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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ 
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена розкриттю особливостей роботи інститутів гро-
мадського контролю в Україні. Наведено фактори, які вплинули на конституюван-
ня інтегрованої системи публічного управління. Встановлено, що ефективність 
громадського контролю в Україні знаходиться у прямій залежності від стану 
розвитку громадянського суспільства та рівня взаємодії його суб’єктів з орга-
нами державної влади та їх посадовими особами. Визначено роль громадського 
контролю у забезпеченні законності в державному управлінні. Наведено цілі та 
фактори успіху громадських організацій у процесі здійснення громадського контр-
олю. Наведено фактори, які впливають на можливість громадських організацій 
досягати проміжних цілей участі у здійсненні громадського контролю. Визначено 
особливості діяльності інститутів громадського контролю в Україні. Встановлено, що 
органи громадського контролю не наділені владними повноваженнями; вони діють, 
як правило, опосередковано – або через відповідні державні органи, або апелюю-
чи до громадської думки. Розкрито суб’єкти громадського контролю в Україні. Вста-
новлено, що аналіз діяльності суб’єктів громадського контролю дозволяє визначити 
найбільш активних учасниках цих правовідносин, а саме: громадські організації та 
об’єднання громадян, окремих громадян з активною громадською позицією, тери-
торіальні громади, політичні партії, засоби масової інформації, Інтернет-портали 
тощо. З’ясовано, що суб’єкти громадського контролю рівною мірою можуть вико-
ристовувати правові і соціальні контрольні механізми. У першому випадку суб’єк-
ти громадського контролю при виявленні порушень з боку державних органів і по-
садових осіб застосовують правові механізми, реалізуючи конституційне право на 
звернення до різних органів державної влади з метою вжиття відповідних заходів. В 
іншому – при виявленні недоліків у діяльності службовців контрольний вплив здійс-
нюється через інститут громадської думки. Розкрито інституціональний аспект гро-
мадського контролю. Визначено роль політичних партій у здійсненні громадського 
контролю. Розкрито значення засобів масової інформації в забезпеченні діяльності 
громадського контролю в сучасній Україні.

Ключові слова: інститути громадського контролю, суб’єкти, державне управ-
ління, громадські організації, політичні партії, ЗМІ, органи громадського контролю, 
інституціональний аспект.



168

Igratenko Olena Stanislavivna,
postgraduate student of the Lviv Regional Institute of Public Administration of the National 
Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 79491 Ukraine, Lviv-Bryuk-
hovychi, Sukhomlinsky str., 16, tel .: +38067-79-01-149, email: ignatenko_olena@ukr.net,  
https//orcid.org/0000-0002-1960-2007

PECULIARITIES OF ACTIVITIES OF PUBLIC 
CONTROL INSTITUTES IN UKRAINE

Abstract. The article is devoted to revealing the peculiarities of work of public control 
institutes in Ukraine. The factors that influenced the constitution of the integrated pub-
lic administration system are presented. It is established that the effectiveness of public 
control in Ukraine is directly dependent on the state of development of civil society and 
the level of interaction of its subjects with public authorities and their officials. The role of 
public control in ensuring the rule of law in public administration is defined. Shown goals 
and success factors of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the process of public 
control. The factors that influence the ability of NGOs to achieve intermediate goals of 
participation in public control are outlined. The features of public control institutions in 
Ukraine are defined. It is established that public control bodies are not vested with author-
ity; they act, as a rule, indirectly-either through the relevant state bodies, or by appealing 
to public opinion. The subjects of public control in Ukraine are revealed. It is established 
that the analysis of activities of public control entities allows to identify the most active 
participants in these legal relationships, namely: public organizations and associations of 
citizens, individual citizens with active public position, territorial communities, political 
parties, mass media and web-portals, etc. It has been found out that public control enti-
ties can equally use legal and social control mechanisms. In the first case, public control 
entities apply legal mechanisms in detecting violations by public authorities and officials, 
exercising the constitutional right to appeal to various public authorities for the purpose 
of taking appropriate measures. In another case, when identifying shortcomings in the 
activities of employees, the control influence is carried out through the Institute of Public 
Opinion. The institutional aspect of public control is disclosed. The role of political parties 
in the implementation of public control is defined. The importance of mass media in pro-
viding public control activities in modern Ukraine is revealed.

