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ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ 
ОСНОВИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ЗДІЙСНЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація. Наукова стаття присвячена дослідженню теоретичних, 
правових та практичних основ громадського контролю за здійсненням 
державної влади в Україні. Розкрито сучасні наукові доробки взаємо-
дії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади 
України. Визначено і розкрито правові форми взаємодії інститутів грома-
дянського суспільства з державною владою в Україні. Окреслено участь 
інститутів громадянського суспільства в нормотворчій діяльності дер-
жави, яка забезпечується участю в розробленні та обговоренні проектів 
нормативно-правових актів. Проведення консультацій з громадськістю 
має також сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої 
влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рі-
шень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням 
думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні 
проектів таких рішень. Визначено місце громадянського суспільства у 
правозастосовній діяльності держави, яка забезпечується шляхом повної 
або часткової передачі повноважень державних органів інститутам грома-
дянського суспільства та громадського контролю. Громадські організації 
також беруть участь у наданні адміністративних та соціальних послуг 
на підставі повноважень, які їм надані законом або нормативно-право-
вим актом органу виконавчої влади. Особливе місце відводиться питан-
ням здійснення громадського контролю за діяльністю органів держав-
ної влади у формі громадського моніторингу підготовки та виконання 
рішень, експертизи їх ефективності, подання органам державної влади 
експертних пропозицій, утворення спільних консультативно-дорадчих та 
експертних органів, рад, комісій, груп для забезпечення врахування гро-
мадської думки у формуванні та реалізації державної політики. Опра-
цьовано як законодавство, так і практичні аспекти виконання законів, які 
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розширили предмет, зміст і межі громадського контролю за діяльністю 
держави та її органів. Визначено, що обов’язковою засадою ефективної 
співпраці та умовою налагодження ефективної взаємодії між державою і 
громадянським суспільством має стати розуміння обома сторонами своєї 
рівноправності та відповідальності в управлінні суспільними та держав-
ними справами. Запропоновано прийняти закон «Про громадські об’єд-
нання в Україні», в якому було б визначено основні засади створення 
та функціонування об’єднань громадян, які ставлять за мету реалізацію 
громадянами України своїх конституційних прав і свобод у здійсненні 
громадського контролю за діяльністю органів державної влади.

Ключові слова: державна влада, громадянське суспільство, громад-
ський контроль, моніторинг, законодавство, нормотворчий процес, пра-
возастосовний процес. 

Kravtsova Zorina Sergeevna,
Candidate of Legal Sciences, dozent of the Department of Constitutional law of 
the Law faculty of Kyiv National Taras Shevchenko University, the boulevard 
of Taras Shevchenko, City of Kyiv, Ukraine, 01601. Phone: +38 063 3381355,  
e-mail: Kravtsovaz@ukr.net

ORCID: 0000-0002-9708-1999

THEORETICAL, LEGAL AND PRACTICAL 
FOUNDATIONS OF THE PUBLIC CONTROL OVER 

THE EXERCISE OF THE STATE POWER 
IN UKRAINE

Abstract. The scientific article is devoted to the study of the theoretical, 
legal and practical foundations of the public control over the exercise of the 
state power in Ukraine. The modern scientific developments of the interaction 
of the civil society institutions with the state authorities of Ukraine have been 
revealed. The legal forms of interaction of the civil society institutions with 
the state authorities in Ukraine have been identified and disclosed. The partic-
ipation of the civil society institutions in the legislative-making activity of the 
state, which is ensured participation in the development and discussion of the 
draft normative legal acts, is outlined. Consultation with the public should also 
facilitate the establishment of a systematic dialogue between the executive au-
thorities and the public, improve the quality of preparation and decision-making 
on important issues of the state and public life, taking into account the public 
opinion, and create conditions for the citizens to participate in the drafting of 
such decisions. The place of the civil society in the law enforcement activity of 



