Діяльність громадських рад при органах виконавчої влади нині 

залишається однією із пріоритетних організаційно-правових форм участі 
громадян, громадськості та інститутів громадянського суспільства в управлінні 
державними справами в Україні. Разом із тим, потенціал участі громадськості в 
державному управлінні з різних причин залишається донині нереалізованим. 

Зокрема, перешкодою для діяльності громадських рад при органах 
виконавчої влади України є неефективність відповідних нормативно-правових 
механізмів забезпечення організації та функціонування цих рад. Одночасно із 
цим, можна стверджувати й про відсутність державно-управлінських 
концепцій, спроможних стати теоретико-методологічним підгрунттям як для 
удосконалення чинного законодавства у відповідній сфері, так і для оптимізації 
функціонування громадських рад з метою задоволення законних прав громадян 
на участь у державному управлінні. 

Разом із тим, формуванню відповідної концепції має передувати 
виявлення найбільш актуальних проблем нормативно-правового та 
інституційного забезпечення ефективної діяльності громадських рад при 
органах виконавчої влади в Україні, а також обґрунтування стратегії 
державного управління щодо удосконалення правового статусу цих рад. 
Натомість, відповідні проблеми до сьогодні не стали предметом самостійних 
наукових досліджень. 

Переважна більшість існуючих нині досліджень розглядають діяльність 
громадських рад при органах виконавчої влади як складову більш широкої 
проблеми, пов’язаної з участю громадян в управлінні державними справами в 
контексті публічного адміністрування в Україні [1, с. 341]. Це не суперечить 
істині, хоча й не спростовує необхідність вивчення питань нормативно-
правового забезпечення організації та діяльності громадських рад при органах 
виконавчої влади, шляхів і способів всебічного залучення громадськості та, 
зокрема, інститутів громадянського суспільства, при їх формування, методів 
взаємодії та взаємовпливу громадських рад із органами при яких вони утворені, 
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гарантування реалізації громадськими радами своїх функцій і повноважень 
тощо.  

Громадянське суспільство та рівень його інтеграції з державою та її 
органами на сьогодні є одним із найважливіших показників щодо здобутків тієї 
чи іншої держави у соціальній сфері. Очевидно, що в XXI ст. перспективність 
держав вимірюється не лише рівнем їх економічного чи фінансового розвитку, 
а й гармонійністю розвитку громадянського суспільства та його інститутів, їх 
впливом на розвиток держави та ефективністю громадського контролю за 
інститутами держави. При цьому, необхідно усвідомлювати дифузійність 
взаємозв’язків сучасного громадянського суспільства та правової держави і 
пошук нових конструктивних форм їх діяльності в інтересах людини і 
громадянина.  

У цьому сенсі слід погодитися з віце-президентом НАПрНУ 
О.Петришиним, який, виступаючи на міжнародній конференції “Громадянське 
суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності”, 
відзначав, що “громадянське суспільство й держава, в її інституціональному 
розумінні, є двома невід’ємними складовими частинами одного явища – 
сучасного соціуму, що в реальності не можуть існувати одне без одної. Що ж 
стосується висновку про виключну “позитивність” громадянського суспільства 
та “негативність” державної влади, то він слушно оцінюється дослідниками не 
лише як неконструктивний, а й як своєрідне змістовне спотворення концепції 
співвідношення цих споріднених явищ” [41, с. 15]. 

Безперечно, взаємодія громадянського суспільства та правової держави 
відбуваються не довільно, а в певних легітимних формах, встановлених, чи 
санкціонованих у чинному законодавстві, а також через визначені механізми. У 
науці державного управління сформувалися різні теоретико-методологічні 
підходи до детермінації категорії “механізм”. При цьому, для механізму участі 
громадськості в державному управлінні характерним, як на нашу думку, є 
органічне поєднання нормативно-правового та державно-управлінського, або ж 
організаційного (інституційного) механізмів. 

Слід зазначити, що державно-управлінські механізми є системою 
суб’єктів, уповноважених забезпечувати реалізацію впливу громадськості на 
державне управління та акцептувати такий вплив, забезпечувати зворотній 
зв’язок між суб’єктами державного управління та громадськістю, доводячи до 
відома останньої результати втілення її пропозицій, рішень і т. д. При цьому, 
первинним слід вважати саме нормативно-правову складову механізму участі 
громадськості на державне управління, оскільки у сучасній правовій державі, 
на відміну від управлінської практики минулого, чи позаминулого століття, 
відповідний вплив громадськості повинен мати легітимний характер.  

Форми участі громадськості в управлінні державними справами, у тому 
числі й у державному управлінні, на сьогодні визначено низкою нормативно-
правових актів, котрі перебувають між собою в усталених юридичних зв’язках 
ієрархічного характеру. Тобто, нормативно-правова складова механізму участі 
громадськості в державному управлінні є системою Конституції України та 
законів України, указів Президента України і постанов та розпоряджень 
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Кабінету Міністрів України, інших взаємопов’язаних між собою доктринально-
правовими, предметними, функціональними й іншими юридичними зв’язками 
нормативно-правових актів, які закріплюють право громадян на участь в 
управлінні державними справами, включно з участю в державному управлінні; 
визначають правовий статус інститутів громадянського суспільства, зокрема, в 
частині їх правосуб’єктності щодо участі в державному управлінні; визначають 
процедурно-процесуальні механізми взаємодії громадянського суспільства та 
правової держави і впливу громадськості на державне управління тощо, і тим 
самим створюють правове підгрунття для існування та дієвості державно-
управлінських, організаційних механізмів забезпечення участі громадськості в 
державному управлінні. 

Відзначимо, що окрім Конституції України та законів України, правових 
актів Президента України, важливою ланкою нормативно-правового механізму 
забезпечення участі громадськості в державному управлінні є правові акти 
уряду – постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Це, зокрема, 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140 “Про 
затвердження положення про порядок легалізації об’єднань громадян”; від  
04 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої влади”; від 29 серпня 2002 року 
№ 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади”; від 24 лютого 2003 року № 208 “Про заходи щодо 
створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” ”; від  
18 липня 2007 року № 933 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
“Приязна адміністрація””; від 05 листопада 2008 року № 976 “Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади”; від 26 листопада 2009 року № 1302 “Про 
додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики”; від 06 січня 2010 року № 10 “Про затвердження 
Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики” 
та інші. 

З найбільш цікавих, на наш погляд, нормопроектних ініціатив Кабінету 
Міністрів України щодо удосконалення механізму участі громадськості в 
управлінні державними справами і, зокрема, участі в державному управлінні 
слід відзначити проект постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи 
щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики”, розроблений у квітні-травні 2010 року та розміщений на офіційному 
сайті Мін’юсту для громадського обговорення [46]. Він має змінити собою 
постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року № 1302 “Про 
додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики”, положення котрої, зокрема, в частині 
формування громадських рад при органах виконавчої влади не знайшли 
підтримки у переважної більшості громадськості, оскільки вони фактично 
унеможливлюють процедуру формування зазначених рад. 

Метою проекту згаданої постанови Кабінету Міністрів України є 
визначення основних вимог до організації та проведення органами виконавчої 
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влади консультацій із громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики та впровадження демократичного порядку формування 
громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади. 
Відповідні вимоги сформульовані в “Порядку проведення консультацій із 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики” та 
“Загального положення про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації”.  

