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Принципи відкритості, прозорості 
та гласності діяльності Уряду: 

визначення змісту і співвідношення 
понять 

Одним із принципів діяльності Ка- а принцип прозорості – в Законі Ук-
бінету Міністрів України, визначених раїни «Про Кабінет Міністрів України» 
Законом України «Про Кабінет Міні- від 16.05.2008 р.). 
стрів України» від 07.10.2010 р., є Визначення змісту принципу від-
принцип відкритості та прозорості критості та прозорості діяльності Уря-
діяльності Уряду. Актуальність дослі- ду є неможливим без визначення співвід-
дження змісту цього принципу обумов- ношення змісту зазначеного принципу 
лена, насамперед, тим, що організа- зі змістом поняття «гласність». Хоча 
ція діяльності Уряду на засадах цього безпосередньо в переліку принципів 
принципу перебуває на етапі станов- діяльності Кабінету Міністрів України, 
лення, формування відповідної куль- закріплених як чинним Законом Укра-
тури його реалізації та розроблення їни «Про Кабінет Міністрів України» 
законодавства, спрямованого на його від 07.10.2010 р., так і двома попередніми 
нормативне наповнення. По-друге, законами, ми цього принципу не знайдемо. 
доцільність вивчення цієї проблеми Ще наприкінці ХІХ ст. Вл. Случев-
викликано необґрунтовано низьким ський визначав гласність як умову, 
науковим інтересом до зазначеної за наявності якої явища особистого, 
проблематики, що, не в останню чергу, суспільного та державного життя, 
обумовлено відносно недавнім закріп- через оголошення або поширення 
ленням цього принципу у вітчизня- відомостей про них у суспільстві, ста-
ному законодавстві (вперше стосовно ють суспільним надбанням [1, c. 820]. 
Уряду принцип відкритості було за- Великий тлумачний словник сучасної 
кріплено у Законі України «Про Кабі- української мови серед значень слова 
нет Міністрів України» від 21.12.2006 р., «відкритий» наводить такі: «доступний 
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для всіх бажаючих»; «неприхований, 
нетаємний, явний» [2, c. 131]. Гласність 
за цим словником визначається як при
ступність для широкої громадськості, 
відкритість, публічність [2, c. 184]. 
Прозорість же визначається як вла
стивість і стан, що характеризується 
доступністю для сприйняття, зрозумі
лістю, ясністю, дохідливістю, можливі
стю легко розгадати, збагнути, явністю, 
неприхованістю [2, c. 971]. 

Гласність у дослідженнях правни-
ків визначають як широке обнароду
вання через засоби масової інформа
ції процесу і результатів роботи орга
нів виконавчої влади [3, c. 142]. На 
думку О. Томкіної, сутність принципу 
гласності полягає у відкритості, про
зорості, публічності організації та діяль
ності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх поса
дових осіб, доступності інформації про 
їхню діяльність [4, c. 28-29]. 