91

the state is determined, which is ensured by full or partial transfer of the powers 
of the state bodies to the civil society institutions and public control. The public 
organizations are also involved in the provision of the administrative and social 
services on the basis of the powers conferred on them by the law or regulation 
of the executive authority. A special place is given to the issue of exercising the 
public control over the activity of the public authorities in the form of public 
monitoring of the preparation and implementation of the decisions, examination 
of their effectiveness, submission of expert proposals to the public authorities, 
the establishment of joint advisory and expert bodies, councils, commissions, 
groups to ensure the accountability of the public opinions in the formulation 
and implementation of the public policy. Both legislation and practical aspects 
of the implementation of the laws have been elaborated, which have expanded 
the subject, content and limits of the public control over the activities of the 
state and its bodies. It is determined that an understanding of their equality and 
responsibility in the management of the public and state affairs should become a 
compulsory basis for effective cooperation and a condition for effective interac-
tion between the state and the civil society. It is proposed to adopt a law “On 
Public Associations in Ukraine”, which would set out the basic principles for 
the creation and functioning of the associations of the citizens, which aim at the 
exercise by the citizens of Ukraine of their constitutional rights and freedoms in 
exercising the public control over the activity of the public authorities.

Keywords: state power, civil society, public control, monitoring, 
legislation, rulemaking process, law enforcement process.

Постановка проблеми. Ме-
тою державно-правових реформ 
Української держави є створення 
умов для формування та ефектив-
ного функціонування інститутів 
громадянського суспільства, що 
забезпечить розбудову соборної, 
демократичної, соціальної, пра-
вової держави. Саме розгалужена 
та ефективно діюча система інсти-
туцій громадянського суспільства 
має сприяти формуванню грома-
дянського суспільства, що є необ-
хідною складовою європейського 
демократичного розвитку. 

Спостерігається тенденція, коли 
науковці здебільшого роблять ак-
цент на питаннях теоретичної кон-

струкції здійснення громадського 
контролю за діяльністю державної 
влади. Так, на основі аналітичного 
дослідження різноманітних науко-
вих концепцій, учені доводять, що 
сучасний демократичний держав-
ний устрій передбачає створення 
громадських об’єднань із метою 
захисту від небажаних дій дер-
жавної влади з прийняття вій-
ськового, внутрішньо чи зовніш-
ньо політичного, економічного або 
культурно-національного рішення. 
При цьому сучасні реалії, зокрема, 
утвердження Української народної 
держави, визнання і втілення нею 
гуманістичних цінностей, утвер-
дження і забезпечення основопо-
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ложних прав та свобод людини і 
громадянина, вимагають оцінювати 
також правовий та практичний ас-
пекти взаємодії органів державно 
влади із інститутами громадянсько-
го суспільства.

Аналіз останніх публікацій 
за проблематикою. У процесі на-
писання наукової статті було ви-
користано праці українських та 
зарубіжних фахівців теорії дер-
жави та права, конституційного й 
адміністративного права, зокрема: 
Ю. Габермаса, В. Ковальчука, В. 
Колісник, А. Колодія, Р. Лорян, 
О. Мороз, Н. Нижник, О. Петри-
шина, О. Семьоркіна, О. Скрипню-
ка, В. Федоренка, Ю. Шайгород-
ського, Штирьова О. та ін. Разом 
з тим у наукових публікаціях оп-
рацювання питань, пов’язаних із 
теоретичними, правовими та прак-
тичними питаннями громадського 
контролю за діяльністю державної 
влади на сучасному етапі конститу-
ційного реформування досліджено 
не в достатній мірі. 

Метою статті є дослідження 
теоретичних, правових та практич-
них основ громадського контролю 
за здійсненням державної влади в 
Україні, а також розкриття сучас-
них наукових досліджень взаємодії 
інститутів громадянського суспіль-
ства з органами державної влади 
України й визначення правових 
форм взаємодії інститутів грома-
дянського суспільства з державною 
владою в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 
Наукові напрацювання багатьох 
вчених свідчать про необхідність 
досягнення ефективності резуль-
татів роботи завдяки професіона-
лізму та компетентності у аспектах 
професійної діяльності. Слід зау-

важити, що контроль у наукових 
джерелах характеризується як ба-
гатогранне поняття: стадія проце-
су; функція управління; процес 
управління; вид діяльності; інстру-
мент впливу тощо.

При цьому у загальному його 
значенні – це система спостережен-
ня і перевірка процесу функціону-
вання відповідного об’єкта з метою 
виявлення його відхилень від за-
даних параметрів [1, с. 117]. Тому 
контроль відіграє визначальне міс-
це у системі державного управлін-
ня. 