На наше переконання, зазначений проект постанови Уряду суттєво 
удосконалює правовий і організаційно-управлінський статус громадських рад 
при органах виконавчої влади порівняно як з постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 листопада 2009 року № 1302 “Про додаткові заходи щодо 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики”, котра була розроблена напередодні президентської виборчої 
кампанії минулого року та прийнята, на жаль, без участі громадськості, 
інститутів громадянського суспільства та відповідних органів виконавчої влади, 
так і з попередньою постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. 
№ 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики”, яка втратили чинність внаслідок прийняття 
постанови Уряду України № 1302, але використовувалася розробниками 
проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” в 2010 
році. Зокрема, прогресивною новелою останнього вбачається спроба 
унормувати в “Загальному положенні про громадську раду при міністерстві, 
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, 
районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації” (далі – 
Положенні) механізм виборності та змінності складу громадських рад при 
органах виконавчої влади, що має на меті ротацію інститутів громадянського 
суспільства, представлених у цих радах і активізацію їх статутної діяльності як 
об’єктивну підставу для забезпечення свого представництва при тій чи іншій 
громадській раді. 

Положення визначає, що 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 державній адміністрації є постійно діючим 
колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що діє з метою 
забезпечення участі громадян і їх об’єднань в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, 
налагодження ефективної взаємодії таких органів з громадськістю, врахування 
громадської думки під час формування та реалізації державної політики [46]. 
Таке визначення громадської ради фактично визначає сутність, зміст і 
спрямування цієї організаційної форми участі громадськості в державному 
управління. 
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Окрім того, Положення не зводить представництво громадської ради 
винятково до репрезентації громадських організацій, оскільки ті є хоча і 
важливими, але не єдиними інститутами громадянського суспільстві. Так, 
пунктом 6 Положення встановлюється, що до складу громадської ради при 
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації можуть 
бути обрані представники громадських, релігійних і благодійних організацій, 
професійних і творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, 
недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких 
товариств, легалізованих відповідно до законодавства України, які є 
інститутами громадянського суспільства. 

Не дивлячись на комплексний характер визначення категорії громадських 
рад, автори Положення конкретизували їх основні завдання, віднісши до таких:  

Ø створення умов для реалізації громадянами конституційного права на 
участь в управлінні державними справами;  

Ø здійснення громадського контролю за діяльністю центральних і 
місцевих органів виконавчої влади;  

Ø сприяння врахуванню центральними і місцевими органами виконавчої 
влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики 
(пункт 3).  

Окрім того, Положенням чітко визначаються права громадської ради 
(готує і подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена, пропозиції 
щодо проведення консультацій з громадськістю, бере участь в їх організації; 
подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена, обов’язкові для 
розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з 
питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, 
удосконалення роботи органу виконавчої влади; проводить відповідно до 
чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну 
експертизу; здійснює відповідно до чинного законодавства громадський 
контроль за станом врахування органом виконавчої влади, при якому вона 
утворена, пропозицій та зауважень громадськості, а також дотримання органом 
виконавчої влади нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та 
протидію корупції; досліджує громадську думку щодо ефективності 
запобігання та протидії корупційним проявам в органах виконавчої влади та 
проводить заходи щодо інформування населення з питань запобігання та 
протидії корупції; інформує громадськість про свою діяльність, прийняті 
рішення та стан їх виконання), що сприяє чіткому визначенню їх 
правосуб’єктності. 

Разом із тим, Положення містить і окремі дискусійні нормативні приписи. 
Наприклад, у пункті 7 Положення встановлено, що склад громадської ради 
формується на установчих зборах шляхом виборів членів громадської ради з 
представників інститутів громадянського суспільства, які добровільно заявили 
про бажання взяти участь у роботі громадської ради, а в пункті 8 цього ж 
Положення визначається, що вибори нового складу громадської ради 
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проводяться у визначеному установчими зборами порядку шляхом 
рейтингового голосування за кандидатури, внесені інститутами громадянського 
суспільства. Тим самим, установчі збори обмежені щодо порядку утворення 
громадської ради так званим “рейтинговим голосуванням” за делеговані від 
інститутів громадянського суспільства кандидатури. Натомість, застосування 
будь-якої відомої моделі рейтингового голосування може призвести до 
різнотлумачень результатів голосування.  

Зберігає свою суперечливість також термін повноважності громадської 
ради – 2 роки (пункт 7 Постанови). На нашу думку, оптимальним можна 
вважати принаймні 3-4 річний термін діяльності відповідної ради, але за умови 
існування чітко встановленого механізму припинення функціонування 
громадської ради у разі її бездіяльності, зокрема, у випадку неспроможності 
регулярно збиратися. 

З огляду на усе викладене, можна зробити висновок, що удосконалення 
законодавства про громадські ради при органах виконавчої влади має 
поєднуватися з належним теоретико-методологічним забезпеченням як 
відповідної правотворчої діяльності, так і власне діяльності громадських рад. У 
цьому сенсі можна говорити про існування потреби в активізації відповідних 
наукових досліджень у сфері державного управління, правознавства, соціології 
та інших наук з метою напрацювання науково-методичних матеріалів щодо 
взаємодії громадських рад з органами, при яких вони створюються, з іншими 
громадськими радами, а також щодо представлення інтересів громадськості у 
відповідних радах та запровадження громадського контролю за діяльністю 
самих громадських рад.  

Як видається, перспективи подальших наукових досліджень можуть 
полягати у здійсненні пошуків нових шляхів удосконалення нормативно-
правового та управлінського механізму участі громадськості в державному 
управлінні, зокрема, через громадські ради при органах виконавчої влади. 
Наприклад, за час створення Громадської ради при Кабінеті Міністрів України 
станом на 07 вересня 2012 року пройшли обговорення понад 1100 нормативно-
правових актів внесених міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади. За інформацією центральних та місцевих органів виконавчої 
влади протягом ІІ кварталу 2012 року центральними та місцевими органами 
виконавчої влади у рамках консультацій з громадськістю було проведено 914 
заходів. На обговорення виносилось більше 850 питань, що мають суспільно 
важливе значення, у тому числі понад 300 проектів нормативно-правових актів.  

Найбільш активно консультації з громадськістю проводили такі органи 
виконавчої влади, як Міністерство соціальної політики України, Міністерство 
освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Державне 
агентство земельних ресурсів України, Державна податкова адміністрація 
України. Зокрема, Міністерство соціальної політики України активно 
обговорювало проекти Закону України “ Про внесення змін до Закону України 
“Про соціальний діалог в Україні”, Переліку соціальних послуг, питання 
удосконалення порядку призначення та актуалізації пенсій, використання у 
2012 році коштів на лікування громадян, які постраждали внаслідок 
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Чорнобильської катастрофи. Міністерство освіти і науки України обговорювало 
питання реформування вищої освіти України, проект положення про електронні 
освітні ресурси та державні стандарти професійно-технічної освіти нового 
покоління. Державним агентством земельних ресурсів України проведено 
обговорення ряду законопроектів (зокрема, щодо дерегуляції господарської 
діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт), 
стандартів надання адміністративних послуг у сфері землевпорядкування. 
Державна податкова адміністрація України організувала ряд заходів у рамках 
обговорення змін до Податкового кодексу України [64].  