На думку В. О. Серьогіна, гласність 
виконавчих органів влади завжди була 
і залишається найбільш гострою 
проблемою, оскільки вони найбільш 
схильні до надмірної закритості, бюро
кратизації та відриву від потреб насе
лення. У сучасних демократичних дер
жавах доступ громадськості до інформа
ції державного значення забезпечується 
у два способи: забороною цензури і 
створенням механізму отримання офі
ційних документів. Інформування широ
кого загалу про діяльність уряду і 
прийняті ним рішення забезпечують
ся: 1) через парламент (звіти, відповіді 
на депутатські запити та ін.); 2) через 
засоби масової інформації (тексти 
правових актів, статті, інтерв’ю, прес-
релізи та ін.); 3) безпосереднім спілку
ванням з громадянами (відповіді на 
інформаційні запити, бесіди з громадя
нами під час робочих поїздок Прем’єр-
міністра по країні та ін.). Провідна 
роль у забезпеченні поінформовано
сті населення про діяльність урядових 
структур належить відповідним прес-
службам, які мають забезпечувати 
прямі та зворотні інформаційні пото-
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ки між виконавчою владою і громадя
нами [5, c. 14]. Недостатній рівень пра
вової регламентації принципу гласності 
у Конституції та законодавстві України, 
на думку зазначеного автора, вимагає 
розроблення і прийняття спеціально
го закону «Про відкритість публічної 
влади». Серед основних правил доступу 
до урядової інформації В. О. Серьогін 
вирізняє: презумпцію відкритості будь-
якої інформації; лише законодавче 
регулювання обмежень права на інфор
мацію; заборону відомчого тлумачення і 
деталізації секретності; обов’язковість 
письмового обґрунтування відмови нада
ти інформацію та ін. [5, c. 6]. На думку 
І. І. Дахової, принцип гласності діяльно
сті уряду проявляється у відкритості 
його роботи та доступі громадськості 
до рішень, прийнятих урядом [6, c. 118]. 
На думку В. В. Гнилорибова та В. М. Ти-
хонова, гласність – необхідна умова де
мократії, джерело інформації про реаль
ний стан справ, спосіб впливу на органи 
виконавчої влади з боку громадян 
України. Цей принцип проявляється у 
формі звіту органів виконавчої влади 
перед населенням, інформації в засо
бах масової інформації [7, c. 187]. 

На нашу думку, принцип гласно
сті в організації та діяльності Уряду 
слід визначати як обов’язок Кабінету 
Міністрів здійснювати постійну та сис
тематичну роботу з інформування 
громадськості про хід своєї діяльності 
та прийняті за її результатами рішен
ня. Отже, вважаємо, що саме принцип 
гласності (хоча без вживання цього 
поняття) охарактеризовано в ч. 4 
ст. 3 чинного Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України», відповід
но до якої Кабінет Міністрів України 
регулярно інформує громадськість 
через засоби масової інформації про 
свою діяльність, залучає громадян до 
процесу прийняття рішень, що мають 
важливе суспільне значення. Прийнят
тя Кабінетом Міністрів України актів, 
що містять інформацію з обмеже
ним доступом, можливе лише у випад
ках, визначених законом, з огляду на 
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гарантування національної безпеки та 
оборони України. Всі акти Кабінету Мі
ністрів України підлягають обов’язковому 
оприлюдненню, крім тих, що містять 
інформацію з обмеженим доступом. 

Слід звернути увагу на те, що 
останнє речення цитованої статті за 
Законом України «Про Кабінет Міні
стрів України» від 16.05.2008 р., зі змі
нами, мало інше формулювання: всі рі
шення (курсив наш.– О. С.) Кабінету 
Міністрів України підлягають обов’язко
вому оприлюдненню, крім актів, що мі
стять інформацію з обмеженим доступом. 
Отже, чинний Закон «Про Кабінет Мі
ністрів України» звузив сферу дії прин
ципу гласності в діяльності Уряду. 

Наведені аргументи дають можли
вість стверджувати про необхідність без
посереднього введення принципу глас
ності в систему принципів організації 
та діяльності Уряду. 

Стосовно змісту принципів відкрито
сті та прозорості слід зазначити таке. 

Відповідно до Принципів Європей
ського адміністративного простору 
(SIGMA-1999) принцип відкритості і 
прозорості розуміється як відкритість 
на противагу секретності; прозорість 
на противагу дискретності; винятко
вість конфіденційного та секретного 
характеру діяльності органів публіч
ної влади; набрання законної сили 
тільки після офіційного опублікуван
ня; підлеглість публічних адміністра
цій зовнішньому контролю; обов’язко
ве обґрунтування та наведення підстав 
прийнятого рішення особі, чиї права 
або законні інтереси зачіпаються з 
його прийняттям [9, c. 277]. Отже, згід
но з цитованим документом принципи 
відкритості та прозорості взагалі не 
розділяються. 