Словник іншомовних слів ви-
значає контроль (від франц. 
contrфle) як перевірку або спосте-
реження з метою перевірки. Фран-
цузьке contrфle, у свою чергу, 
утворилося від латинського contra 
– префікс, що означає протидію, 
протилежність тому, що означає 
друга частина слова. Друга ча-
стина слова – role означає «міра 
впливу, значення, ступінь участі в 
чомусь», – одне з тлумачень сло-
ва «роль» виконання якоїсь дії. У 
цьому значенні слово «контроль», 
окрім значення перевірки, нагляду 
з метою перевірки, у своєму змісті 
має значення протидії чомусь неба-
жаному. У такому контексті термін 
«контроль» слід розглядати як пе-
ревірку, а також спостереження з 
метою перевірки для протидії чо-
мусь небажаному, для виявлення, 
попередження та припинення про-
типравної поведінки.

В юридичній літературі кон-
троль здебільшого розглядають як 
функцію державних органів, хоча 
є праці, у яких він виступає як 
правова форма, як метод чи прин-
цип діяльності державних органів. 
У переважній більшості робіт кон-
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троль сприймають саме як один із 
засобів забезпечення дотримання 
законності й дисципліни в держав-
ному управлінні.

Поняття громадського (демо-
кратичного) контролю є одним із 
різновидів соціального контролю, 
суть якого полягає у спостережен-
ні представників народу та тери-
торіальних громад за діяльністю 
органів публічної (державної і му-
ніципальної) влади, їх посадових і 
службових осіб, а також всебічно-
му аналізі та об’єктивній перевірці 
цієї діяльності, що спрямовані на 
виявлення, запобігання і припи-
нення протиправних діянь (дій чи 
бездіяльності), що спричиняють 
порушення конституційних прав і 
свобод, законних інтересів людини 
і громадянина [2, с. 7].

Підтримуємо позицію Штри-
тьова О, що в Україні є доцільним 
посилення ролі громадськості і са-
моконтролю на будь-яких стадіях 
контрольної діяльності органів пу-
блічної влади, зміщення акценту на 
попереджувально-виховну складо-
ву мети контролю, урізноманітнен-
ня форм і методі контролю, у т. ч. 
й шляхом запровадження нетради-
ційних для України (медіація, при-
мирення, громадські консультації, 
різні прояви внутрішнього контро-
лю, опіка, відеозйомки, on-line ре-
жим), не залишаючи поза увагою 
й традиційні форми і методи (мо-
ніторинг, рейд, ревізія, перевірка, 
огляд тощо) [3, с. 195].

У Конституції України небагато 
інформації про «контроль» як та-
кий, щоправда, можна знайти про 
«контроль» за якістю та безпечні-
стю продукції (ст. 42), про «пар-
ламентський контроль» (ст. 85, 89, 
88), в тому числі «парламентський 

контроль» за додержанням консти-
туційних прав і свобод (ст. 101), 
контроль територіальних громад 
або їх органів за виконанням про-
грам соціально-економічного роз-
витку, бюджетів міст і сіл (ст. 143) 
[4]. 

Окремі науковці схиляються до 
думки, що здійснення громадсько-
го контролю забезпечується кон-
ституційним правом брати участь 
в управлінні державними справами 
(ст. 38 Конституції України)[4]. 
У такій інтерпретації громадський 
контроль є зазвичай допоміжним, 
факультативним і дорадчим еле-
ментом у механізмі державно-су-
спільних відносин, складовою ме-
ханізму державного управління. 
Головною метою громадського кон-
троль є усунення та попередження 
причин, які породжують цю невід-
повідність, забезпечення дотриман-
ня об’єктами контролю відповідних 
положень – писаних та неписаних.

При цьому у спеціальній ін-
терактивній інформаційно-аналі-
тичній системі Кабінету Міністрів 
України «Громадянське суспіль-
ство та влада» усі механізми вза-
ємодії виконавчої влади та грома-
дянського суспільства згруповано у 
два сектори: консультації з громад-
ськістю; діяльність громадських 
рад при органах виконавчої влади. 
Крім того, підтримуємо думку В. 
Ковальчука та С. Іщука, що тре-
тьою групою форм взаємодії вико-
навчої влади та громадських об’єд-
нань, яка є актуальною та потребує 
детального розгляду, є інститут 
громадської експертизи діяльно-
сті органів виконавчої влади. Така 
форма взаємовідносин не може бути 
включена у категорію консультацій, 
оскільки передбачає контрольні 
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повноваження інститутів громадян-
ського суспільства стосовно органів 
виконавчої влади [5, с. 54].