Слід зазначити, що за ініціативи Українського союзу промисловців і 
підприємців (далі – УСПП) підготовлено та прийнято закони України “Про 
внесення змін до деяких законів України (щодо ліцензування)”, “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності”, “Про основні засади здійснення 
нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання в Україні”, 
ухвалено Указ Президента України “Про заходи щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні на 2005-2010 рр.”. Чисельні пропозиції ділової 
спільноти, експертів УСПП увійшли в Закони України – “Про телекомунікації” 
(щодо збільшення переліку послуг); “Про радіочастотний ресурс”; “Про 
Національну програму інформатизації”; “Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах”; “Про інформацію”.  

Плідна співпраця УСПП з незалежною Громадською радою з питань 
інформаційно-комунікаційних технологій дала можливість розробити та 
прийняти Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, ратифікувати Конвенцію “Про 
кіберзлочинність”.  

В 2010 році УСПП, Економічна рада взяли активну участь у підготовці та 
обговоренні Податкового кодексу України. Попередні редакції проекту кодексу 
містили чимало одіозних норм – невиправдано розширювали права податкових 
органів всупереч правам підприємців, обмежували можливості малого бізнесу. 
За наполяганням та обґрунтуванням ділової спільноти, в тому числі УСПП, 
Президент України В.Янукович повернув кодекс на доопрацювання, а потім 
ветував його; парламент скасував своє рішення щодо голосування за проект 
Кодексу у першому читанні. Завдяки принциповій позиції ділової спільноти 
вдалося зняти норми безакцептного списання коштів, арешту приміщень й 
майна, огляду житлового фонду без рішень суду, відновлено баланс прав і 
обов’язків держави і платників податків. Найголовнішим досягненням ділових 
кіл стало збереження спрощеної системи оподаткування, запровадження норми 
щодо автоматичного відшкодування ПДВ, зменшення фіскальних повноважень 
податкової адміністрації.  

Також за інформацією, яка знаходиться на офіційному сайті УСПП 
(http://www.uspp.org.ua/legislation/accepted/)  понад 30 законопроектів, 
ініційованих та підготовлених їхніми експертами, проходять узгодження в 
органах влади відповідно до встановленої законодавством України нормативної 
процедури та чекають на розгляд в парламенті. Це, зокрема закони України: 
“Про комерційну таємницю в Україні”, “Про службу безпеки суб’єктів 

http://www.uspp.org.ua/legislation/accepted/)
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господарювання та інших юридичних осіб”, “Про внесення змін до Закону 
України “Про лізинг” та деяких інших законодавчих актів”, разом з 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Держземагентством, 
профільними асоціаціями підготовлено пропозиції до законопроектів “Про 
ринок земель”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння 
будівництву”, “Про внесення змін до статті 82 Земельного кодексу України” 
(щодо встановлення процедури викупу земельних ділянок підприємствами з 
іноземними інвестиціями, тощо. 

 
5. Тенденції розвитку механізмів участі громадян  
в управлінні державними справами в Україні 

 
Розвиток України як демократичної, соціальної, правової держави (стаття 1 

Конституції України) не можливий без її активної взаємодії з громадянським 
суспільством, його інститутами і всіма небайдужими до державотворення та 
правотворення громадянами в різноманітних легітимних формах, передбачених 
Конституцією України та законами України. Окрім того, слід враховувати, що 
участь громадян в управлінні державними справами, яка включає й їх участь у 
державному управлінні, є конституційним правом громадян, встановленим і 
гарантованим статтею 38 Основного Закону України. Разом з тим, механізми 
реалізації зазначеного права унормовуються чинним законодавством України. 
При цьому, в Україні, як і в більшості держав Європи, громадяни доволі часто 
реалізують право на участь в управлінні державними справами колективно – 
через інститути громадянського суспільства, шляхом участі в громадських 
радах при органах державної влади тощо.  

Водночас, нині доводиться визнати застарілість і вкрай низьку 
ефективність окремих механізмів участі громадян і громадськості загалом у 
державному управлінні. Окремі з них залишились у спадщину ще з радянських 
часів і лише фрагментарно модернізовані. Зазначене зумовлює перегляд уже 
існуючих механізмів участі громадян в державному управлінні та пошук нових, 
більш ефективних. Цілком очевидним є те, що такий пошук потребує 
належного теоретико-методологічного забезпечення. З огляду на це, наукові 
розробки механізмів участі громадськості в державному управлінні 
продовжують зберігати свою актуальність на сучасному етапі українського 
державотворення та правотворення.  

Загальновідомо, що вплив громадськості на державотворення та 
правотворення має давні витоки та традиції і здійснюється шляхом 
застосування певних механізмів, властивих тим, чи іншим історичним етапам 
розвитку суспільства та держави. При цьому, широко використовуваний нині в 
більшості суспільних наук термін “громадськість” тісно пов’язаний із іншою, 
спорідненою, але не завжди тотожною категорією – “громадянське 
суспільство”. Дослідження проблем детермінації цієї категорії дозволяють 
зробити висновок про те, що:  
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Ø За своєю сутністю громадянське суспільство виникає одночасно з 
державою та є закономірною реакцією щодо забезпечення захисту інтересів так 
званого “додержавного суспільства” від свавілля держави. При цьому такий 
захист здійснюється у визначені державою способи та форми. Так, наприкінці 
XIX ст. відомий російський правознавець Б.Чичерін, у своїй роботі “Загальне 
державне право” писав, що давні народи мало переймалися особистими 
правами людини, а за часів Античності ці права зводилися переважно до 
можливості брати участь в управлінні державними справами. Водночас, уже в 
давнину заява особи “civis Romanus sum” – “я громадянин Риму” захищало таку 
особу від свавілля збоку влади [57, с. 211]. Тобто, самоідентифікація 
громадянського суспільства стала можливою лише після ідентифікації його 
членів як громадян держави. У силу цього, громадянське суспільство та 
державу, на наш погляд, слід розглядати не лише як взаємопоєднані, а й як 
взаємозумовлені явища соціального буття. 

Ø За своїм змістом громадянське суспільство є системою легітимних 
відносин, які виникають, змінюються та припиняються в процесі взаємодії 
громадянського суспільства, його інститутів і окремих членів, з одного боку, та 
держави – з іншого, та спрямовані на формування гармонійно розвиненого 
суспільства і правової держави, існування та дієвість яких ґрунтуються на 
принципах демократії та верховенства права.  

Як видається, цілком очевидним є те, що в ідеалі громадянське 
суспільство слід розглядати як суспільство, в якому існують розвинуті 
економічні, культурні, правові, соціальні відносини між його індивідами. У 
такому суспільстві досить широкою є сфера публічних відносин, в якій активно 
функціонують політичні партії, масові громадські рухи, групи за інтересами, 
переконаннями, за іншими ознаками. Таке суспільство дбає про 
демократизацію влади, розвиток усіх форм безпосереднього народовладдя та 
локальної демократії, всебічне гарантування прав людини і громадянина, 
оптимальну взаємодію парламентської коаліції і меншості на основі узгодження 
позицій усіх членів громадянського суспільства, розвиток місцевого 
самоврядування. 

Ø За формою буття громадянське суспільство являє собою систему 
інститутів громадянського суспільства (політичних партій, громадських 
організацій, профспілок тощо), які іноді ще називають “неурядовими 
інститутами” тощо. При цьому, на державу покладено обов’язок забезпечувати 
ефективну взаємодію цих інститутів з державою та її органами, а також захист 
законних прав та інтересів членів громадянського суспільства. Натомість, 
держава повинна відмовитися від намірів “упорядкувати” чи “структурувати” 
громадянське суспільство.  