Keywords: institutes of public control, subjects, public administration, public organi-
zations, political parties, mass media, public control bodies, institutional aspect. 
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Постановка проблеми. Станов-
лення публічного управління відбува-
ється в умовах прояву посттоталітар-
ного та пострадянського синдромів у 
зароджуваному громадянському су-
спільстві, які генерують явища і про-
цеси непорозуміння між політичними 
партіями, парламентом, урядом, пре-
зидентом, громадськими об’єднання-
ми, громадянами та іншими суб’єкта-
ми публічних відносин. Прояви цих 
синдромів у повсякденній управлін-
ській практиці призводять до того, що 
егоїстично-відомчі інтереси бюрокра-
тичної системи, окремих політичних 
сил домінують над інтересами публіч-
ними. Проте глибинніша причина та-
кого стану речей криється, як видаєть-
ся, в неналежній гнучкості у процесі 
адаптації системи управління і вироб-
ничого механізму до змін характеру 
робочої сили, що, у свою чергу, суттєво 
підсилює складнощі трансформації 
всієї системи публічного управління. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблематику діяльності 
інститутів громадського контролю в 
Україні досліджували такі науковці як 
В. Боклаг, А. Буханевич, C. Вітвіцький, 
Г. Дмитренко, О. Каленюк, М. Кравець, 
А. Крупник, А. Луцький, І. Луцький,  
А. Павленко, Н. Піроженко, А. Сангу-
ров, П. Рензіо та інші.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою цієї роботи є розкриття 
особливостей роботи інститутів гро-
мадського контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Варто також погодитися з думкою ві-
тчизняних науковців, що конститую-
вання інтегрованої системи публіч-
ного управління відбувалося в нашій 
країні у складних умовах адміністра-

тивно-політичного реформування, 
обумовленого низкою факторів [1]: 

• суттєва втрата кадрового по-
тенціалу державної служби через 
об’єктивні (віковий ценз) та суб’єк-
тивні (політична лояльність) чинники, 
при цьому виникає проблема наступ-
ності в управлінні практично на всіх 
рівнях. 

• зменшення компетентності та 
моральних якостей державних служ-
бовців. 

• збереження корупційних про-
явів на державній службі, втрата мо-
тивації. 

• формування управлінської 
системи, що має тенденції до авто-
номізації в суспільстві, нав’язуванні 
суспільству стереотипів управління за 
допомогою адміністративного ресур-
су, мінімізації суспільного контролю 
за діяльністю органів влади. 

• політична та адміністративна 
реформи, що відбуваються із середини 
90-х рр. XX ст., не розв’язали пробле-
му адаптації бюрократії до демокра-
тичних перетворень, що знайшло свій 
прояв у відсутності комплексу страте-
гічних національних пріоритетів, за-
явлених інститутами влади в Україні.

Сучасна динаміка державно-пра-
вового розвитку, нові соціально-еко-
номічні реалії України та активізація 
громадянського суспільства зумов-
люють появу нових дослідницьких 
напрямів та методологічних підходів. 
В таких умовах особливої актуально-
сті набувають питання трансформації 
ролі та значення інституту громад-
ського контролю, який був і є вагомим 
чинником вирішення суспільних супе-
речностей, засобом підвищення ефек-
тивності діяльності державних органів 
в інтересах розвитку громадянського 
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суспільства та зміцнення держави, за-
безпечення прав, свобод і законних ін-
тересів громадян [2]. 

Уперше поняття громадського 
контролю з’являється в законодавстві 
України у зв’язку із прийняттям По-
станови Кабінету Міністрів України 
від З листопада 2010  р. № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної 
політики» [3]. Так, відповідно до змісту 
постанови, громадська рада здійснює 
громадський контроль за врахуван-
ням органом пропозицій та зауважень 
громадськості, а також дотриманням 
ним нормативно-правових актів, на-
цілених на запобігання та протидію 
корупції. Громадський контроль поля-
гає у перевірці діяльності органів ви-
конавчої влади з боку громадян та їх 
об’єднань на відповідність цілей, які 
влада проголошує та процес їх вико-
нання [4]. 

Україна перебуває на початково-
му етапі становлення громадянського 
суспільства. Це виявляється в нероз-
виненості його інститутів: приватної 
власності та ринкової економіки, су-
спільних об’єднань і політичних пар-
тій, недержавної сфери освіти й засобів 
масової інформації та ін. Конституція 
проголосила пріоритет громадянських 
прав і свобод, але насправді їх реаліза-
ція стикається з великими труднощами. 
У перспективі інститути громадянсько-
го суспільства, будучи неурядовими 
структурами, повинні впливати на за-
безпечення прав, свобод і законних ін-
тересів громадян, у протидії корупції, у 
підтримці законності в діяльності дер-
жавних органів [2]. 