Стратегія Європейського Союзу 
окреслює перспективні напрямки 
взаємодії між інститутами грома-
дянського суспільства та державою 
на основі європейських принципів і 
стандартів. Основні засади форму-
ються крізь призму інтересів грома-
дян, які мають вплив на рішення, 
що приймаються органами влади, 
контролюють та залучаються до 
здійснення державної політики. 

Економічно-соціальний комі-
тет Європейського Союзу розро-
бив критерії для громадських ор-
ганізацій, які можуть залучатися 
до співпраці для проведення сус-
пільного діалогу з державними 
органами влади. Отже, для того, 
щоб організація була визнана як 
європейська, вона повинна: мати 
постійне представництво на рівні 
Європейського Співтовариства, на-
давати прямий доступ до резуль-
татів діяльності своїх експертів, 
мати повноваження діяти на євро-
пейському рівні, бути незалежною 
та виборною, працювати прозоро, 
особливо у сфері фінансування та 
з питань, які стосуються прийняття 
рішень [6, с. 84]. На особливу увагу 
заслуговує принцип підзвітності, 
який передбачає, що всі посадові 
особи мають нести відповідальність 
за свої дії; забезпечувати інформу-
вання та пояснення рішень, які ух-
валюються владою; забезпечувати 
ефективні заходи протидії неефек-
тивному управлінню та порушенню 
прав громадян з боку місцевої вла-
ди, тобто здійснює контролюючу 
функцію. Принцип ефективності 
та результативності передбачає, 
що: результати діяльності мають 

відповідати поставленим цілям, 
а також забезпечувати найбільш 
оптимальне використання наявних 
ресурсів; забезпечення проведення 
систематичного аудиту та контро-
лю з метою удосконалення діяль-
ності органів публічної влади.

Закріплення в національному 
законодавстві європейських прин-
ципів і стандартів, зокрема щодо 
взаємодії органів державної та над-
державної влади з інститутами гро-
мадянського суспільства, відкриває 
шлях зближенню країн – членів 
Європейського Союзу забезпечен-
ню уніфікації та стандартизації 
правил і процедур відносин орга-
нів влади з громадськістю. Ключо-
ві принципи і стандарти цих відно-
син закріплені в Маастрихтському 
договорі (Угоди про утворення 
Європейського Союзу) 1992 р., 
Ніццькій хартії фундаментальних 
прав Європейського Союзу 2000 
р., рішеннях Європейського суду 
справедливості в Люксембурзі та 
Європейського суду з прав люди-
ни в Страсбурзі, законодавстві ЄС, 
конвенціях, резолюціях та реко-
мендаціях Ради Європи тощо [7, с. 
249].

Запорукою ж перетворення 
України в сильну процвітаючу 
демократичну правову державу 
насамперед стане досягнення кон-
сенсусу між публічною владою та 
громадянським суспільством, коли 
проблеми громадян України ста-
нуть основними проблемами влади, 
яка конституційно покликана пред-
ставляти і захищати права та інте-
реси людини і громадянина.

Відтак, основними функція-
ми які неурядові організації ви-
конують у структурі суспільства 
західних держав, науковці вважа-
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ють такі: «1) поточний контроль 
та оцінювання діяльності окремих 
агентств (одна із назв громадської 
організації, яка використовуєть-
ся в окремих країнах Європи) та 
державних структур; 2) соціаль-
на адаптація незахищених верств 
населення; 3) освіта й мобілізація 
мас; 4) політичні акції на підтрим-
ку окремих кандидатів та протесту 
проти дій урядових структур; 5) 
використання преси з метою роз-
криття різних зловживань, здійс-
нених владними чи урядовими 
структурами чи й чиновниками» 
[8, с. 33]. Представляється зробити 
на ступний висновок, що розповсю-
дженою у світі практикою стало за-
лучення громадських (неурядових) 
організацій до процесів вироблен-
ня політики, прийняття державних 
рішень і законотворення.

У багатьох зарубіжних країнах 
за участю громадських організацій 
чи громадських груп здійснюється 
бюджетний моніторинг, який під-
вищує прозорість бюджетного про-
цесу та знижує можливості неефек-
тивного управління, або корупції 
[9, с. 50–51].