У цьому сенсі, справедливим видається твердження А.Фон Хайека, що 
“… збереження стихійного порядку суспільства є головною умовою 
суспільного блага його членів, у чому й полягає значення правил суспільної 
поведінки …” [55, с. 275]. Очевидно, йдеться про те, що громадянське 
суспільство представляє собою, у першу чергу, систему саморегульованих 
інститутів, виникнення, удосконалення, занепад чи ліквідація яких 
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зумовлюється самими потребами громадянського суспільства та змістом 
легітимних механізмів його взаємодії з державою.  

Багатоманітність громадянського суспільства в поєднанні з його 
органічним розвитком є одним з головних чинників впливу на розбудову 
правової держави. Разом із тим, цілком очевидним, як видається, є те, що 
відповідний вплив на державотворчі процеси здійснює не все громадянське 
суспільство загалом, а лише його найбільш соціально активне ядро. Для його 
позначення в XX-XXI ст. утвердився термін “громадськість”, яку В.Горбатенко 
характеризує як “соціально активну частину суспільства, котра на добровільних 
засадах бере участь у суспільно-політичному житті країни”. При цьому, на його 
думку, для громадськості характерні: потреба у спілкуванні; орієнтація на 
колективну діяльність; пріоритет громадських інтересів перед індивідуальними; 
активне вираження своєї суспільної позиції тощо [13].  

Очевидно, що наведені вище сутнісні ознаки громадськості як суб’єкта 
правовідносин і управлінських відносин не є вичерпними, адже за своєю 
сутністю, громадськість є соціально активним ядром громадянського 
суспільства, визначальним суб’єктом національного державотворення та 
правотворення. Власне, саме громадськість являє собою той чинник, який 
суттєво впливає на створення та функціонування механізмів державного 
управління й, одночасно, кінцевим споживачем результатів дієвості 
відповідних механізмів.  

Окрім того, за своїм суб’єктним складом громадськість представлена 
громадянами, які реалізують встановлене частиною першою  
статті 38 Конституції України право брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тобто, суб’єктну 
основу громадськості складають, у першу чергу, учасники виборчого та 
референдного процесу. У міжелекторальний період громадяни здійснюють 
участь в управлінні державними справами не лише індивідуально (через 
звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування 
тощо), а й колективно. Насамперед, через інститути громадянського 
суспільства – громадські організації, професійні та творчі спілки, організації 
роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 
населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі 
товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства. 

Разом з тим, за формою діяльності громадськість забезпечує реалізацію 
конституційних прав своїх представників – громадян України, які через неї 
(через громадськість) реалізують, у першу чергу, свої права на участь в 
державному управлінні, у тому числі через:  

Ø всеукраїнський та місцевий референдуми;  
Ø вибори;  
Ø утворення та участь у діяльності політичних партій та громадських 

організацій;  
Ø участь у мирних зборах та ін.  
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Реалізація цих прав має своїм наслідком взаємодію громадянського 
суспільства та держави, зокрема, й у формі впливу громадськості на державне 
управління. При цьому, відповідна “взаємодія” та “вплив” забезпечуються не 
спонтанно, а через певні механізми участі громадськості в управлінні 
державними справами.  

Відзначимо, що участь громадськості в управлінні державними справами, 
у тому числі й в державному управлінні, на сьогодні визначено низкою 
нормативно-правових актів. Зокрема, Указом Президента України від 15 
вересня 2005 року № 1276 “Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики”, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 жовтня 2004 року № 1378 “Деякі питання забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, Концепцією 
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, 
затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 
2007 року № 1035, Порядком сприяння проведення громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976 та іншими нормативно-
правовими актами. Разом із тим, механізми участі громадськості в державному 
управлінні є динамічними та такими, які постійно тяжіють до свого 
удосконалення.  

На сьогодні прийняття низки законодавчих актів дозволяє говорити про 
розширення правового поля для взаємодії органів публічної влади та інститутів 
громадянського суспільства. Водночас з огляду на те, що низку з них прийнято 
нещодавно, говорити про системність та ефективність практики взаємодії 
зарано. Україна перебуває в процесі напрацювання інструментів та практик 
взаємодії в цій сфері адаптації законодавства до європейських стандартів, 
виконання конкретних зобов’язань [10].  

Слід зазначити, що 2011 рік характеризувався стабілізацією позитивних 
трендів інституціонального розвитку громадянського суспільства. Продов-
жувалося подальше зростання кількості офіційно зареєстрованих об’єднань 
громадян, хоча динаміка такого зростання дещо уповільнилася. Згідно з даними 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, оприлюдне-
ними Державною службою статистики України, станом на початок 2012 року 
було зареєстровано (включно з міжнародними, всеукраїнськими, місцевими 
організаціями, їх осередками, філіями та відокремленими структурними 
підрозділами) 71767 громадських організацій (на початок 2011 року їх було 
67696), 27834 профспілки та їх об’єднань (у 2011 році – 26340), 13475 бла-
годійних організацій (у 2011 році – 12860), 3872 об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (у 2011 році – 11956) та 1306 органів 
самоорганізації населення (у 2011 році – 1210).  

Доволі помітним є процес поступового перебирання громадським 
сектором частини соціальних та інших функцій, якими перевантажено державні 
інституції. На тлі обмеженості державних матеріальних ресурсів потенціал 
громадського і приватного секторів використовується недостатньо та потребує 
стимулювання. Тому робота органів державної влади має бути зорієнтована на 
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створення режиму сприяння для діяльності інститутів громадянського 
суспільства від вирішення питання їх реєстрації, активного використання всіх 
консультаційних механізмів до залучення інститутів громадянського 
суспільства до виконання соціальних завдань.  

Серед нормопроектних ініціатив щодо удосконалення механізму участі 
громадськості в управлінні державними справами і, зокрема, участі в 
державному управлінні слід згадати постанову Кабінету Міністрів України  
№ 996 від 03 листопада 2010 року “Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики” [44]. Ця постанова скасувала 
постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року  
№ 1302 “Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики”, положення котрої, зокрема, в 
частині формування громадських рад при органах виконавчої влади не знайшли 
підтримки у переважної більшості громадськості, оскільки вони фактично 
унеможливлюють процедуру формування зазначених рад.  

У постанові Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада  
2010 року “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики” визначено основні вимоги до організації та проведення 
органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування 
і реалізації державної політики та впровадження демократичного порядку 
формування громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої 
влади. Відповідні вимоги сформульовані в “Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики” та 
“Загального положення про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації”. Видається, що 
затвердження цих важливих документів нормативного змісту є важливим, хоча 
й не вичерпним кроком щодо оптимізації існуючих механізмів впливу 
громадськості на державне управління.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Під громадянським суспільством, у його сучасному розумінні, 

пропонується розуміти сукупність усіх громадян, що проживають на території 
держави, їх вільних об’єднань та асоціацій, пов’язаних певними суспільними 
відносинами, котрі характеризуються високим рівнем суспільної свідомості та 
політичної культури, які перебувають за межами директивного регулювання й 
регламентації держави, але гарантуються та охороняються встановленим нею 
законодавством. Іншими словами, це система забезпечення життєдіяльності 
соціальної, соціокультурної й духовної сфер. 

