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конституЦіЙно-правові  види   
громадсЬкоЇ  ЕкспЕртиЗи  в  украЇні

Анотація. Розкрито конституційно-правові види громадської експертизи 
в Україні. На основі аналізу чинного законодавства України запропоновано 
виділити шість видів громадської експертизи діяльності органів публічної 
влади: 1) громадська експертиза у сфері охорони здоров’я; 2) громадська 
екологічна експертиза; 3) громадська наукова й науково-технічна експер-
тиза; 4) громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-пра-
вових актів; 5) громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади;  
6) ґендерно-правова експертиза. За часом діяльності органів публічної вла-
ди виділено три види громадської експертизи: 1) прелімінарні громадські 
експертизи; 2) поточні громадські експертизи; 3) ретроспективні громадські 
експертизи.

Під громадською експертизою діяльності органів публічної влади запро-
поновано розуміти здійснення громадськістю комплексного дослідження у 
формі аналізу, оцінки та прогнозування результатів діяльності чи бездіяль-
ності органів публічної влади, ефективності прийняття та виконання ними 
рішень з метою підготовки обґрунтованого експертного висновку з конкрет-
ними пропозиціями щодо вирішення суспільно важливих проблем для їх 
подальшого врахування органами публічної влади у своїй роботі.

Зроблено висновок, що конституційно-правове врегулювання прове-
дення громадської експертизи діяльності органів публічної влади — це за-
гальносвітова демократична тенденція, яка детермінована посиленням та 
ускладненням взаємодії органів публічної влади та громадськості. Легітима-
ція цієї конституційно-правової форми впливу громадськості на прийняття 
нормативно-правових актів спрямована передусім на створення ефективних 
конструктивних механізмів взаємодії громадськості з органами публічної 
влади щодо вирішення державних та суспільних справ.
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CONSTITUTIONAL  AND  LEGAL  TYPES  OF  PUbLIC  ExPERTISE  
IN  UKRAINE

Abstract. The article deals with the constitutional and legal types of public 
expertise in Ukraine. On the basis of the analysis of the current legislation of 
Ukraine, it is proposed to distinguish six types of public expertise of the activi-
ties of public authorities: 1) public expertise in the field of health; 2) public eco-
logical expertise; 3) public scientific and scientific-technical expertise; 4) public 
anti-corruption expertise of draft legal acts; 5) public expertise of the activities of 
executive bodies; 6) gender legal expertise. The author proposes to allocate three 
types of public expertise according to the time of public authority activities:  
1) preliminary public expertise; 2) current public expertise; 3) retrospective pub-
lic expertise.

The public expertise of the activities of public authorities should be under-
stood as the implementation by the public of a comprehensive study in the form 
of analyzing, evaluating and forecasting the outcomes of the activity or inacti- 
vity of the public authorities, the efficiency of their decisions and their adoption, 
in order to prepare a substantiated expert opinion with concrete proposals for 
solving socially important problems for them further consideration by the public 
authorities in their work.

It is concluded that the constitutional and legal regulation of conducting a 
public expertise of the activities of bodies of public authority is a global demo-
cratic trend, which is due to the strengthening and complication of interaction 
between public authorities and the public. Legitimation of the public expertise 
of public authorities is aimed primarily at creating effective constructive mecha-
nisms for interaction of the public with public authorities regarding the resolu-
tion of state and public affairs.

Keywords: types, public, public expertise, public authorities, Ukraine.

Постановка проблеми. Важли-
вою формою громадського контролю 
за владою є здійснення громадської 
експертизи діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні. Під гро-
мадською експертизою діяльності 
органів публічної влади слід ро-
зуміти здійснення громадськістю 
комплексного дослідження у формі 
аналізу, оцінки та прогнозування ре-

зультатів діяльності чи бездіяльності 
органів публічної влади, ефектив-
ності прийняття та виконання ними 
рішень з метою підготовки обґрунто-
ваного експертного висновку з кон-
кретними пропозиціями щодо вирі-
шення суспільно важливих проблем 
та їх подальшого врахування органа-
ми публічної влади.

