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ВСТУП 
 

Забезпечення діалогу суспільства та державних органів у процесі прийняття публічно-
владних рішень є невід’ємною ознакою демократичного режиму, утвердження якого закріплено 
у Конституції України як один із основних пріоритетів. В Україні, державі із радянським 
минулим, демократичні процедури участі громадськості у законодавчому процесі донедавна 
були практично відсутні. Сучасне українське суспільство є свідком радикальної зміни 
цінностей, коли відбувається становлення системи нових стосунків між громадськістю та 
органами державної влади. Ми спостерігаємо перехід із системи суб’єкт-об’єктних відносин у 
площину суб’єкт-суб’єктних відносин, коли обидві сторони є рівноправними учасниками 
діалогу. Звичайно, що такий перехід не може відбуватись без подолання цілого ряду перепон. 
Зокрема, слід зупинитись на трьох проблемах, які вимагають свого вирішення на шляху до 
забезпечення активної участі українських громадян у процесі прийняття публічно-владних 
рішень: 

1) науково-теоретична 
Наукові дослідження проблем демократії через об’єктивні умови мають нетривалу історію 

в Україні. Традиційно склалось, що більше уваги присвячується питанням представницької 
демократії, тоді як актуальні у західній науковій літературі дискусії щодо прямої та 
консультативної демократії залишаються поза увагою, а отже, і дослідженнями, українських 
науковців. Разом із тим, двадцять перше століття з його розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій ставить питання про залучення громадян до процесу прийняття 
державних рішень, як ніколи гостро. На сьогодні можна знайти величезну кількість 
теоретичних праць, присвячених перспективам розвитку безпосередньої та консультативної 
демократії у сучасному світі. Чи можемо ми говорити про те, що науково-технічний прогрес 
ставить нас на порозі серйозної трансформації політико-правових систем? Що настав час 
переосмислити роль традиційних гілок влади і поставити під питання ідеї часів Французької 
революції? На жаль, ці дискусії залишаються поза увагою українських науковців та, відповідно, 
суспільства вцілому. Як результат – недооцінка можливостей, які дає безпосередня та 
консультативна демократія та відсутність волі до її запровадження у дію.  

2) юридико-прикладна 
Ще однією із найбільш гострих та основоположних є проблема відсутності дієвих 

правових механізмів врегулювання відносин між громадськістю та владними органами. У сфері 
забезпечення участі громадськості у законодавчому процесі Україна серйозно відстала від 
розвинутих демократичних держав. Сьогодні у зарубіжній практиці можна віднайти 
розгалужену систему форм, які можуть забезпечити таку участь. Разом із тим, безсистемний, 
неосмислений та не адаптований до національних умов “імпорт ідей” призводить до недієвості 
цих механізмів. Спроби запровадити окремі процедури обумовили прийняття ряду нормативно-
правових актів, які суперечливо та неповно врегульовують цю сферу суспільних відносин.  

3) соціальна  
Відсутність віри у те, що голос громадянина «може бути почутим» є однією із найбільш 

складних проблем, які вимагатимуть найбільше часу на зусиль для свого вирішення. 
Формальний характер участі громадськості у процесі прийняття рішень, свідками якого є 
суспільство вже протягом тривалого часу, підірвав довіру до цього інституту.  

Аналіз вище окресленого кола проблем свідчить, що вони вимагають свого послідовного 
вирішення: проведення ґрунтовного дослідження даного питання є невід’ємною передумовою 
створення ефективного законодавчого механізму реалізації принципу народовладдя і права 
громадян брати участь в управлінні державними справами. Наявність чітких та зрозумілих 
правових інструментів дозволить подолати упереджене ставлення суспільства. 
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Завданням, яке може бути розв’язане у рамках цього дослідження, є: по-перше, створення 
цілісного розуміння конституційно-правового інституту участі громадськості у законодавчому 
процесі; по-друге, напрацювання рекомендацій щодо вдосконаленні чинної нормативно-
правової бази, яка регулює зазначену участь, з метою забезпечення її ефективності.  