Очевидно, що запропоноване визначення громадянського суспільства та 
встановлення його істотних ознак вимагає свого подальшого розвитку та 
обґрунтування, що й визначає подальший напрямок відповідних наукових 
досліджень.  
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Як видається, участь громадян в державному управлінні повинна мати 
такі конститутивні ознаки (властивості) та бути:  

− публічною; 
− добровільною;  
− свідомою;  
− цілеспрямованою;  
− законною.  
Враховуючи наведені вище ознаки, пропонуємо під участю громадян в 

державному управлінні розуміти врегульовану Конституцією України та 
законами України активну, публічну, добровільну, свідому діяльність громадян 
у сфері здійснення державної влади, яка має на меті формування органів 
державної влади та місцевого самоврядування, а також контроль за їх 
діяльністю, вплив на прийняття та контроль за реалізацією державних рішень 
щодо забезпечення нормального функціонування, стабільного розвитку та 
соціального порядку в державі.  

Під інститутами громадянського суспільства, на наш погляд, слід 
розуміти комплекс соціокультурних, етнонаціональних, сімейно-побутових та 
інших зв’язків, які забезпечують соціалізацію і виховання особи.  

Ідея громадянського суспільства в сучасному розумінні виникла саме в 
епоху Нового часу. Поняття “громадянське суспільство” лише з XVIII ст. 
починає “вбирати” в себе окремі риси сучасного змісту; після забуття концепції 
громадянського суспільства з середини ХІХ і аж до другої половини ХХ ст. 
повноцінне відродження цієї концепції відбувається лише в кінці 80-х років  
XX ст. сьогодні концепція громадянського суспільства не втратила своєї 
актуальності, а її нормативно-критичний інструментарій може бути 
застосований до усіх типів сучасних суспільств.  

Участь в управлінні справами держави являє собою динамічне соціальне 
явище, яке історично змінюється під впливом різних чинників. Його розвиток 
має не тільки суб’єктивно, але й об’єктивно обумовлений, закономірний 
характер. Для того щоб розібратися у розвитку держави і суспільства на 
сучасному етапі, необхідний історичний аналіз, звернення до минулого. Такий 
підхід допомагає відібрати цінний досвід минулих історичних періодів з метою 
доцільнішого його використання на сучасному етапі державотворення. 

При визначенні поняття “політична участь” слід виходити з того, що це є 
правом кожного громадянина. При цьому, держава (йдеться про демократичну 
державу) зобов’язана створити всі необхідні умови для забезпечення реалізації 
громадянином цього права. З огляду на викладене, пропонуємо під політичною 
участю розуміти дії окремих громадян, вчинювані з метою впливу на процес 
формування державної влади, прийняття владних рішень, виконання прийнятих 
рішень, а також контролю за їх реалізацією у спосіб, що не суперечить чинному 
законодавству України.  

Нормативно-правовий механізм участі громадян в державному управлінні 
являє собою систему нормативно-правових актів, які:  

− закріплюють право громадян на участь в державному управлінні;  
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− визначають правовий статус інститутів громадянського суспільства, 
зокрема, в частині їх правосуб’єктності щодо участі в державному управлінні;  

− визначають процедурно-процесуальні механізми взаємодії 
громадянського суспільства та правової держави і впливу громадян на 
державне управління тощо і тим самим створюють правове підгрунття для 
існування та дієвості державно-управлінських, організаційних механізмів 
забезпечення участі громадськості в державному управлінні.  

До таких, як видається, слід відносити Конституцію України, закони 
України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України, інші взаємопов’язані між собою доктринально-правовими, 
предметними, функціональними та іншими юридичними зв’язками 
нормативно-правові акти. При цьому, кожний діючий нормативно-правовий 
механізм участі громадян в державному управлінні має динамічний характер і 
тяжіє до свого удосконалення, що й визначає законопроектні тренди 
сьогодення.  

Організаційно-правові гарантії права громадян України брати участь в 
державному управлінні являє собою систему утворених на основі правових 
норм суспільно-політичних інститутів, державних органів, органів місцевого 
самоврядування, установ, посадових осіб, громадських організацій, 
міжнародних інституцій, які за допомогою притаманних їм  повноважень і 
правових форм здійснюють певну організаційно-правову діяльність, 
спрямовану на забезпечення його реалізації, охорони і захисту.  

За обсягом організаційно-правового гарантуючого впливу гаранти права 
громадян України брати участь в управлінні державними справами поділяються 
на загальні і спеціальні. Загальні гаранти – це народ України, політична система 
України, держава, органи державної влади загальної компетенції: Верховна 
Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний 
Суд України, Верховний Суд України, місцеві державі адміністрації та органи 
місцевого самоврядування, міжнародні інституції. До спеціальних відносяться 
органи та інші інституції політичного характеру, які виконують функції 
організаційно-правового характеру, встановлені спеціальними законами 
(Центральна виборча комісія, окружні, територіальні, дільничні виборчі комісії, 
політичні партії, громадські організації, правоохоронні органи).  

Питання розвитку і зміцнення громадянського суспільства є комплексним 
і впливає на розбудову демократичної, соціальної, правової держави, якою за 
статтею 1 Конституції є Україна. Відповідно, Українська держава зобов’язана 
забезпечувати належний розвиток та підтримку членів суспільства, та 
інститутів громадянського суспільства. 

Вплив громадськості на державотворення та правотворення має давні 
витоки та традиції і здійснюється шляхом застосування певних механізмів, 
властивих тим, чи іншим історичним етапам розвитку суспільства та держави. 

Громадяни України реалізують свої права на участь в державному 
управлінні, у першу чергу, через:  

− всеукраїнський та місцевий референдуми;  
− вибори;  
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− утворення та участь у діяльності політичних партій та громадських 
організацій;  

− участь у мирних зборах та ін.  
Реалізація цих прав має своїм наслідком взаємодію громадянського 

суспільства та держави, зокрема, й у формі впливу громадськості на державне 
управління. При цьому, відповідна “взаємодія” та “вплив” забезпечуються не 
спонтанно, а через певні механізми – механізми участі громадськості в 
управлінні державними справами.  

Важливим чинником оптимізації механізмів участі громадян в 
державному управлінні повинна стати адміністративна реформа, а також 
створення ефективної системи державної виконавчої влади в Україні, адже 
серед усіх гілок влади саме виконавча посідає чільне місце у застосуванні всіх 
важелів державного регулювання й управління важливими процесами 
суспільного розвитку.  

Розмаїття громадських організацій, яких в Україні налічується близько  
49 тисяч, та інших інститутів громадянського суспільства, а також розвинутий і 
навіть гіпербюрократизований апарат державної влади не завжди сприяють 
налагодженню взаємодії між громадянським суспільством і Українською 
державою. У зв’язку з цим, нині перед наукою державного управління постає 
важлива проблема щодо виявлення мегатрендів генезису механізмів взаємодії 
держави і суспільства та їх належного теоретико-методологічного обґрунтування 
й унормування в чинному законодавстві України. 

Вкрай низька ефективність окремих механізмів участі громадян і 
громадськості загалом у державному управлінні зумовлює перегляд уже 
існуючих механізмів та пошук нових, більш ефективних. Такий пошук потребує 
належного теоретико-методологічного забезпечення. З огляду на це, наукові 
розробки механізмів участі громадськості в державному управлінні 
продовжують зберігати свою актуальність на сучасному етапі українського 
державотворення та правотворення.  