При цьому будь-який зарубіж-
ний досвід варто поєднувати з по-
требами сучасного часу, вітчизня-
ною специфікою задля того, щоб 
результат і нормотворення, і пра-
возастосування в зазначеній сфері 
суспільних відносин був макси-
мально ефективним.

Аналіз конституційних норм дав 
можливість авторам науково-прак-
тичного коментаря до Конституції 
України зауважити, що цей закон 
було прийнято на основі консти-
туційних положень, відповідно до 
яких «Верховна Рада України має 
право на основі ст. ст. 36, 37, 92 

Конституції України та міжнарод-
но-правових актів, ратифікованих 
Україною, додатково врегулювати 
правовий статус інститутів грома-
дянського суспільства, що ство-
рюються при реалізації права на 
об’єднання, у спеціальному законі, 
який передбачає процедуру їх ство-
рення, порядок державної реєстра-
ції та контроль за їх діяльністю» 
[10, c. 265].

Правові основи взаємодії гро-
мадських об’єднань та їх органі-
заційно-правових форм взаємовід-
носин з органами державної влади 
визначені у ст. 22 Закону «Про 
громадські об’єднання»: по-пер-
ше, держава забезпечує додержан-
ня прав громадських об’єднань; 
по-друге, втручання органів дер-
жавної влади, у діяльність гро-
мадських об’єднань, так само як і 
втручання громадських об’єднань у 
діяльність органів державної вла-
ди, не допускається, крім випад-
ків, передбачених законом; по-тре-
тє, органи державної влади можуть 
залучати громадські об’єднання до 
процесу формування і реалізації 
державної політики, вирішення пи-
тань місцевого значення, зокрема, 
шляхом проведення консультацій 
з громадськими об’єднаннями сто-
совно важливих питань державного 
і суспільного життя, розроблення 
відповідних проектів норматив-
но-правових актів, утворення кон-
сультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів при органах 
державної влади, в роботі яких бе-
руть участь представники громад-
ських об’єднань [11].

Завданнями громадського 
контролю є: забезпечення системи 
стримувань і противаг між держав-
ними органами, органами місцевого 
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самоврядування та суспільством; 
інформування громадян про стан, 
дотримання і забезпечення держав-
ними органами, органами місцевого 
самоврядування та їх посадовим;: 
особами законів, прав, свобод і за-
конних інтересів громадян; вияв-
лення та інформування громадян 
про факти недотримання законів 
державними органами і їх посадо-
вими особами, усунення останніх, 
підтримка і заохочення принципу 
соціальної справедливості в су-
спільстві; співпраця інститутів ци-
вільного суспільства з державни-
ми органами в галузі забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів 
громадян.

В свій час Ю. Габермас зазна-
чав, що «громадськість, створюю-
чи нові структури громадянського 
суспільства, тим самим протистоїть 
зазіханням держави, деспотизму, 
абсолютизму, авторитаризму на 
права людини і оголошує пріори-
тетними гуманістичні прагнення та 
цінності, немеркантильну, високо-
духовну, моральну поведінку, са-
мосвідомість, самовизначення, сво-
боду і гідність окремої особистості» 
[12, с. 18]. Вважаємо, що сучасна 
демократія допускає існування 
значної кількості сфер публічних 
відносин, які дозволяють громадя-
нам через відкрите публічне спіл-
кування у громадських інституціях 
ефективно контролювати публічну 
владу на різних рівнях.

Громадський контроль у пу-
блічному управлінні є не тільки 
невід’ємною складовою публічного 
управління, але й найважливішим 
чинником розвитку громадянського 
суспільства. Проте для того, щоб 
громадський контроль став дійс-
но ефективним засобом впливу на 

суб’єктів публічного управління, 
конче необхідним виглядає подаль-
ше удосконалення правових засад 
його організації та здійснення. У 
зв’язку з цим, необхідною вигля-
дає розробка та прийняття Закону 
України «Про громадський кон-
троль в Україні», у межах якого 
мають бути визначені його мета, 
завдання та функції, а також про-
цедури реалізації контрольних за-
ходів. Пошуки оптимальної моде-
лі, форм, механізмів взаємодії та 
громадського контролю соціальних 
інститутів з державою існують у 
вітчизняній науці, але тільки від-
недавна.