Лабораторія законодавчих ініціатив висловлює щиру подяку Програмі сприяння 
парламенту України Університету Індіани завдяки підтримці якої стало можливим 
проведення цього дослідження. 
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РОЗДІЛ I. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ: АНАЛІЗ 
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНИХ ФОРМ 
 

А. Зміст поняття “участь громадськості у законодавчому процесі” 
 

Участь громадськості у процесі прийняття владних рішень є однією із вихідних засад 
демократії. Дискусія навколо того, що таке демократія і чи є вона оптимальною моделлю для 
формування політичної системи суспільства ведеться уже багато віків – починаючи від 
античних філософів і до наших днів. Відоме висловлювання Руссо, який зазначив, що “Якби 
існував народ, що складається із богів, то він здійснював би управління собою демократично. 
Але таке довершене управління не підходить людям”1. Змінюються підходи до розуміння 
поняття “демократія”, змінюється кількість їх прихильників, але саме поняття залишається, як 
зазначав Черчілль, найкращим, що досі вигадало людство. 

Демократію у її ранніх історичних проявах зазвичай розуміли як форму громадського 
самоврядування, за якої громадяни залучаються безпосередньо до законодавчої діяльності, 
беруть участь у народних зборах, виборах шляхом жеребкування, суспільній військовій службі 
та інших громадських установах2. Тобто поняття “безпосередньої демократії” (прямої 
демократії, демократії участі) має “історичну першість виникнення”3. Під безпосередніми 
формами народовладдя слід розуміти “пряме владне волевиявлення народу, що тягне юридичні 
наслідки з суспільно-значущих питань у формах, які не суперечать праву, яке гарантується і 
забезпечується державою”4.  

Однак, із розвитком і ускладненням суспільних відносин виникає теорія “представницької 
демократії”, яка передбачала реалізацію влади не народом безпосередньо, а через своїх 
представників. Вона стала відповіддю на нові виклики, що стояли перед людством, але її 
впровадження призвело до “формування парламентського стилю управління, багатопартійної 
політичної системи і пасивного, відокремленого електорату”5. Крім того, система політичного 
представництва залишила без відповіді цілий ряд запитань, як-от: “Що переважає в 
політичному представництві: представленість (подібність законодавчих органів влади до 
народу, пропорційна представленість меншин), символічна виразність (здатність дати людям 
відчути себе причетними і продемонструвати їм, що про них дбають), посередництво (виборці 
дають настанови своїм представникам і наглядають за ними), справедливість (ухвалення 
необтяженими обов’язками представниками обдуманих та незалежних рішень) чи лояльність до 
лідера, політичного курсу або політичної партії?”6.  

У зв’язку із тим, що обидві вище окреслені моделі були визнані не ідеальними, вже 
відносно нещодавно, сформувалась ідея дорадчої демократії (Хабермас Ю., Чемберс Д., 
Драйзек Дж. та інші). Хабермас у цьому контексті зазначив, що “сучасна модель взаємин 
держави і громадян має вибудовуватись не за традиційним принципом суб’єкт-об’єктних 
відносин (керуючі-керовані), а на механізмах “комунікативної поведінки”, тобто на суб’єкт-
суб’єктних відносинах, на принципах визначення рівноправності як людини суспільної, так і 

                                                
1 Руссо Ж. -Ж. Об общественном договоре: Трактаты. – М.: Канон-пресс-ц: Кучково поле, 1998. – С. 256.  
2 Енциклопедія політичної думки // За ред. Д.Міллера. – К.: Дух і Літера, 2000. – С. 104. 
3 Шипілов Л.М. Принцип народовладдя і його здійснення в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. – 
Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. –Х., 2004. – 19 с. – www.nbuv.gov.ua. 
4 Там же. – www.nbuv.gov.ua. 
5 Енциклопедія політичної думки // За ред. Д.Міллера. – К.: Дух і Літера, 2000. – С. 104. 
6 Там же. – С. 302. 

http://www.nbuv.gov.ua
http://www.nbuv.gov.ua
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людини “приватної”, що передбачає як головну демократичну процедуру “діалогову 
комунікацію” державної влади і “вільної громадськості”1.  