Втім, уважаємо, що така позиція 
є дискусійною, оскільки, як слушно 
відзначається в літературі, відкритість 
не повинна ототожнюватися з прозо
рістю: можна бути дуже добре обізна
ним із діяльністю апарату управління, 
але не мати ніяких реальних можли
востей вплинути на його зміст [10, c. 47]. 

Є думка, що принцип прозорості 
повноважень проявляється у відкри
тості, вільному доступі до носіїв пра
вових актів, в яких вони визначені [11, 
c. 79]. Однак, на нашу думку, таке ви
значення є вузьким і містить лише 
одну зі складових цього поняття. 

Також у літературі прозорість про
понується визначати як систематичне 
висвітлення діяльності органу держав
ної влади, роз’яснення цілей, змісту і 
механізму реалізації державної полі
тики, а відкритість – як створення орга
ном державної влади умов для безпере
шкодного доступу громадян до інфор
мації про його діяльність і до процесу 
прийняття рішень на всіх етапах їх 
готування [12, c. 22]. 

На наш погляд, заслуговують на 
підтримку позиції тих авторів, які 
відзначають, що принцип прозорості 
органів державного управління поля
гає в установленні ними умов, що за
безпечують залучення громадян та 
інших об’єктів управління до прийнят
тя управлінських рішень за рахунок 
створення і гарантування високого рів
ня їх обізнаності щодо змістовної та 
процедурної сторони державно-управ
лінської діяльності, а принцип відкри
тості державної влади є її обов’язком 
із забезпечення можливості вільного 
доступу громадян до здійснення управ
ління державними справами у спосіб 
безпосереднього волевиявлення, служ
би на посадах державних службовців, 
а також безпосередньо – через вибір 
конкретних кандидатур у депутати і 
політичних партій, які будуть пред
ставляти інтереси громадян в парла
менті та в органах місцевого самовря
дування [10, c. 48–49]. Автор зазначе
ного підходу пропонує розробити і 
прийняти загальний акт законодав
ства, який визначав би понятійні, 
дефініційні, змістовні, зобов’язальні, 
регулятивні та контрольні норми щодо 
засад реалізації принципів відкритості 
й прозорості в діяльності органів дер
жавного управління в Україні [10, 
c. 81]. 
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Отож, аналіз змісту понять «від
критість», «прозорість» і «гласність» 
дають підстави зробити висновок про 
те, що кожен із цих принципів є само
стійним і потребує окремого закріп
лення у законодавстві. 

Перспективним напрямом реалі
зації досліджуваних принципів слід 
уважати поширену останніми роками 
у розвинених країнах концепцію елек
тронного врядування (e-Government), 
що передбачає забезпечення повнішо
го доступу до інформації через Інтер-
нет; сприяння громадянській участі в 
державному житті способом створення 
можливостей для більш зручної кому
нікації з державними службовцями 
через електронні канали, наприклад, 
забезпечення можливості заповнюва
ти необхідні документи в електронно
му вигляді; підвищення підзвітності 
уряду через підвищення прозорості 
його операцій, що знижує ризики 
корупції; підтримку виконання цілей 
розвитку через зменшення часу й 
матеріальних витрат, які суб’єкти ма
лого бізнесу несуть у зв’язку зі спілку
ванням з державними структурами, 
а також способом забезпечення сільських 
та інших громад інформаційно-комуні
каційною інфраструктурою [13, c. 674]. 