Можна стверджувати, що ефектив-
ність громадського контролю в Укра-
їні знаходиться у прямій залежності 

від стану розвитку громадянського 
суспільства та рівня взаємодії його 
суб’єктів з органами державної влади 
та їх посадовими особами. Останнє 
багато в чому залежить від мотивації 
відповідних органів, враховуючи, що 
саме інститутами державної влади, 
передусім у правовій та організацій-
ній площині, забезпечується сприяння 
розвитку громадянського суспільства 
та створюється підґрунтя для участі 
громадськості в управлінні державни-
ми справами. Водночас, слід відзна-
чити, що має місце потреба в належ-
ному організаційному, фінансовому, 
нормативно-правовому забезпеченні 
здійснення функцій взаємодії орга-
нів державної влади з громадськістю, 
з урахуванням зростання обсягу цих 
функцій і завдань у контексті дотри-
мання принципів прозорості та від-
критості державних органів. Саме 
ці аспекти оптимізації системи дер-
жавного управління мають ключове 
значення для створення сприятливих 
умов функціонування механізмів гро-
мадського контролю.

В умовах розбудови демократич-
ної, правової, соціальної держави роль 
громадського контролю у забезпечен-
ні законності в державному управ-
лінні буде тільки зростати. По суті 
громадяни мають право здійснювати 
громадський контроль за органами 
державного управління і місцевого 
самоврядування, тобто запобігати по-
рушенням у сфері державного управ-
ління за допомогою засобів суспіль-
ного впливу [5]. На спроможність 
громадських організацій бути дієвими 
суб’єктами контролю та впливати на 
результати здійснення політики уряду 
справляє вплив низка внутрішніх та 
зовнішніх факторів (див. рис. 1). 
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Можливість громадських організа-
цій досягати проміжних цілей участі 
у здійсненні громадського контролю 
залежить від багатьох факторів. Зов-
нішні фактори включають умови, об-
ставини середовища, в якому діють 
громадські організації та які вони ма-
ють брати до уваги для забезпечення 
своєї дієвості. Серед них: політичне 
оточення і можливість бути залучени-
ми до співпраці з урядом; законодавча 
база, що визначає доступ до публіч-
ної інформації; присутність у країні 
та роль, яку відіграють міжнародні 
агенції, донори; загальний інтерес та 

зацікавленість широкої громадськості 
щодо державних питань [6]. 

До особливостей діяльності інсти-
тутів громадського контролю в Україні 
варто віднести [8]: здійснюється гро-
мадянами та їх об’єднаннями; об’єктом 
контролю є діяльність органів публіч-
ної влади, державних підприємств і 
установ, їх посадових осіб; застосову-
ються заходи громадського впливу; має 
профілактичну спрямованість; здійс-
нюється у взаємодії з іншими засобами 
забезпечення законності. 

Суб’єктами громадського контр-
олю є, наприклад, всеукраїнські гро-

 Довгострокові цілі 

Демократія 
Активізація громадян 

Підзвітність влади 
Суспільна інтеграція 

 

Скорочення бідності 
Забезпечення рівності 

Справедливість 
Невиключеність 

 

Проміжні цілі 

Зовнішні фактори: 
Політична ситуація 

Законодавче та інституційне 
забезпечення 
Роль донорів 

Суспільні інтереси 
 

Внутрішні фактори: 
Місія організації 

Лідерство 
Спроможність 

Масштаб діяльності учасників 
організації 

Взаємозв’язки: 
− з громадянським суспільством; 
− з медіа; 
− з виконавчою владою; 
− із законодавчою владою; 
− з донорами.  

Рис. 1. Цілі та фактори успіху громадських організацій у процесі  
здійснення громадського контролю 

Джерело: [7]
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мадські об’єднання, їх структурні 
підрозділи, метою діяльності яких є 
організація громадського контролю у 
межах, визначених Конституцією та 
іншими законодавчими актами. Вони 
утворюються та здійснюють свою 
установчу діяльність відповідно до 
чинного законодавства, з урахуванням 
особливостей визначених законом [9]. 

Аналіз діяльності суб’єктів громад-
ського контролю дозволяє нам зупи-
нитись на найбільш активних учасни-
ках цих правовідносин. До них можна 
віднести: громадські організації та 
об’єднання громадян, окремих грома-
дян з активною громадською позиці-
єю, територіальні громади, політичні 
партії, засоби масової інформації, Ін-
тернет-портали тощо.

Якщо говорити про інституціо-
нальний аспект громадського контр-
олю, то він складається в розумінні 
цього контролю з системи установ і 
агентів, які здійснюють контрольні 
функції в суспільстві. Ця система має 
складну структуру і містить формаль-
ні (офіційні) і неформальні установи. 
Очевидно, що в межах розвитку пу-
блічної служби в Україні акцент має 
бути зміщений саме на інституційний 
аспект суспільного контролю. Мабуть, 
це пояснюється тією значущістю, яку в 
умовах демократії повинні, як перед-
бачається, відігравати в країні струк-
тури громадянського суспільства. 
Водночас, з огляду на множинність 
структур громадянського суспільства, 
різноманітність відносин, що склада-
ються всередині них і між ними, мож-
на припустити, що самі форми гро-
мадського контролю також виявляться 
досить різноманітними, будуть час від 
часу модифікуватися [10]. 