Проблема і необхідність участі громадськості у законодавчому процесі є невід’ємною в 
умовах безпосередньої та дорадчої демократії. Таким чином можна говорити про існування 
двох основних стратегій залучення громадян в процес здійснення публічної влади у державі в 
цілому та прийняття законодавчих актів зокрема. В першу чергу, це стратегія прийняття 
рішення самими громадянами. В другу – вироблення рішення та прийняття закону за участі 
громадян. Виходячи із цього, поняття “участь громадськості у законодавчому процесі” можна 
визначити як “процес безпосереднього або опосередкованого залучення громадськості до 
процесу підготовки, обговорення та прийняття законів”.  

Щодо визначення терміну “громадськість”, то його розуміння не є однозначним. Якщо 
звернутись до теоретичного тлумачення цього терміну, то у “Юридичній енциклопедії” він 
визначається як соціально активна частини суспільства, яка на добровільних засадах бере участь у 
суспільно-політичному житті країни. Для громадськості характерні потреба у спілкуванні, 
орієнтація на колективну діяльність, пріоритет громадських інтересів перед індивідуальними, 
активне вираження своєї суспільної позиції тощо. Важливою сферою діяльності громадськості є й 
участь у державно-правових заходах. Громадськість, зокрема, сприяє проведенню виборів і 
референдумів, допомагає у роботі державних органів і органів місцевого самоврядування, обго-
ворює проекти законів тощо. Діє як безпосередньо, так і через різноманітні об’єднання громадян, 
порядок роботи яких регулюється Законом України “Про об’єднання громадян”2. Дане 
визначення слід оцінити критично, оскільки “громадськість” трактується як ідеальна сукупність 
осіб, що зацікавлена всім, що відбувається у державі та відстоює інтереси суспільства перед 
державними органами. 

Розкривати зміст поняття “громадськість”, вважаємо за доцільне виходячи із визначення, 
що вже стало частиною правового поля України шляхом ратифікації Конвенції про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля. Остання закріплює, що “громадськість означає одну або більше 
фізичну чи юридичну особу, їх об’єднання, організації або групи, які діють згідно з 
національним законодавством або практикою”3. Йдеться про всю сукупність осіб, які не 
входять до кола державно-владних суб’єктів наділених правом участі у законодавчому процесі 
(народні депутати України, Президент України та інші), а також працівників відповідних 
органів, які задіяні у цьому процесі у силу своїх професійних обов’язків. Разом із тим вважаємо, 
що у правовому полі, яке регламентує процес опосередкованого залучення громадськості до 
законодавчого процесу, більш доцільно вживати термін “зацікавлена громадськість”. Такий 
підхід відповідає практиці, що склалась у Європейському Союзі. У тексті вже згаданої Конвенції 
термін “зацікавлена громадськість” означає громадськість, на яку справляє або може справити 
вплив процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або яка має 
зацікавленість у цьому процесі. 

 

“Громадськість означає одну або більше фізичну чи юридичну особу, їх об’єднання, 
організації або групи, які діють згідно з національним законодавством або практикою”. 
 
“Зацікавлена громадськість означає громадськість, на яку справляє або може справити 

                                                
1 Структури громадської участі в Україні: збірник аналітичних матеріалів // Упорядник – М.Лациба, Н.Ходько. – 
К.: Укр. незалеж. центр політ. досліджень, 2003. – С. 6. 
2 Юридична енциклопедія: в 6 томах // Відп. ред. Ю.С.Шемшученко. – К.: “Уренцикл”,1998. – Т.1. – А-Г. – С. 640. 
3 Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 1999 року №832-XIV. – 
www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua
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вплив процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, 
або яка має зацікавленість в цьому процесі; для цілей даного визначення недержавні 
організації, які сприяють охороні навколишнього середовища та відповідають вимогам 
національного законодавства, вважаються такими, що мають зацікавленість”. 
 