Необхідність проведення громад-
ських експертиз діяльності органів 
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публічної влади досить влучно роз-
глядали зарубіжні вчені Д. Озборн та 
Т. Геблер, які вказують: “якщо ви не 
вимірюєте результати, ви не можете 
відрізнити успіх від невдачі. Якщо 
ви не можете побачити успіх, ви не 
зможете навчитись з нього. Якщо ви 
не можете визначити невдачу, ви не 
можете її виправити. Якщо ви може-
те продемонструвати результати, ви 
зможете завоювати підтримку лю-
дей” [2]. Отже, проведення громад-
ських експертиз діяльності органів 
публічної влади є своєрідним баро-
метром, який виконує дві важливі 
функції: по-перше, дає змогу вияви-
ти позитивні та негативні сторони в 
діяльності органів публічної влади; 
по-друге, надає можливість органам 
публічної влади своєчасно скорегу-
вати свою діяльність відповідно до 
очікувань громадян та суспільних 
потреб.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання конституцій-
но-правового регулювання громад-
ської експертизи в Україні розкрито у 
наукових працях таких вітчизняних 
вчених, як Я. Берназюк [1], В. Куп- 
рій [2], О. Літвінов, О. Тинкован, 
Н. Літвінова [3], Н. Мішина [4],  
Т. Подорожна [5], В. Федоренко [6; 7] 
та ін. Попри наявні публікації у  
вітчизняній юридичній науці, які 
присвячені конституційно-право-
вому утвердженню громадських 
експертиз в Україні, воно так і не 
отримало свого всебічного та комп-
лексного дослідження.

Метою статті є розкриття консти-
туційно-правових видів громадської 
експертизи в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз чинного законодавства Укра-

їни дає підстави стверджувати, що 
проведення громадської експертизи 
діяльності органів публічної влади 
може здійснюватися через шість ви-
дів таких експертиз:

1. Громадська експертиза у сфе-
рі охорони здоров’я. Кожному гро-
мадянину України відповідно до  
ст. 6 Закону України “Основи за-
конодавства України про охорону 
здоров’я” від 19 листопада 1992 р. 
№ 2801-ХП гарантується право на 
охорону здоров’я, що передбачає зо-
крема участь в управлінні охороною 
здоров’я і проведенні громадської 
експертизи з цих питань. Більше того, 
ст. 24 цього Закону зобов’язує органи 
та заклади охорони здоров’я сприяти 
реалізації вказаного права грома-
дян [8]. Відповідно до ст. 4 Закону 
України “Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуч-
чя населення” від 24 лютого 1994 р. 
№ 4004-ХП громадяни мають пра-
во на участь у розробці, обговоренні 
та громадській експертизі проектів 
програм і планів забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуч-
чя населення, внесення пропозицій 
з цих питань до відповідних органів; 
достовірну і своєчасну інформацію 
про стан свого здоров’я, здоров’я на-
селення, а також про наявні та мож-
ливі фактори ризику для здоров’я та 
їх ступінь [9]. В Україні проведення 
громадської експертизи у сфері охо-
рони здоров’я особливо є затребува-
ним у контексті реформування цієї 
важливої та чутливої для громадян 
сфери суспільних відносин.

2. Громадська екологічна експер-
тиза — проводиться у будь-якій сфе-
рі діяльності, що потребує екологіч-
ного обґрунтування, за ініціативою 
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громадських організацій чи інших 
громадських формувань. Громадська 
екологічна експертиза відповідно до 
ст. 16 Закону України “Про екологіч-
ну експертизу” від 9 лютого 1995 р. 
№ 45/95-ВР може здійснюватися 
одночасно з державною екологічною 
експертизою шляхом створення на 
добровільних засадах тимчасових 
або постійних еколого-експертних 
колективів громадських організацій 
чи інших громадських формувань. 
Зазначений Закон України передба-
чає підготовку висновків екологічної 
експертизи і прийняття рішень щодо 
подальшого використання, застосу-
вання, експлуатації об’єкта еколо-
гічної експертизи, що здійснюються 
з урахуванням громадської думки 
[10]. Інший Закон України “Про 
охорону навколишнього природно-
го середовища” від 25 червня 1991 р.  
№ 1264-XII у ст. 29 доповнює, що 
висновки громадської екологічної 
експертизи можуть враховуватися 
органами, які здійснюють державну 
екологічну експертизу, а також ор-
ганами, що зацікавлені у реалізації 
проектних рішень або експлуатують 
відповідний об’єкт [11].