Основними перешкодами розвит
ку та реалізації концепції електрон
ного врядування виступають: низький 
рівень розвитку телекомунікацій, низь
кий рівень комп’ютерної культури 
населення та посадових осіб органів 
влади; консерватизм як суспільства, 
так і посадових осіб органів влади; 
психологічна неготовність суспіль
ства. Однак, наприклад, відповідно до 
британської програми розгортання 
системи електронного врядування до 
кінця 2005 р. 99,9% всіх публічних 
послуг, що надає уряд Великої Британії, 
мали бути доступні через Інтернет. 
При цьому на сьогодні тільки 11% на
селення Великої Британії взаємодіє 
з урядом через мережу (це дуже ви
сокий показник, який суттєво пере
вищує відсоток населення, наприклад, 

22 ф 

Росії, що має підключення до мережі 
Інтернет).Але більшість британців на
дає перевагу взаємодії з державними 
органами по телефону чи безпосеред
ньому спілкуванню, «обличчя до об
личчя» [14, c. 15–16]. 

Поряд із системою електронного 
врядування у деяких країнах діє систе
ма мобільного уряду, що має три типи 
послуг: інформаційну, комунікаційну і 
транзакції. Наприклад, нещодавно уряд 
Китаю провів кампанію «Запитай пре
м’єр-міністра». Користувачам пропону
валося надіслати SMS-повідомлення із 
запитаннями прем’єрові. Підсумком 
кампанії стало 250 тисяч повідомлень із 
питаннями. Питання надіслали пред
ставники практично всіх соціальних 
груп китайського суспільства. На Філіп
пінах «Мобільний уряд» входить до 
системи «Електронного уряду». Успіш
ний досвід використання мобільного 
каналу є в Естонії [13, c. 677]. 

Відповідно до Концепції реформу
вання публічної адміністрації в Украї
ні, електронне урядування – спосіб 
організації публічної влади за допомо
ги систем локальних інформаційних 
мереж і сегментів глобальної інфор
маційної мережі, що забезпечує взає
модію органів публічної адміністрації 
між собою та приватними (фізичними 
та юридичними) особами [15, c. 383]. 

Окремі кроки в напрямку форму
вання електронного врядування мають 
місце і в Україні. Так, розпоряджен
ням Кабінету Міністрів України від 
13.12.2010 р.№ 2250-р схвалено Концеп
цію розвитку електронного урядування 
в Україні, відповідно до якої електрон
не урядування – форма організації 
державного управління, яка сприяє під
вищенню ефективності, відкритості 
та прозорості діяльності органів дер
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування з використанням інфор
маційно-телекомунікаційних техноло
гій для формування нового типу дер
жави, орієнтованої на задоволення 
потреб громадян, а головною складо
вою електронного урядування визна-
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чено електронний уряд – тобто єдину 
інфраструктуру міжвідомчої автома
тизованої інформаційної взаємодії 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування між собою, 
з громадянами і суб’єктами господа
рювання. 

Однією з найпоширеніших техно
логій проведення консультацій з гро
мадськістю в країнах Європейського 
Союзу, а також Канаді, США є «зеле
ні» та «білі книги». «Зелена книга» – 
урядовий документ, який повинен 
привернути увагу громадян до наяв
них проблем або можливостей, що 
виникають, а також з’ясувати думку 
громадян щодо можливих способів роз
в’язання проблеми або використання 
наявних можливостей. «Біла книга» – 
докладна заява про державну політику, 
яка представляє позицію уряду з ураху
ванням громадської думки після прове
дення консультацій. Іншими словами, 
«зелена книга» – заява про наміри уря
дової політики, а «біла книга» – конкрет
ні пропозиції з розв’язання проблеми, 
підготовлені за результатами обгово
рення «зеленої книги», тобто прове
дення консультацій [12, c. 69–70]. 

Характеризуючи перспективи реа
лізації принципів відкритості, прозо
рості та гласності в діяльності Уряду, 
слід сказати і про те, що до заходів 
забезпечення гласності в організації та 
діяльності Уряду можна додати можли
вість представників інших органів влади 
(парламенту, верховного суду тощо) 
брати участь у засіданнях уряду. Одначе 
сучасною тенденцією поступово стає 
проведення засідань уряду «за зачине
ними дверима». Це пов’язано, насам
перед, із необхідністю прийняття опера
тивних рішень урядовими органами у 
сфері захисту національної безпеки. 
Досить часто такі рішення приймаю
ться на підставі інформації, що має 
характер державної таємниці. Таким 
засіданням передують наради обмеже
ного кола урядовців, переважно тих, 
що відповідають за національну без
пеку та оборону [6, c. 118]. 