Конвенція про доступ до інформації,  
участь громадськості в процесі прийняття рішень  

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
(ратифікована Україною 6 липня 1999 року) 

 
Видається також за доцільне розмежувати такі поняття як “народ” та “громадськість”. Під 

поняття “народ” слід розуміти “населення держави, що утворює єдину спільність незалежно від 
кількості національних спільнот, які у ній існують”1. Тобто, поняття “громадськість” є більш 
широким, оскільки воно охоплює не лише фізичних, а й юридичних осіб.  

Залучення громадян до участі у законодавчому процесі дозволяє вирішити цілу низку 
проблем, зокрема, пов’язаних із запровадженням непопулярних та болючих для громадян 
рішень, із забезченням балансу інтересів у державно-владних рішеннях та відображенням у них 
громадської думки. 

Як не парадоксально, але проблема залучення громадськості до участі в управлінні 
державними справами є актуальною не лише для країн, що знаходяться на шляху до демократії. 
Як свідчать опитування, що їх наводить у своїй книзі Лоуренс ЛеДюк, відсоток виборців, які 
відчувають, що обрана ними влада виявляє схильність до “втрати зв’язків” з електоратом 
складає: у Німеччині – 86%, у Франції – 85%, у Великобританії – 84%, Канаді – 83%, Сполучені 
Штати Америки – 78%2.  

Отже, забезпечення участі громадськості у законодавчому процесі є невід’ємною 
частиною побудови сучасних стосунків між державою і громадянами, не за традиційним 
принципом суб’єкт-об’єктних відносин (керуючі-керовані), а на принципах рівноправності та 
забезпечення “діалогової комунікації” між державною владою та громадськістю. 

Під поняттям “участь громадськості у законодавчому процесі” слід розуміти “процес 
безпосереднього або опосередкованого залучення однієї або більше фізичних чи юридичних 
осіб, їх об’єднань, організацій або груп, які діють відповідно до національного законодавства 
або практики, до процесу підготовки, обговорення та прийняття законів”.  

У правовому полі, яке регламентує процес опосередкованого залучення громадськості до 
законодавчого процесу, більш доцільно вживати термін “зацікавлена громадськість”, тобто гро-
мадськість, на яку справляє або може справити вплив процес прийняття відповідного рішення або 
яка має зацікавленість у цьому процесі. Щодо безпосередньої участі, то використання терміну 
“зацікавлена громадськість” є недоречним, оскільки законодавством окремої держав може 
передбачатись обов’язковість участі, наприклад, у референдумах. 

 

Б. Форми участі громадськості у законодавчому процесі та їх система 
 

                                                
1 Юридична енциклопедія: в 6 томах // Відп. ред. Ю.С.Шемшученко. – К.: “Уренцикл”,1998. – Т.4. – Н-П. – С. 46. 
2 Лоуренс ЛеДюк. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці. – Х.: Центр освітніх ініціатив, 
2002. – С. 14. 
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Створення належної правової системи, яка б забезпечувала ефективну участь 
громадськості у законодавчому процесі є неможливим без окреслення чіткої системи такої 
участі та комплексного уявлення про її форми (дивись – Додаток 1).  

У рамках теорії конституційного права, виходячи із вище окресленого визначення поняття 
безпосередньої демократії, можна виокремити наступні інститути безпосередньої участі 
громадян у правотворчості: 
- референдуми; 

- право народної правотворчої ініціативи; 
- народне вето. 

Така форма, як плебісцити (народні обговорення, дорадче опитування) не віднесена нами 
до форм безпосередньої участі. Адже у ході плебісциту громадяни не виступають суб’єктом 
влади, вони – лише учасники діалогу влади та громадянського суспільства, а, незважаючи на 
потенційно можливий визначний вплив громадян на цей процес, остаточне рішення все ж 
приймається представницьким органом влади або відповідними посадовими особами.  