Формою прояву громадянської 
активності і одним з провідних 
механізмів залучення громадян 
до прийняття державних рішень є 
створення при органах державної 
влади та місцевого самоврядуван-
ня громадських рад. Їх діяльність 
протягом всіх років розбудови не-
залежної держави зазнавала чима-
лих змін, відповідно змінювалися й 
назви (колегія, рада, консультатив-
на рада тощо), персональний склад 
учасників, рівень представництва, 
нормативні робочі документи тощо. 
Незмінною залишалася тільки ос-
новна громадянська місія – активі-
зація процесу формування свідомої 
й активної позиції громадськості 
щодо подальшого розвитку дер-
жавної політики та підтримки гро-
мадських ініціатив стосовно участі 
в державотворчому процесі.

Слід підкреслити, що за остан-
нє десятиліття роль громадських 
об’єднань в Україні поступово зро-
стає. Для прикладу, громадські 
об’єднання беруть активну участь у 
виробленні, моніторингу та форму-
люванні суспільної думки про ме-
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ханізми і напрями реалізації дер-
жавної політики у різних сферах: 
економічній, соціальній, духовній, 
культурній, молодіжній, екологіч-
ній, освітній, охорони здоров’я, 
організації дозвілля тощо. Відтак, 
ці соціальні інституції на основі 
практичного досвіду, ініціативи, 
прагматизму і володіння інфор-
мацією про потреби своїх учасни-
ків, стають ефективним джерелом 
консолідації зусиль членів соціуму 
(людини і громадянина) та влад-
них інститутів (органів державного 
управління) [13, с. 22].

Взаємодія органів державної 
влади з громадськістю є необхід-
ною умовою їх прозорої, публічної 
та ефективної діяльності. Досвід 
провідних демократій свідчить, що 
інтенсивність взаємодії влади з гро-
мадським сектором прямо впливає 
на якість і своєчасність виконання 
функцій публічної влади.

Існують різні підходи до визна-
чення принципів взаємодії органів 
публічної влади та інститутів гро-
мадського суспільства в Україні, 
основними з яких представляєть-
ся назвати: 1) соціальне партнер-
ство – налагодження конструктив-
ної взаємодії органів державної 
влади з інститутами громадянсько-
го суспільства з метою досягнення 
спільних цілей. 2) реалізація рів-
них можливостей – створення орга-
нами публічної влади єдиних умов 
для функціонування інститутів, 
пов’язаної із захистом прав і свобод 
людини та громадянина, здійснен-
ням соціального забезпечення; 3) 
взаємної відповідальності – сприй-
няття органами публічної влади 
та інститутами громадянського су-
спільства спільної відповідальності 
за реалізацію спільних завдань при 

взаємодії; 4) відкритість та про-
зорість, що впровадженням ефек-
тивного механізму комунікацій з 
громадськістю, а також надання 
максимальної кількості відкритої 
інформації про діяльність органів 
публічної влади; 5) невтручання 
– унеможливлення втручання ор-
ганів державної влади у діяльність 
громадських об’єднань, за винят-
ком випадків, установлених зако-
ном; 6) підвищення ефективності 
процесу взаємодії – досягнення по-
зитивних результатів у процесі вза-
ємодії органів виконавчої влади з 
громадськими об’єднаннями, при-
йняття органами державної влади 
рішень з урахуванням суспільних 
потреб та інтересів [14, с. 20–23].

На думку дослідника В. Голо-
вія, серед базових принципів вза-
ємодії громадських рухів та дер-
жави на сучасному етапі в Україні 
є такі: відкритий і збалансований 
механізм прийняття рішень, про-
зорість прийняття рішень; забез-
печення ефективного доступу гро-
мадян до повної інформації щодо 
діяльності та рішень органів дер-
жавної влади; суспільний контроль 
за діями органів державної влади 
та їхня підзвітність перед суспіль-
ством; участь представників гро-
мадянського суспільства, зокрема 
громадських рухів, на всіх етапах 
підготовки, ухвалення та впрова-
дження рішень органів публічної 
влади [15].