Подальший розвиток громадянського суспільства в Україні вимагає 
розв’язання комплексу задач щодо оптимізації механізмів його взаємодії із 
державою, розширення соціальної бази громадянського суспільства, подолання 
громадської пасивності та відчуженості. Відповідна взаємодія здійснюється, в 
першу чергу, на інституційному рівні. Так, нині в Україні формуються 
найважливіші інститути громадянського суспільства: політичні партії, 
об’єднання підприємців, професійні союзи, жіночі, молодіжні, екологічні, 
правозахисні та інші організації і об’єднання.  

З огляду на це, виключно важливим видається прийняття Верховною 
Радою України 6 вересня 2012 року Закону України “Про соціальні послуги”. 
Цей Закон розроблено з метою створення доступних та зручних умов для 
реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб щодо отримання адміністративних послуг, запобігання проявам корупції 
під час надання адміністративних послуг. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

 
Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року  

№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики” 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 
П О С Т А Н О В А  

від 03 листопада 2010 р. № 996  
Київ  

 
Про забезпечення участі громадськості  

у формуванні та реалізації державної політики  
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }  

{ Установити, що громадська антидискримінаційна експертиза  
проводиться громадськими організаціями, фізичними та  
юридичними особами в рамках публічного громадського  

обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно  
до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з  
Постановою КМ N 61 ( 61-2013-п ) від 30.01.2013 }  

 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:  
 
1. Затвердити такі, що додаються:  
 
Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики;  
 
Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному 
органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації.  
 
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.  
 
3. Визнати такими, що втратили чинність:  
 
постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1302 (1302-2009-п) 
“Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3211);  
 
постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 10 (10-2010-п) “Про 
затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної 
політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 28).  
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4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, 
районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям:  
 
вжити заходів для проведення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 
постановою установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для 
утворення громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади та 
забезпечити їх функціонування;  
 
до утворення зазначених рад забезпечити функціонування громадських рад, 
утворених до набрання чинності цією постановою;  
 
відповідно до законодавства забезпечити урахування позиції професійних спілок та їх 
об'єднань, організацій роботодавців під час прийняття рішень з питань, що 
стосуються формування та реалізації соціально-економічної політики і регулювання 
соціально-трудових відносин.  
 
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час проведення 
консультацій з громадськістю та утворення громадських рад при органах місцевого 
самоврядування керуватися затвердженими цією постановою Порядком і Типовим 
положенням.  
 
6. Міністрові Кабінету Міністрів України з метою забезпечення врахування 
громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету 
Міністрів України забезпечити проведення двічі на рік зустрічей голів громадських 
рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській 
міських державних адміністраціях, з Прем’єр-міністром України та іншими членами 
Кабінету Міністрів України.  
 
Прем'єр-міністр України  М.АЗАРОВ  
 
Інд. 17  
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 листопада 2010 р. № 996 

 
ПОРЯДОК  

проведення консультацій з громадськістю з питань  
формування та реалізації державної політики  

 
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами 
виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики (далі – консультації з громадськістю).  
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2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в 
управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до 
інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, 
відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.  
 
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного 
діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки 
рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської 
думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.  
 
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-
економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, 
задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.  
 
4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом 
виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його 
роботі.  
 
5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який 
є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції 
щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного 
життя.  
 
6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення 
консультацій з громадськістю (далі – орієнтовний план) з урахуванням основних 
завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною 
програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних 
робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх 
консультацій з громадськістю.  
 
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадських рад, утворених 
при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки  
 
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних  
у м. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі – громадська рада).  
 
Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.  
 
7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, 
творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової 
інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно 
до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства), можуть 
ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до 
орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або 
безпосередньо органу виконавчої влади.  
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У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного 
питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які 
діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов’язково.  
 
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного 
плану, можуть також громадські ради.  
 
8. Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади подає 
громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-
аналітичні матеріали до них.  
 
9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому 
порядку органи місцевого самоврядування.  
 
10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю 
взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-
аналітичні матеріали.  
 
11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського 
обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована 
форма).  
 
12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі 
публічного громадського обговорення щодо:  
 
проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і 
стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також 
актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів 
господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень 
місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними 
радами;  
 
проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного 
розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;  
 
звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.  
 
13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:  
 
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, 
зустрічей з громадськістю;  
 
теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.  
 
14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади 
із залученням громадської ради у такому порядку:  
 
визначає питання, яке буде винесене на обговорення;  
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приймає рішення про проведення обговорення;  
 
розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);  
 
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а 
також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів 
місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі – заінтересовані 
сторони);  
 
оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на 
офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;  
 
збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності 
запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;  
 
формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;  
забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного 
рішення;  
 
проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується 
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;  
 
оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої 
влади та в інший прийнятний спосіб.  
 
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення 
орган виконавчої влади може утворювати робочу групу.  
 
15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського 
обговорення зазначаються:  
 
найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;  
 
питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;  
 
варіанти вирішення питання;  
 
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія 
прийнятого рішення;  
 
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних 
соціальних груп населення та заінтересованих сторін;  
 
відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації 
представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;  
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спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп 
населення та заінтересованих сторін;  
 
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;  
 
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на 
публічне громадське обговорення;  
 
прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;  
 
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.  
 
16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних 
консультацій з громадськістю використовується урядовий веб-сайт “Громадянське 
суспільство і влада”, офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.  
 
17. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з 
громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” 
та на своєму офіційному веб-сайті:  
 
інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;  
 
текст проекту акта, винесеного на обговорення;  
 
електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за 
яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське 
обговорення.  
 
Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України 
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
(1160-15).  
 
18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення 
інформаційного повідомлення про його проведення.  
 
Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом 
виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.  
 
19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються 
електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади, на 
урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та офіційні веб-сайти органів 
виконавчої влади.  
 
Пропозиції та зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт “Громадянське 
суспільство і влада” та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади, 
оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п’яти робочих днів після їх 
надходження.  
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Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з 
обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової 
адреси.  
 
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші 
юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням 
свого найменування та місцезнаходження.  
 
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.  
 
Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим 
столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються 
висловлені пропозиції і зауваження.  
 
Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади 
протягом двох тижнів.  
 
20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського 
обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних 
фахівців.  
 
За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади 
готують звіт, в якому зазначається:  
 
найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;  
 
зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;  
 
інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;  
 
інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами 
обговорення;  
 
інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим 
обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та 
зауважень;  
 
інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.  
 
21. Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку орган 
виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму 
офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні 
після його закінчення.  
 
22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:  
 
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, 
контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);  



65 

 
створення телефонних “гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів, відгуків, 
інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації 
для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;  
 
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та 
зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.  
 
23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із 
залученням громадської ради у такому порядку:  
 
визначає:  
 
− потребу у вивченні громадської думки з окремого питання; 
− питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних 

пропозицій щодо їх вирішення;  
− строк, форми і методи вивчення громадської думки;  
− на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські 

організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;  
− ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, 

які досліджуються;  
 
отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;  
 
узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що 
потребували вивчення громадської думки;  
 
забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої 
влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;  
 
оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті органу виконавчої 
влади та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.  
 