Поняття опосередкованої участі громадськості у законодавчому процесі є дещо 
складнішим. Сьогодні на практиці існує значна кількість механізмів, які у тій чи іншій мірі 
передбачають можливість їх використання для здійснення впливу на законодавчий процес 
(тобто, фактично, на осіб, які є суб’єктами прийняття законодавчих рішень). Однак у даному 
дослідженні, спробуємо обмежитись лише тими формами, які передбачають необхідність їх 
правового регулювання. На нашу думку, форми опосередкованої участі, хоч і досить умовно, 
але можна поділити на два види: ті, що мають петиційний характер та власне консультаційні 
форми. Перші характеризуються тим, що передбачають звернення громадян або їх об’єднань 
(як формальних, так і неформальних) з метою впливу на законодавчий процес, тобто є 
ініціативою, що спрямовується “знизу – вгору”. До цієї групи можна віднести такі форми як: 
- звернення громадян у письмовій та усній формі, які містять законодавчі пропозиції; 

- проведення громадських акцій з метою вплинути на законодавчий процес; 
- лобістську діяльність. 

Власне консультаційні форми характеризуються наявністю бажання з боку державних 
органів з’ясувати та врахування у ході вироблення державної політики думки громадськості, 
тобто це ініціатива, яка йде “згори”. До таких форм слід віднести: 
- діяльність спеціальних консультативно-дорадчих органів (робочі групи, громадські ради 

тощо);  
- публічні громадські обговорення:  

o проведення парламентських, комітетських та інші громадських слухань, 
конференцій, семінарів, форумів, “круглих столів”, зборів, зустрічей з громадськістю, 
громадських приймалень; 

o теле- або радіодебати, дискусії, діалоги, інтерв’ю та інші передачі теле- і 
радіомовлення, телефонні “гарячі лінії”, засоби електронного урядування;  

- вивчення громадської думки: 

o проведення плебісцитів  
o проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, 

контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи); 
o запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової 

інформації;  
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o проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, 
на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп; 

o опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і 
пропозицій;  

o проведення аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних скриньок 
тощо. 

Навести вичерпний перелік усіх форм опосередкованої участі громадськості у 
законодавчому процесі неможливо, оскільки процес взаємодії органів державної влади та 
громадськості є надзвичайно розгалуженим та постійно вдосконалюється не лише в Україні, але 
й у всьому світі. Свідченням цього твердження є, зокрема, той факт, що лише червнем 2002 
року датується комюніке Європейській Комісії, яким передбачено основні засади проведення 
консультацій Європейською Комісією із зацікавленими сторонами у ході вироблення рішень. 
До цього часу кожен департамент використовував власні механізми та методи проведення 
консультацій з окремими зацікавленими сторонами в межах своєї компетенції1. 

Таким чином, запропонована класифікація форм участі громадян у законодавчому процесі 
дозволяє доволі чітко окреслити сферу дії правових норм, що регламентують засади її 
реалізації, а також створює основу для аналізу кожної із окреслених форм з метою з’ясування 
реальної ролі громадян у законодавчому процесі.  

 
В. Змістовний аналіз окремих форм участі громадськості у законодавчому процесі 

 

Оскільки функції вищезазначених форм не обмежуються лише забезпеченням участі 
громадськості у законотворенні, існує потреба коротко охарактеризувати, яким чином вони 
сприяють цьому процесу, і проілюструвати це прикладами із міжнародного досвіду.  
 
Референдуми  
 

У сучасній юридичній літературі існує безліч визначень поняття “референдум”. Не 
заглиблюючись у деталі підходів різних дослідників визначимо, що під поняттям “референдум” 
слід розуміти всенародне голосування громадян, що проживають у межах певної держави, 
суб’єкта федеративної держави, адміністративно-територіальної одиниці або території 
місцевого самоврядування, для прийняття публічно-владних рішень з питань відповідного 
рівня2. 

Батьківщиною референдумів вважається Швейцарія. Тут ще з 15 століття проводились 
чисельні “народні опитування”, перше з яких відбулось в 1449 році, внаслідок якого народ 
погодився на запровадження додаткового податку для покриття воєнного боргу республіки. З 
16 століття в Європі стали відомими близькі до сучасних референдумів опитування мешканців 
общин3. Вперше прийняття конституції на референдумі відбулось у 1793 році у Франції. У 
подальшому інститут референдуму набував все більшого поширення і ця тенденція зберігається 
дотепер. 