В останні роки в Україні по-
мітні позитивні зміни в питанні 
взаємодії публічної влади з гро-
мадськістю в питанні координації 
зусиль при розробці норматив-
но-правових актів. Важливість 
участі громадськості представля-
ється можливим проілюструвати 
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на процесі розробки і ухвалення 
25 квітня закон «Про забезпечення 
функціонування української мови 
як державної». Так, у лютому 2016 
року була зібрана група правників, 
мовознавців, громадських активіс-
тів ініціювала розробку закону про 
державну мову. Були використані 
напрацювання із цього питання за 
останні 10 років, і як результат у 
січні 2017 року новий законопро-
ект зареєстровано понад 30 народ-
ними депутатами.

Як було доведено вище, діюче 
законодавство та національна прак-
тика державотворення передбачає 
певні можливості для взаємодії 
органів публічної влади з громад-
ськістю, при цьому технологічні 
питання та методи взаємодії ще 
потребують свого вдосконалення 
та впровадження. Слід зауважити, 
що новітній етап розвитку взаємо-
відносин органів публічної влади 
і громадських об’єднань в Украї-
ні має ряд особливостей, зокрема: 
1) відбувається в умовах гібридної 
війни Російської Федерації проти 
України, що зумовлює певну полі-
тичну, економічну, соціальну, релі-
гійну нестабільність та є значним 
викликом життєздатності взаємодії 
державних та самоврядних інсти-
туцій та інститутів громадянського 
суспільства, їх дієвості та ефек-
тивності комунікації між ними; 2) 
взаємне розростання як внутріш-
ньої системи взаємовідносин між 
публічною владою та громадян-
ським суспільством, так і значне 
розширення співробітництва на єв-
ропейському та міжнародний рівні 
з міжнародними та зарубіжними 
громадськими інституціями. Саме 
процес глобалізації призводить до 
політичної взаємодії, економічної 

та соціальної інтеграції, і як на-
слідок, створюється єдиний нор-
мативно-правовий простір шляхом 
універсалізації світових стандартів 
та уніфікації законодавства, коди-
фікації міжнародних норм, а також 
зближення соціальних процесів.

Розкриваючи питання про вза-
ємодію органів державної влади 
та інститутів громадянського су-
спільства не можемо обійти увагою 
положення ч. 1 ст. 36 Конституції 
України, яке на думку В. Колісни-
ка не відповідає вимогам юридич-
ної точності, адже вона закріпила 
право на свободу об’єднання і в 
політичні партії, і в громадські ор-
ганізації лише за громадянами [16, 
с. 104]. При цьому висловлюють в 
наукових колах певні застережен-
ня щодо права асоціацій (право на 
об’єднання) неполітичного харак-
теру, яке в більшості держав світу 
хоч і відноситься до політичного 
права, однак наділяється їм іно-
земці та особи без громадянства. 
Є доцільним здійснити тлумачення 
цієї конституційної норми і дозво-
лити іноземцям та особам без гро-
мадянства реалізовувати право на 
об’єднання в неполітичні громад-
ські організації. Ми вважаємо, що 
в тексті Конституції України до-
цільно розмежувати право на сво-
боду об’єднання в політичні партії, 
яке має визнаватись виключно за 
громадянами, та право на свобо-
ду об’єднання у громадські орга-
нізації, професійні спілки та інші 
асоціації, які, зважаючи за досвід 
країн світу, доцільно закріпити за 
усіма, хто на законних підставах 
знаходиться на території України.

Вплив громадських об’єднань 
на органи державної влади є легі-
тимною метою їх взаємовідносин. 
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У випадку необхідності держава 
навіть має право делегувати гро-
мадським об’єднанням свої окремі 
повноваження (наприклад, з метою 
виховання молоді, пропагування 
здорового способу життя, боротьби 
зі шкідливими звичками підроста-
ючого покоління, їх громадянський 
всеобуч). Але таке делегування має 
відповідати нормам законодавства.

Можемо спрогнозувати, що 
коли визначальну роль у відно-
синах державної влади і громад-
ських об’єднань буде відігравати 
корпоративізм (узгодження інте-
ресів влади і громадянського су-
спільства), відповідно, зростатиме 
довіра населення до їх співпраці, 
і як наслідок – соціальна злагода. 
Тому важливим завданням держа-
ви є активне сприяння розширен-
ню та підвищенню якості роботи 
консультативно-дорадчих органів, 
які створені при органах державної 
влади (громадських рад), забезпе-
чити проведення ними консульта-
цій із представниками громадських 
об’єднань на постійній основі. 
Саме довіра є головною метою вла-
ди, що прагне будь-якими засобами 
закріпити та підтримувати високий 
рівень довіри суспільства та сприяє 
формуванню тісних вертикальних 
зв’язків для підтвердження своєї 
легітимності. 