24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається: найменування 
органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав 
громадську думку);  
 
найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської 
думки на окремій території;  
 
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких 
проводилося;  
 
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;  
 
методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;  
 
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;  
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інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;  
 
узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що 
потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом 
виконавчої влади остаточного рішення;  
 
обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.  
 
25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та 
достовірної інформації орган виконавчої влади може відповідно до законодавства 
укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, 
інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого 
конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-
аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.  
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 листопада 2010 р. № 996 

 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську раду при міністерстві, 
іншому центральному органі виконавчої влади, 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській міській, районній, 

районній у мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації 

 
1. 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 консультативно-
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 
громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації 
державної політики.  
 
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та 
законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, 
актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, 
розробленим на основі цього Типового положення.  
 
Положення про громадську раду погоджується з органом виконавчої влади, при 
якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.  
3. Основними завданнями громадської ради є:  
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створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в 
управлінні державними справами;  
 
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;  
 
сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час 
формування та реалізації державної політики.  
 
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:  
 
1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі – орган), 
пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також 
щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;  
 
2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;  
 
3) подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів 
нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у 
відповідній сфері, удосконалення роботи органу;  
 
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську 
антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;  
 
5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень 
громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на 
запобігання та протидію корупції;  
 
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті 
рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний 
спосіб;  
 
7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських 
організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;  
 
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі 
чи адміністративно-територіальної одиниці;  
 
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.  
 
5. Громадська рада має право:  
 
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, 
комісії, експертні групи тощо);  
 
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових 
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організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також 
окремих фахівців;  
 
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та 
інші заходи;  
 
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;  
 
5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що 
потребують проведення консультацій з громадськістю.  
 
Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до 
приміщень, в яких розміщений орган.  
 
6) До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, 
релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих 
спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації 
та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до 
законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).  
 
7) Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового 
голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у 
роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.  
 
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.  
 
Строк повноважень складу громадської ради – два роки.  
 
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику 
від кожного інституту громадянського суспільства.  
 
Членство в громадській раді є індивідуальним.  
 
8) Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з 
підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.  
 
Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за  
60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу 
групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.  
 
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники 
інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої 
громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.  
 
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в 
обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший 
прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, 
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місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в 
установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, 
електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.  
 
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній 
формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського 
суспільства.  
 
До заяви додаються:  
 
рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено 
його установчими документами, про делегування представника для участі в 
установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);  
 
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 
суспільства;  
 
копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського 
суспільства;  
 
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 
останніх двох років.  
 
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у 
них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список 
учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі 
потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на 
своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.  
 
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, 
секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності 
громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих 
зборів, якщо така була утворена.  
 
Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган 
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.  
 
9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.  
 
10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у 
разі:  
 
систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних 
причин (більше ніж два рази);  
 
повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не 
передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та 
припинення його членства в громадській раді;  
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скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника 
якого обрано до складу громадської ради;  
 
неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за 
станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним 
або обмежено дієздатним;  
 
подання членом громадської ради відповідної заяви.  
 
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її 
першому засіданні шляхом рейтингового голосування.  
 
Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом 
рейтингового голосування.  
 
Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу 
державної влади.  
 
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням 
громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, 
передбачених Положенням про громадську раду.  
 
12. Голова громадської ради:  
 
організовує діяльність громадської ради;  
 
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;  
 
підписує документи від імені громадської ради;  
 
представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, 
органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;  
 
може брати участь у засіданнях колегії органу.  
 
13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного 
підрозділу у зв’язках з громадськістю органу, який не є членом громадської ради.  
 
14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі 
потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської 
ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.  
 
Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 
половина її членів.  
 
Засідання громадської ради проводяться відкрито.  
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У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений 
представник органу.  
 
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші 
особи.  
 
15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні.  
 
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для 
розгляду органом.  
 
Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не 
пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку 
доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його 
оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. 
Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій 
громадської ради або причини їх відхилення.  
 
16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом 
розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська 
рада” на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб 
матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, 
протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.  
 
17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, 
створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.  
 
18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.  
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 03 листопада 2010 р. № 996  
 

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

 
1. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня  

2. 1999 р. № 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50,  
ст. 2456; 2007 р., № 83, ст. 3072; 2009 р., № 40, ст. 1355):  

1) у пункті 43:  
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після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:  
 
“З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при 
місцевій держадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
03 листопада 2010 р. № 996 утворюється громадська рада”.  
 
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;  
 
2) абзац третій пункту 72 викласти у такій редакції:  
 
“Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно 
до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 
реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 листопада 2010 р. № 996.”.  
  
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1109 ( 1109-2011-п ) від 
20.10.2011 }  
  
3. Параграф 171 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний 
вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2009 р., № 52, ст. 1789, № 94, ст. 3211), 
виключити.  
 
Публікації документа 

• Урядовий кур’єр від 11.11.2010 – № 211 / № 194 від 24.10.2012  
• Офіційний вісник України від 12.11.2010 – 2010 р., № 84,  

стор. 36, стаття 2945, код акту 53292 / 2010 
 
 
 
 
 

Додаток Б 
 

Словник термінів за тематикою громадянське суспільство 
Джерело: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/print_show/11 

 
 

Базові цінності демократичного суспільства – явища, процеси, норми життя, 
утвердження і розвиток яких мають найбільше значення для демократичного 
суспільства. Серед найважливіших з них: державність, добробут населення, 
національна безпека, відданість загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи, 
відповідальність перед собою, своєю сім’єю та суспільством, послідовне 
утвердження демократичних засад розвитку суспільства, побудови правової 
держави, становлення громадянського суспільства. 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/print_show/11
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Громадськість – соціально активна частина суспільства, яка на добровільних засадах 
бере участь у суспільно-політичному житті країни. Діє як безпосередньо, так і 
через різноманітні об’єднання громадян. 

Громадянська культура – сукупність духовних, моральних якостей, цiннiсних 
орієнтацій та світоглядно-психологічних характеристик особистості. 
Складовими громадянської культури є громадянська освіченість, 
компетентність, активність, зрілість, досвід громадської діяльності. 

Громадянське суспільство – суспільство громадян з високим рівнем економічних, 
соціальних, політичних, культурних і моральних властивостей, яке утворює 
розвинені правові відносини з державою; суспільство рівноправних громадян, 
яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. Г.с. 
також є інтегрованим позначенням всієї сукупності існуючих у суспільстві 
відносин, які не є державно-політичними, такого боку життєдіяльності 
суспільства та окремих індивідів, який перебуває поза сферою впливу держави, 
за межами її директивного регулювання й регламентації. Г.с. – це механізм 
соціальної взаємодії, що складається з системи місцевого самоврядування, 
різноманітних об’єднань, суспільних рухів і публічної комунікації, місце 
соціальних дій, відносно автономних від держави. Серед основних ознак 
громадянського суспільства можна навести такі: визнання в ролі головної 
цінності суспільства людини, її інтересів, прав, свобод; рівноправність і 
захищеність усіх форм власності; економічна свобода громадян та їх об’єднань, 
інших суб’єктів виробничих відносин у виборі форм і здійсненні 
підприємницької діяльності; свобода і добровільність праці на основі вільного 
вибору форм і видів трудової діяльності; надійна й ефективна система 
соціального захисту кожної людини; ідеологічна й політична свобода, наявність 
демократичних інститутів і механізмів, які забезпечують кожній людині 
можливість впливати на формування і здійснення державної політики. 