                                                
1 Громадські ради в Україні: довідник // Упорядник – М.Лациба. – К.: Укр. незалеж. центр політ. досліджень, 2003. 
– С. 214 – 215. 
2 Руденко В.Н. Прямая демократія: модели правления, конституционно-правовые институты. – Екатеринбург: УрО 
РАН, 2003. – С. 122. 
3 Там же. – С. 123. 
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У сучасному світі конкретні норми, що регулюють процедуру проведення референдумів у 
різних країнах, значно відрізняються залежно від: рівня проведення референдуму, його 
предмету та часу проведення, правових наслідків, права ініціювати референдуму тощо. Усі ці 
ознаки ілюструють характер повноваження громадян щодо прийняття публічно-владних рішень 
на референдумі, а також рівень безпосередності їх участі у цьому процесі.  

Спробуємо охарактеризувати види референдумів, які передбачають участь громадян у 
законодавчому процесі. По-перше, можна виокремити референдуми, які мають конституційний 
характер (тобто громадяни наділяються правом приймати основний закон держави) та власне 
законодавчий (передбачають прийняття інших законодавчих актів). Під час проведення таких 
референдумів громадяни, фактично, тимчасово отримують окремі повноваження установчих 
зборів або законодавчого органу влади. У сучасних державах коло питань, які можуть 
виноситись на такі референдуми визначається конституцією або законом і, як правило, є досить 
обмеженим. 

Референдуми можуть проводитись як на загальнонаціональному рівні і на місцевому рівні. 
Причому законодавчий характер вони можуть мати в обох випадках (адже місцеві можуть 
проводитись у межах суб’єктів федерації). Більшість держав, у яких діє інститут референдуму, 
передбачили для своїх громадян право приймати рішення загальнодержавної ваги, однак із 
цілим рядом обмежень. Законодавець більш охоче надає громадянам право на участь у місцевих 
референдумах, оскільки участь у референдумах більш високого рівня вимагає серйозного 
професіоналізму. У таких державах як США, Ізраїль, Індія та Нідерланди взагалі відсутнє право 
громадян брати участь у загальнонаціональному референдумі. 

Референдуми також поділяються на обов’язкові (mandatory referendum, automatic 
referendum) і факультативні (optional referendum, voluntary referendum). Обов’язкові 
референдуми проводяться на підставі вимог конституції або інших нормативно-правових актів 
щодо чітко визначеного кола питань, а прийняття рішення у такому випадку є можливим лише 
шляхом референдуму. Обов’язковий референдум можна розглядати як приклад наділення 
громадян, а не представницький орган, верховною законодавчою владою. Як зазначив із цього 
приводу Тахтарев К. у роботі “От представительства к народовластию”: “Під час обов’язкового 
референдуму парламент остаточно перетворюється у велику комісію, що вибрана народом для 
підготовки законів, для розробки законопроектів”1.  

Під факультативним референдумом розуміють такий, що проводиться у визначеному 
законодавством порядку із ініціативи органів державної влади, місцевого самоврядування, 
посадових осіб, організацій, громадян щодо питання, яке дозволено виносити на референдум. 
Як зазначав ще у минулому столітті швейцарський політолог Генгель, “обов’язковий 
референдум – це визнання зрілості народу, а факультативний – результат незадоволення 
діяльністю влади”2.  

 За часом проведення розрізняють дозаконодавчі та післязаконодавчі референдуми 
(залежно від того, коли передбачено проведення референдуму – до розгляду документу 
представницьким органом чи після нього). Приймаючи участь у дозаконодавчому референдумі 
громадяни висловлюються щодо законопроекту або плану конституційної реформи, тоді як під 
час післязаконодавчого голосують щодо прийнятого закону або іншого законодавчого акту. 