Розробка механізмів взаємодії 
між державою та громадянським 
суспільством обумовлена тим, що 
в першу чергу необхідно удоскона-
лити існуючі взаємовідносини уря-
дового та громадянського секторів. 
Для цього, відповідно, мають бути 
визначені нові форми такої співп-
раці, створені умови, що сприяти-
муть подальшому розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства, 

зміцнені гарантії у забезпеченні 
громадянами своїх конституційних 
прав щодо участі в процесах дер-
жавного управління. Протягом три-
валого часу у Міністерстві юстиції 
України розроблявся проект доку-
мента, що мав би визначати взає-
модію держави та громадянського 
суспільства в Україні, на кшталт 
подібних європейських угод, де ви-
значалися засади, форми та прин-
ципи співпраці органів державної 
влади з неурядовими організація-
ми. Однак такий варіант концепції 
так і не був винесений на обгово-
рення у Верховній Раді України. 
Натомість, з метою налагодження 
партнерських відносин між органа-
ми державної влади, органами міс-
цевого самоврядування та організа-
ціями громадянського суспільства 
на сьогоднішній день прийнято ряд 
інших важливих документів [17].

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. В умовах 
сучасних реформ в Україні триває 
пошук нових форм взаємодії орга-
нів державної влади з громадян-
ськими об’єднаннями, мають місце 
різні спроби налагодження системи 
оперативного інформування насе-
лення про діяльність влади через 
використання можливостей попу-
лярних соціальних мереж (напри-
клад, Facebook та інших), намаган-
ня забезпечити сталий зворотній 
зв’язок між інститутами влади та 
громадянами у рамках формування 
культури державно-громадського 
управління. Відповідно до цього, 
з’являються окремі намагання ви-
користовувати механізми та інстру-
ментарій електронної демократії на 
всіх рівнях державного управлін-
ня, запровадження механізмів гро-
мадської експертизи, інші сучасні 



100

діалогові форми політичної кому-
нікації.

Вважаємо, що базовими прин-
ципами взаємодії інститутів грома-
дянського суспільства та державної 
влади мають стати наступні: гро-
мадської активності; партнерства 
і рівноправності, відкритості та 
відповідальності, політичної ней-
тральності і незалежності, ціліс-
ності та системності. Реалізація на 
практиці названих принципів спри-
ятиме утвердженню України як де-
мократичної і правової держави. 

Обов’язковою засадою ефек-
тивної співпраці та умовою нала-
годження ефективної взаємодії 
між державою (в особі конкретних 
державних службовців) і грома-
дянським суспільством має стати 
розуміння обома сторонами своєї 
рівноправності та відповідальності 
в управлінні суспільними та дер-
жавними справами, адже і право 
державних службовців, і право 
представників громадськості ґрун-
тується на одному і тому ж кон-
ституційному праві кожного грома-
дянина брати участь в управлінні 
державними справами (ст. 38 Кон-
ституції України).

Дійшли висновку, що існуючі 
форми взаємовідносин органів ви-
конавчої влади та інститутів грома-
дянського суспільства потребують 
удосконалення ефективності нор-
мативно-правових актів з метою 
запровадження більш чіткого та 
імперативного порядку врахування 
ініціатив громадянського суспіль-
ства в діяльності органів виконав-
чої влади.

Пропонуємо розробити і при-
йняти закон «Про громадські 
об’єднання в Україні», в якому 
було б визначено основні заса-

ди створення та функціонування 
об’єднань громадян, які ставлять 
за мету реалізацію громадянами 
України своїх конституційних прав 
і свобод у здійсненні громадсько-
го контролю за діяльністю органів 
державної влади, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, їх посадових 
осіб, суб'єктів господарювання не-
залежно від організаційно-пра-
вових форм та форм власності. 
Вважаємо, що зв'язок між громад-
ськістю та владою має стати дієвим 
механізмом для не те що боротьби, 
а для ефективної і публічної взає-
модії влади та суспільства.
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