Громадянські права – свободи і привілеї, що надаються громадянам унаслідок їх 
належності до тієї чи іншої держави і можуть бути різними в різних суспільствах 
та різних епохах. Це може бути право голосувати на виборах або домагатися 
свого обрання, право належного застосування закону, право захисту від 
політичної та соціальної дискримінації. Ідея Г.п. виростає від традиційного 
визнання прав людини (таких як рівність перед законом, свобода слова і совісті) 
до утвердження прав політичних (приміром права голосу на виборах) та 
соціальних (охорона здоров’я, пенсійне забезпечення тощо). Будь-які обмеження 
громадянських прав за ознаками статі, расової, класової чи релігійної 
приналежності розцінюються як порушення статусу громадянина, що 
суперечить ідеалам демократії. У правовому суспільстві розв’язання суперечок, 
що виникають у зв’язку із проблемою громадянських прав, є прерогативою суду 
і здійснюється на засадах конституційної законності. 

Демократизація – явище і процес, що характеризуються розширенням прав і свобод 
громадян та їх об’єднань, активізацією участі народу в політичному житті та 
його впливом на прийняття державою управлінських рішень, посиленням 
контролю з боку суспільства за діяльністю держави. 

Демократія – політичний лад, порядок здійснення влади, спосіб управління 
суспільними справами за участю та в інтересах народу; практичне втілення 
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ідеалів свободи, справедливості, рівності можливостей, людських прав; 
соціальна активність, участь громадян в ухваленні та здійсненні суспільних 
рішень, у житті громади, розв’язанні проблем. Д. – це не лише формальне 
визнання народу джерелом влади, сувереном, стосовно якого влада відіграє 
обслуговуючу роль, не тільки переважне право більшості при ухваленні 
суспільних рішень, а й поважання прав і потреб меншості, загальне дотримання 
закону й конституційного порядку, чітке визначення політичних процедур, 
суспільних заходів, політичної комунікації за допомогою регламентів, 
толерантне, терпиме ставлення її учасників до інших думок і позицій, готовність 
до компромісу у вирішенні спірних питань. Ознакою Д. є участь громадян у 
формуванні органів державної влади, контролі за їх діяльністю, вплив на 
прийняття спільних для всіх рішень на засадах загального, рівного виборчого 
права і здійснення цього права у процедурах виборів, референдумів тощо, участь 
у розв’язанні суспільних проблем. 

Етика державного управління – нормативна основа діяльності органів виконавчої 
влади, що охоплює такі основні аспекти управління: фундаментальні права і 
свободи людини і громадянина; взаємні права та обов’язки державних 
службовців і громадян; раціональне співвідношення справедливості та 
ефективності, свободи і рівності. 

Інститут громадянського суспільства – форма організації і засіб здійснення 
спільної діяльності громадян, спрямованої на захист власних прав та інтересів. 
І.г.с можуть бути формальними і неформальними, до них відносять: громадян та 
їх групи, громадські організації, політичні партії, професійні спілки, організації 
роботодавців, благодійні організації, творчі спілки, релігійні організації, засоби 
масової інформації, самоврядні територіальні громади, органи самоорганізації 
населення, трудові і навчальні колективи та ін. 

Консультації з громадськістю – форма залучення громадян до участі в управлінні 
державними справами, надання їм можливості вільного доступу до інформації 
про діяльність органів державної влади, засіб забезпечення відкритості та 
прозорості діяльності цих органів. К.г. проводяться з питань, що стосуються 
суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств 
населення. В обов’язковому порядку проводяться К.г. щодо: проектів 
нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів 
громадян, проектів державних і регіональних програм економічного, соціального 
і культурного розвитку, рішень щодо ходу їх виконання, звітів головних 
розпорядників коштів Державного бюджету України про витрачання бюджетних 
коштів за минулий рік; інформації про роботу Кабінету Міністрів України, 
центральних і місцевих органів виконавчої влади. К.г. найчастіше проводяться у 
формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення 
громадської думки (опосередкована форма). Результати проведення К.г. 
враховуються органами влади під час прийняття остаточних рішень або в 
подальшій роботі з їх реалізації. 

Межі демократії – умови, за яких демократія перестає бути засобом розв’язання 
проблем життя. Демократії не може бути у надзвичайних ситуаціях, коли слід 
блискавично приймати і здійснювати рішення, від яких залежать життя і безпека 
людей. Такі ситуації передбачені в конституціях і законодавстві всіх 
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демократичних країн. У будь-якому разі надзвичайний стан є станом 
тимчасовим і обмеженим, після якого постає необхідність відновлення 
нормального способу існування. За демократії людина є господарем ще не 
прийнятого рішення, а щодо прийнятого – вона залишається слухняним 
виконавцем. Нічим не обмежена демократія перестає бути справжньою 
демократією. 

Організації громадянського суспільства – це зареєстровані відповідно до чинного 
законодавства громадські організації, професійні спілки, організації 
роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, творчі спілки та інші 
організації, діяльність яких не пов’язана із здійсненням владних повноважень і 
отриманням прибутку з метою його розподілу. 

Публічність – загальний принцип суспільного управління, який означає відкритість 
та прозорість функціонування його суб’єктів, забезпечує їх взаємозв’язок та 
зв’язок із суспільством, громадянами. Принцип П. схожий до принципу 
гласності, але за охопленням явищ є значно ширшим від останнього, зокрема 
він: передбачає відкритість влади, прозорість діяльності її апарату, право впливу 
громадян на діяльність органів влади, врахування думки громадськості при 
прийнятті суспільно важливих рішень, громадський контроль за діяльністю 
управлінського апарату та інші види контролю за дотриманням конституційно 
закріплених інтересів суспільства, прав і свобод громадян. 

Участь громадськості – широкий спектр прямих і непрямих форм участі 
представників громадськості в прийнятті управлінських рішень. У.г. сприяє 
цінному обміну інформацією між владою та громадянами, завдяки чому 
політики й державні службовці більше дізнаються про вплив своїх рішень, 
зокрема на людей та їх групи, погляди й інтереси яких могли б залишитися 
непоміченими. 

Функції громадянського суспільства – основні напрями діяльності інститутів 
громадянського суспільства та їх впливу на суспільне життя. Інститути 
громадянського суспільства: по-перше, є засобом самовираження індивідів, їх 
самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів, розв’язують 
самотужки або на рівні місцевого самоврядування значну частину суспільно-
важливих питань, полегшуючи виконання державою її функцій; по-друге, 
виступають гарантом непорушності особистих прав громадян, дають їм 
впевненість у своїх силах, слугують опорою в їх можливому протистоянні з 
державою, формують “соціальний капітал”, здатний до кооперації та ефективних 
солідарних дій; по-третє, систематизують, впорядковують, надають 
урегульованості протестам і вимогам людей, які в іншому випадку могли б мати 
руйнівний характер, і в такий спосіб створюють сприятливі умови для 
функціонування демократичної влади; по-четверте, виконують функцію захисту 
інтересів певної групи в її протиборстві з іншими групами інтересів, завдяки 
чому кожна група отримує шанс бути почутою владою. 
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