Залежно від правових наслідків референдуму розрізняють затверджуючі (ратифікуючі), 
відхиляючі та відкладаючі. Під час таких референдумів відбувається голосування після 
прийняття правового акту і вони мають своїм наслідком або його затвердження, або скасування. 
У даному випадку громадяни виступають безпосередніми учасниками законодавчого процесу і 

                                                
1 Подано за Руденко В.Н. Прямая демократія: модели правления, конституционно-правовые институты. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – С. 124. 
2 Там же. – ст. 130. 
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виконують функцію, яка наближена до підписання правового акту вищою посадовою особою 
держави. Наприклад, відповідно до ст. 128 Конституції Австралії після схвалення парламентом 
проекту закону про внесення змін до Конституції, необхідне його затвердження на референдумі 
більшістю голосів виборців держави у більшості штатів1. Конституцією Франції передбачено 
можливість винесення на референдум законопроекту, що передбачає ратифікацію міжнародних 
договорів2. Цікава ситуація склалась у Данії, де, як зазначає Маклаков В.В.: “досить показовим 
є скасування в 1953 році верхньої палати парламенту Данії і одночасне запровадження 
інституту референдуму”3. Відповідно до п. 1 ст. 42 Конституції Королівства Данії4, якщо 
законопроект схвалений Фолькетингом, одна третина депутатів може звернутись до голови 
парламенту з вимогою про проведення референдуму. Коли громадяни відхиляють 
запропонований документ, то такий вид референдуму називають “народним вето” або 
“аброгативний референдум” (abrogative referendum). Щодо відкладаючих референдумів, то вони 
передбачають голосування щодо закону, який прийнятий, але ще остаточно не вступив у силу. 
Голосування дозволяє не допустити промульгації закону, проти якого виступають громадяни, 
відкласти його прийняття або зумовити необхідність його доопрацювання з урахуванням 
результатів голосування. 

Можна також виділити парламентські та позапарламентські референдуми. У першому 
випадку громадяни стають безпосередніми учасниками законодавчого процесу, що проходить у 
представницькому органі, і, як правило, це відбувається уже на завершальних його етапах. У 
другому випадку громадяни можуть приймати рішення безпосередньо на референдумі, поза 
парламентськими процедурами. Вони можуть самостійно розробляти, виносити на розгляд і 
приймати шляхом прямого голосування проект правового акту. 

Розрізняють референдуми також залежно від того, хто наділений правом їх ініціювання. 
Питання того, чи можуть громадяни самі ініціювати проведення референдуму, є одним із 
найбільш вагомих аспектів, що характеризує їх повноваження щодо прийняття публічно-
владних рішень. Правом ініціювання можуть бути наділені представницькі або виконавчі 
органи влади, вищі посадові особи, певна кількість депутатів або депутатських груп тощо. 
Референдуми, право ініціювати які мають громадяни, називаються петиційні. Найбільш 
поширені вони у Швейцарії, ряді штатів США, Австралії, Італії. 

Інколи дослідники пропонують поділяти референдуми також на імперативні (binding 
referendum) та консультативні (consultative referendum). Результати перших, на відміну від 
других, є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами права. Однак, консультативні 
референдуми (народні опитування, плебісцити) не наділяють громадян владними 
повноваженнями, а тому їх не можна віднести до інститутів безпосереднього впливу на 
законодавчий процес. У зв’язку із цим, вони будуть більш докладно розглянуті серед 
механізмів опосередкованої участі. 

 
Право народної правотворчої ініціативи 
 

У конституційному праві під поняттям народної правотворчої ініціативи розуміють 
складний інститут, яким передбачено, що певна кількість громадян може запропонувати 
                                                