Як один з інститутів громадсько-
го контролю, держава має створити 
сприятливе політико-правове середо-
вище для контролю громадянського 
суспільства в сфері публічної служ-
би. Проте структури громадянського 
суспільства в силу їх сутності завж-
ди будуть прагнути розширити свої 
контрольні повноваження, вивести їх 
за межі, встановлені в нормах права. 
Тому потрібно виробити неформалі-
зовані форми громадського контролю 
(наприклад, запрошення керівників 
державних органів до участі в публіч-
них дебатах тощо). Хоча структури 
громадянського суспільства і не наді-
лені владними повноваженнями, але в 
умовах демократії вони мають реаль-
ну можливість впливати на вироблен-
ня і прийняття управлінських рішень у 
сфері публічної служби [10]. 

Певну роль у здійсненні громад-
ського контролю відіграють політич-
ні партії. Частина 2 ст. 36 Конституції 
України наголошує: «Політичні партії 
в Україні сприяють формуванню і ви-
раженню політичної волі громадян, 
беруть участь у виборах» [11]. Слід 
констатувати той факт, що роль пар-
тій у контролі за виборчим процесом 
є суперечливою. З одного боку, партії 
безпосередньо зацікавлені в тому, щоб 
не допустити порушень з боку своїх 
конкурентів; з іншого –для перемоги 
у виборчих змаганнях партії самі не-
рідко вдаються до порушень. Це дає 
підстави говорити про те, що партій-
ний контроль за виборчим процесом 
має доповнюватися контролем з боку 
незалежних громадських організацій. 
На відміну від політичних партій, гро-
мадські організації не мають права, 
наприклад, висувати кандидатів до 
представницьких органів державної 
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влади та місцевого самоврядування. 
Незважаючи на те, що чимало громад-
ських організацій у той чи інший спо-
сіб пов’язані з певними політичними 
силами, вони в цілому менш ангажо-
вані, ніж політичні партії [10]. 

Зауважимо, що вагоме значення в 
забезпеченні діяльності громадського 
контролю в сучасній Україні відігра-
ють ЗМІ. Проте сьогодні вони цю роль 
виконують недостатньо ефективно та 
не в повному обсязі. У регіонах бага-
то ЗМІ орієнтовані на обслуговування 
поточних інтересів влади. Централь-
ні засоби масової інформації хоча і є 
більш вільними, але й вони поки ще не 
стали гідним громадським контроле-
ром діяльності держави. Тому сьогодні 
головними завданнями є отримання 
ЗМІ фінансово-економічної самодо-
статності й забезпечення цивілізова-
ної конкуренції на ринку мас-медіа. 
Головне завдання ЗМІ полягає в тому, 
щоб активно співпрацювати з іншими 
інститутами громадянського суспіль-
ства щодо контролю за діяльністю 
органів публічної влади та за надава-
чами соціальних послуг [6]. Дійсно, не 
можна не погодитися з такою пози-
цією вченого-політолога А. Крупни-
ка, оскільки значення та статус ЗМІ в 
нашій країні з кожним роком зростає: 
більшість новин наші громадяни от-
римують саме з цих джерел; політичні 
програми формують громадянську по-
зицію на події в країні та світі. Укра-
їнське суспільство сприймає інформа-
цію саме так, як нам її подають, але ж 
її можна подати по-різному. Через це 
ЗМІ є своєрідним маніпулятором люд-
ської свідомості й каталізатором мож-
ливих соціальних конфліктів. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, орга-

ни громадського контролю не наділені 
владними повноваженнями. Вони ді-
ють, як правило, опосередковано – або 
через відповідні державні органи, або 
апелюючи до громадської думки. Тим 
самим можна зробити висновок про 
те, що суб’єкти громадського контро-
лю рівною мірою можуть використо-
вувати правові і соціальні контрольні 
механізми. У першому випадку суб’єк-
ти громадського контролю при ви-
явленні порушень з боку державних 
органів і посадових осіб застосовують 
правові механізми, реалізуючи кон-
ституційне право на звернення до різ-
них органів державної влади з метою 
вжиття відповідних заходів. В іншому 
–при виявленні недоліків у діяльності 
службовців контрольний вплив здійс-
нюється через інститут громадської 
думки.
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