Так, відповідно до параграфа 16 
Регламенту Кабінету Міністрів Укра
їни, затвердженого постановою Кабі
нету Міністрів України в редакції від 
08.07.2009 р. № 712, зі змінами, якщо в 
засіданні Кабінету Міністрів беруть 
участь Президент України та/або Го -
лова Верховної Ради, про це головую
чий оголошує на початку проведення 
засідання. У засіданні Кабінету Міні
стрів відповідно до закону можуть 
брати участь народні депутати Украї
ни, генеральний прокурор або його 
заступник, уповноважений Верховної 
Ради з прав людини, голова Націо
нального банку або його заступник, 
голова Антимонопольного комітету та 
уповноважений Президентом Украї
ни представник. Кабінет Міністрів за 
пропозиціями членів Кабінету Міні
стрів визначає інших осіб, які беруть 
участь у його засіданнях з правом до
радчого голосу (постійні учасники). 
На засідання Кабінету Міністрів можуть 
запрошуватись у разі необхідності 
посадові особи, яких стосується обго
ворюване питання. У засіданні Кабі
нету Міністрів під час розгляду пи
тань, що стосуються соціально-трудової 
сфери, можуть брати участь уповно
важений представник від всеукраїн
ських профспілок, їхніх об’єднань та 
уповноважений представник від все
українських об’єднань організацій ро
ботодавців. Питання щодо присутності 
на засіданні Кабінету Міністрів пред
ставників засобів масової інформації 
та проведення ними кіно-, відео- і 
фотозйомки, а також звукозапису ви
рішує Прем’єр-міністр. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 22.04.2009 р. № 448-р схва
лено Концепцію Закону України «Про 
вплив громадськості на прийняття 
нормативно-правових актів».У зазначе
ній Концепції відзначається, що одним 
із усталених і поширених у багатьох 
демократичних державах світу механіз
мів цілеспрямованого впливу громадсь
кості на органи державної влади під час 
прийняття ними нормативно-правових 
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актів є лобіювання. Лобіювання пропо
нується визначати як легітимний вплив 
зареєстрованих та акредитованих у 
встановленому порядку осіб (лобістів та 
лобістських об’єднань) в інтересах за
мовників на органи державної влади, 
їхніх посадових і службових осіб під час 
прийняття (участі у прийнятті) ними 
нормативно-правових актів. 

Високу рентабельність лобіювання 
в Уряді України обумовлено низкою 
обставин: по-перше, бажана постано
ва Кабінету Міністрів має набагато 
простішу процедуру прийняття ніж за
кон, тобто не проходить тривалих пар
ламентських процедур; по-друге, такий 
спосіб дозволяє уникнути публічності, 
яка є неодмінною рисою парламент
ських засідань Верховної Ради Украї
ни, що сприяє більш прихованим фор
мам лобіювання; по-третє, норматив
но-правовий акт Уряду має набагато 
простішу процедуру введення його в 
дію порівняно із законами; по-четвер
те, вартість підзаконного норматив
но-правового акта для замовника 
лобістських послуг значно нижча, ніж 
витрати на лобіювання закону; по-п’я
те, найважливіші питання в нашій 
державі законодавчою владою не 
врегульовано; по-шосте, відповідно до 
ст. 93 Конституції України Кабінет 
Міністрів є суб’єктом права законо
давчої ініціативи, мало того, за ним 
Закон України «Про Регламент Вер
ховної Ради України» від 10.02.2010 р., 
зі змінами, у ст. 89 визначив повнова
ження внесення до парламенту проектів 
закону про надання згоди на обов’язко
вість міжнародних договорів України 
та виключне право на внесення про
екту закону про Державний бюджет 
України, який найбільше привертає 
увагу суб’єктів лобіювання [16, c. 187]. 