3. Громадська наукова й науко-
во-технічна експертиза — прово-
диться у будь-якій сфері наукової і 
науково-технічної діяльності, що по-
требує врахування громадської дум-
ки з ініціативи громадськості, об’єд-
нань громадян, трудових колективів 
на основі договорів на проведення 
громадської наукової і науково-тех-
нічної експертизи (ст. 3, 11 Закону 
України “Про наукову і науково-тех-
нічну експертизу” від 10 лютого  
1995 р.). Здійснення експертної ді-
яльності, відповідно до ст. 3 цього 

Закону ґрунтується на таких ос-
новних принципах: компетентність, 
незалежність і об’єктивність осіб, що 
проводять експертизу; відповідність 
їх дій чинному законодавству; комп-
лексний підхід до вивчення об’єкта 
експертизи на основі новітніх знань; 
перевірка дотримання норм і правил 
технічної та екологічної безпеки, ви-
мог стандартів і нормативів, міжна-
родних угод; урахування громадської 
думки щодо об’єкта експертизи; від-
повідальність за достовірність і об-
ґрунтованість експертних висновків 
[12].

4. Громадська антикорупційна 
експертиза проектів норматив-
но-правових актів — проводиться з 
метою виявлення в чинних норма-
тивно-правових актах та проектах 
нормативно-правових актів факто-
рів, що сприяють або можуть спри-
яти вчиненню корупційних правопо-
рушень, розроблення рекомендацій 
щодо їх усунення. Об’єднання грома-
дян, їх члени або уповноважені пред-
ставники, а також окремі громадяни 
в діяльності щодо запобігання, вияв-
лення і протидії корупційним пра-
вопорушенням (крім випадків, коли 
це віднесено законом до виключної 
компетенції спеціально уповнова-
жених суб’єктів у сфері протидії 
корупції) мають право проводити, 
замовляти проведення громадської 
антикорупційної експертизи проек-
тів нормативно-правових актів, по-
давати за результатами експертизи 
пропозиції до відповідних органів 
державної влади (ст. 15, 18 Закону 
України “Про засади запобігання 
та протидії корупції” від 7 квітня  
2011 р. № 3206-VI) [13]. Загалом 
громадськість відіграє важливу роль  
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щодо запобігання та протидії коруп-
ції в органах публічної влади, особли-
во у країнах, де дієві антикорупційні 
органи державної влади знаходяться 
лише на стадії свого утвердження.

5. Громадська експертиза ді-
яльності органів виконавчої влади  
відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затверджен-
ня Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади” від 5 ли-
стопада 2008 р. № 976 — складова ме-
ханізму демократичного управління 
державою, який передбачає прове-
дення інститутами громадянського 
суспільства оцінки діяльності орга-
нів виконавчої влади, ефективності 
прийняття і виконання такими орга-
нами рішень, підготовку пропозицій 
щодо розв’язання суспільно значу-
щих проблем та їх урахування орга-
нами виконавчої влади у своїй робо-
ті. Під інститутами громадянського 
суспільства розуміються громадські 
об’єднання, професійні спілки та їх 
об’єднання, творчі спілки, організації 
роботодавців та їх об’єднання, благо-
дійні та релігійні організації, органи 
самоорганізації населення, недер-
жавні засоби масової інформації та 
інші непідприємницькі товариства 
і установи, легалізовані відповідно 
до законодавства [14]. Проведення 
громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади посилює 
реалізацію принципів відкритості та 
прозорості в діяльності органів вико-
навчої влади [15].

6. Гендерно-правова експерти-
за — проводиться з метою виявлен-
ня в чинних нормативно-правових 
актах та проектах нормативно-пра-
вових актів факторів, що сприяють 

або можуть сприяти дискримінації 
за ознакою статті. Гендерно-право-
ва експертиза отримала своє норма-
тивно-правове визначення у Законі 
України “Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чолові-
ків” від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV, 
де у ст. 1 вона визначається як ана-
ліз чинного законодавства, проектів 
нормативно-правових актів, резуль-
татом якого є надання висновку що-
до їх відповідності принципу забез-
печення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків.