Складність лобіювання через Ка
бінет Міністрів України, незважаючи 
на вимоги ч. 4 ст. 3 Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» щодо 
регулярного залучення громадян до 
процесу прийняття рішень, які мають 
важливе суспільне значення, та ч. 2 
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ст. 40 цього ж Закону про розгляд 
пропозицій об’єднань громадян із пи
тань, що належать до компетенції 
уряду, викликано тим, що за своєю 
структурою вищий орган виконавчої 
влади є колегіальною установою, тож 
із внесенням законопроекту від його 
імені виникають певні труднощі, пов’я
зані, насамперед, із надзвичайно висо
кою бюрократизацією такої процедури 
[16, c. 200–202]. 

Можливість здійснення лобіювання 
об’єднаннями громадян на урядовому 
рівні надають уже згадана вище ст. 40 
Закону України «Про Кабінет Мініст
рів України» та ст. 51, котра передба
чає, що зареєстровані проекти актів 
Кабінету Міністрів України вносяться 
до бази даних електронної комп’ю
терної мережі. Їх оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Кабінету Міні
стрів України здійснюється в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України, а проекти актів Кабінету Мі
ністрів України, що мають важливе су
спільне значення і визначають права 
та обов’язки громадян України, підля
гають попередньому оприлюдненню 
в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

Втім, на сучасному етапі феномен 
лобістської діяльності в органах вико
навчої влади можна охарактеризува
ти як невпорядковане лобіювання [17, 
c. 413]. 

Отже, як підсумок щодо характе
ристики законодавчого врегулюван
ня принципів відкритості, прозорості та 
гласності в діяльності Уряду, можемо 
зазначити, що процес такого врегу
лювання є незавершеним і триває як 
на рівні прийняття законів, так і на 
підзаконному рівні. Окремим завдан
ням слід уважати подолання стерео
типу недоступності до інформації про 
діяльність Уряду у громадян, чому мають 
передувати робота з готування відпо
відних нормативних актів і система 
заходів з інформування громадян про 
можливості контактування з вищим 
органом виконавчої влади. 
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Совгиря О. В. Принципи відкритості, прозорості та гласності діяльності Уряду: 
визначення змісту та співвідношення понять 

У публікації досліджено зміст принципів відкритості, прозорості та гласності 
діяльності Уряду. Охарактеризовано сутність кожного із зазначених понять та їх 
співвідношення. Проаналізовано нормативно-правові акти, що розкривають зміст 
зазначених принципів, та вироблено пропозиції з удосконалення змісту цих актів. 

Ключові слова: Уряд, принципи діяльності Уряду, принципи відкритості, 
прозорості та гласності. 
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Совгиря О. В. Принципы открытости, прозрачности и гласности деятельности 
Правительства: определение содержания и соотношения понятий 

В публикации исследовано содержание принципов открытости, прозрачности 
и гласности деятельности Правительства. Охарактеризовано сущность каждого из 
указанных понятий и их соотношение. Проанализированы нормативно-правовые 
акты, раскрывающие содержание указанных принципов, и выработаны пред-
ложения по усовершенствованию их содержания. 

Ключевые слова: Правительство, принципы деятельности Правительства, 
принципы открытости, прозрачности и гласности. 

Sovhyrya O. The principles of openness, transparency and publicity of the Govern
ment: determination of the content and correlation of the concepts 

The publication examines the principles of openness, transparency and publicity of 
the Government as well as the nature and correlation of these concepts. Furthermore, it 
provides the analysis of legislation revealing the substance of aforementioned principles 
and provides the proposals for improvement of such legislation. 

Key words: Government, the principles of the Government, the principles of open
ness, transparency and publicity. 
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