Зокрема, у ст. 4 цього Закону вка-
зується, що чинне законодавство під-
лягає у разі встановлення невідпо-
відності нормативно-правового акта 
принципу забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, ви-
сновок гендерно-правової експерти-
зи надсилається до органу, який при-
йняв такий нормативно-правовий 
акт. Розроблення проектів норма-
тивно-правових актів здійснюється з 
обов’язковим урахуванням принци-
пу забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків. Проекти 
нормативно-правових актів підляга-
ють гендерно-правовій експертизі. 
Висновок гендерно-правової експер-
тизи є обов’язковою складовою паке-
та документів, що подаються разом з 
проектом нормативно-правового ак-
та до розгляду. Порядок проведення 
гендерно-правової експертизи визна-
чає Кабінет Міністрів України [16].

Відповідно до ст. 4 Закону Укра-
їни “Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків” 
Кабінет Міністрів України прийняв 
Постанову “Про проведення гендер-
но-правової експертизи” від 12 квіт-
ня 2006 р. № 504. Цією Постановою 
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Кабінету Міністрів України встанов-
лено:

1) гендерно-правову експертизу 
чинного законодавства та проектів 
нормативно-правових актів в усіх 
сферах законодавства, що стосують-
ся прав і свобод людини, яку прово-
дить Міністерство юстиції;

2) гендерно-правова експертиза 
проектів нормативно-правових актів 
проводиться як складова правової 
експертизи;

3) Міністерству юстиції розро-
бити та затвердити форму висновку 
гендерно-правової експертизи актів 
законодавства [17].

У частині регулювання проведен-
ня громадських гендерно-правових 
експертиз чинне законодавство Укра-
їни потребує свого удосконалення за 
рахунок доповнення Закону України 
“Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” та 
Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни “Про проведення гендерно-пра-
вової експертизи” таким суб’єктом, 
як інститути громадянського су-
спільства. Це додасть значно більшої 
ваги проведенню громадських ген-
дерно-правових експертиз, зробить 
цей процес більш упорядкованим та 
сприятиме кращому врахуванню ре-
зультатів громадських гендерно-пра-
вових експертиз у діяльності органів 
публічної влади та їх правових актах.

За цього, аналіз чинного законо-
давства України дозволяє класифі-
кувати проведення громадських екс-
пертиз за часом діяльності органів 
публічної влади на три види:

1. Прелімінарні громадські екс-
пертизи — здійснюється аналіз та 
оцінювання діяльності органів пу-
блічної влади на стадії її планування 

та проектування. Предметом пре-
лімінарних громадських експертиз 
виступають проекти планів, програм, 
концепцій та нормативно-правових 
актів, які розробляються органами 
публічної влади. Проведення цього 
виду громадських експертиз у рам-
ках впливу громадськості на при-
йняття нормативно-правових актів, 
надає можливість виявити проблем-
ні та найбільш суперечливі моменти 
під час майбутньої реалізації планів, 
програм, концепцій та норматив-
но-правових актів ще на початковій 
стадії, коли здійснюється їх ініцію-
вання та розробка. Це, у свою чергу, 
дасть можливість попередити май-
бутні ймовірні труднощі та бар’єри, 
які можуть виникнути під час їх по-
дальшої реалізації.

2. Поточні громадські експерти-
зи — здійснюється аналіз та оціню-
вання діяльності органів публічної 
влади, яка має місце на момент їх 
проведення. Предметом поточних 
громадських експертиз виступає 
ефективність виконання прийнятих 
органами публічної влади планів, 
програм, концепцій та норматив-
но-правових актів. Проведення та-
кого виду громадських експертиз у 
рамках впливу громадськості на при-
йняття нормативно-правових актів 
дав змогу своєчасно на основі сього-
денної діяльності органів публічної 
влади виявити проблемні моменти 
у ході виконання раніше прийнятих 
планів, програм, концепцій і норма-
тивно-правових актів та надати кон-
кретні практичні пропозиції і реко-
мендації щодо усунення недоліків з 
їх реалізації. Водночас, проведення 
поточних громадських експертиз 
не дає можливості цілком оціни-
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ти усю діяльність органу публічної 
влади, оскільки стосується лише йо-
го поточної частини. Окрім цього, 
проведення поточних громадських 
експертиз має також й ускладнений 
характер через динамічність предме-
та її дослідження, яким виступає ак-
тивно здійснювана діяльність органу 
публічної влади.

3. Ретроспективні громадські 
експертизи — здійснюється аналіз 
та оцінювання вже здійсненої діяль-
ності органів публічної влади. Пред-
метом ретроспективних громадських 
експертиз виступають отримані ре-
зультати від виконання уже реалі-
зованих органами публічної влади 
планів, програм, концепцій та нор-
мативно-правових актів. Проведення 
цього виду громадських експертиз у 
рамках впливу громадськості на нор-
мативно-правові акти, дозволяє вста-
новити основні причини і фактори, 
які сприяли або навпаки завадили 
належним чином реалізувати орга-
нам публічної влади прийняті плани, 
програми, концепції та норматив-
но-правові акти, а також врахувати 
їх у подальшій діяльності органів пу-
блічної влади. Цей вид громадської 
експертизи викликає найбільший 
супротив з боку органів публічної 
влади, оскільки за результатами її 
проведення доволі часто виявляють-
ся корупційні зловживання посадо-
вих і службових осіб, які мали місце 
у діяльності цього органу публічної 
влади.

Позитивним моментом у консти-
туційно-правовому врегулюванні 
проведення громадської експертизи 
діяльності органів публічної влади 
є нормативне визначення у чинно-
му законодавстві України процесу її 

здійснення та врахування пропози-
цій, які були внесені за результатами 
проведення. Так, згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження Порядку сприяння про-
веденню громадської експертизи ді-
яльності органів виконавчої влади” 
від 5 листопада 2008 р. № 976, орган 
виконавчої влади після надходження 
експертних пропозицій:

1) розміщує їх у тижневий строк 
на власному веб-сайті;

2) розглядає їх на найближчому 
засіданні колегії за участю представ-
ників інституту громадянського су-
спільства, що проводив громадську 
експертизу;

2-1) розробляє і затверджує за 
результатами розгляду експертних 
пропозицій заходи, спрямовані на їх 
реалізацію;

3) подає у десятиденний строк ін-
ституту громадянського суспільства, 
що проводив громадську експертизу, 
письмову відповідь про результати 
розгляду експертних пропозицій та 
заходи, спрямовані на їх реалізацію, 
з одночасним розміщенням відпо-
відної інформації у засобах масо-
вої інформації та/або на власному 
веб-сайті;

4) надсилає в письмовій та елек-
тронній формі Секретаріату Кабі-
нету Міністрів для розміщення на 
урядовому веб-сайті “Громадянське 
суспільство і влада”: інформацію 
про найменування, прізвище, ім’я, 
по батькові керівника, поштову ад-
ресу, контактні дані інституту грома-
дянського суспільства, що проводив 
громадську експертизу, предмет та 
строки її проведення; експертні про-
позиції, подані інститутом громадян-
ського суспільства за результатами 
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проведеної громадської експертизи; 
затверджені органом виконавчої вла-
ди заходи для реалізації експертних 
пропозицій; відповідь органу вико-
навчої влади інституту громадян-
ського суспільства про результати 
розгляду експертних пропозицій та 
заходи для їх реалізації [14].

Висновки. Конституційно-право-
ве врегулювання проведення громад-
ської експертизи діяльності органів 
публічної влади — це загальносвіто-
ва демократична тенденція, яка де-
термінована посиленням та усклад-
ненням взаємодії органів публічної 
влади та громадськості. Легітимація 
цієї конституційно-правової форми 
впливу громадськості на прийняття 
нормативно-правових актів спрямо-
вана передусім на створення ефек-
тивних конструктивних механізмів 
взаємодії громадськості з органами 
публічної влади щодо вирішення 
державних та суспільних справ.
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