1 Руденко В.Н. Прямая демократія: модели правления, конституционно-правовые институты. – Екатеринбург: УрО 
РАН, 2003. – С. 133 
2 Конституции государств Европы: в 3 томах // Под общ. ред. Л.А.Окунькова. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – Т.3. – 
С. 411-430. 
3 Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейского Союза: справочник. – М.: ИНИОН, 1997. – С. 22. 
4 Конституции государств Европы: в 3 томах // Под общ. ред. Л.А.Окунькова. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – Т.2. – 
С. 761-784. 
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проекти правових актів, в тому числі проект закону про внесення змін до конституції або інших 
правових актів, шляхом внесення їх до представницького органу або винесення на референдум. 
Ініціатива, яка реалізується шляхом референдуму має назву прямої, а через представницький 
орган – непрямої. Пряма ініціатива (анг. – direct initiative) – це ініціативи громадян, які, 
відповідно до передбаченої законодавством процедури, безпосередньо виносяться на народне 
голосування. Непряма ініціатива (анг. – indirect initiative) – ініціативи громадян, які 
передбачають залучення представницького органу для їх обговорення та прийняття. Наприклад, 
ініціативи громадян, які, відповідно до передбаченої законодавством процедури, вносяться до 
представницького органу для попереднього обговорення, а потім виносяться на народне 
голосування. Або ж, як у Латвії, у випадку, якщо представницький орган не погоджується 
прийняти проект без суттєвих змін, він знову виноситься на народне голосування. При цьому 
парламент має право запропонувати альтернативний законопроект. Окремо можна виокремити 
ініціативи щодо порядку денного (анг. – agenda initiative), які вносяться до представницького 
органу, який самостійно їх розглядає на приймає рішення (Австрія, Угорщина). Ініціатива може 
бути сформованою (якщо громадянами висувається підготовлений акт) або несформованою (у 
вигляді пропозиції представницькому органу розробити документ, який пізніше може бути або 
внесеним на референдум, або на розгляд представницького органу). Залежно від предмету 
ініціативи можна розрізнити конституційну і законодавчу ініціативу. Перша передбачає 
пропозицію про зміну конституції певної держави та, як правило, вимагає більшої кількості 
голосів, ніж звичайна ініціатива, що стосується нормативно-правових актів нижчого рівня. 
Наприклад, у Литві 50 000 громадян, які мають виборче право, можуть подати у Сейм проект 
закону, який Сейм зобов’язаний розглянути, однак внесення до Сейму пропозиції стосовно змін 
або доповнень до Конституції повинно підтримати не менше як 300 000 виборців (ст. 147).  

У правових системах сучасних держав інститут народної правотворчої ініціативи вперше 
з’являється в період Нового часу у праві США. Його виникнення пов’язують із прийняттям у 
1715 році закону штату Масачусетс, що закріпив право народної законодавчої ініціативи на 
місцевому рівні. А от у Давній Греції та Давньому Римі подібного інституту не було. 

 
Народне вето 
 

Під народним вето слід розуміти інститут безпосередньої демократії, що передбачає право 
громадян відхиляти шляхом голосування на референдумі закони, що були прийняті 
представницьким органом та вступили в силу. Цей інститут можна розглядати як додатковий 
механізм, яким наділений народ для того, щоб мати можливість не допустити реалізації закону, 
що не відповідає його інтересам. Зміст цього права – це заборона. Навіть саме слово “вето” 
походить від латинського “не допускати”, “не дозволяти”, “забороняти”, “заважати”, 
“заперечувати”, “бути проти”1. 

Залежно від предмету народне вето може бути або загальним, або частковим. Реалізація 
права загального вето передбачає повну відміну правового акту (власне аброгація). Реалізація 
права часткового вето означає відміну окремих положень правового акту (дерогація). Народне 
вето є абсолютним, тобто таким, що остаточно відміняє правовий акт. Право його ініціювання 
може належати як певній кількості громадян, так і органам державної влади, певній кількості 
депутатів тощо. Наприклад, у Австрії за рішенням Національної ради чи на вимогу більшості її 
членів стосовно будь-якого законодавчого рішення після завершення законодавчої процедури 
(ст. 42) і до засвідчення цього рішення Федеральним президентом може бути проведено 
народне голосування (ст. 43). Конституцією Італії передбачено, що народний референдум 
призначається для повної або часткової відміни закону чи акта, який має силу закону, на вимогу 
                                                
1 Подано за Руденко В.Н. Прямая демократія: модели правления, конституционно-правовые институты. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – С. 246. 
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50 000 виборців або п’яти обласних рад. Не допускається референдум щодо законів, які 
регулюють питання податків та бюджету, амністії та помилування, ратифікації міжнародних 
договорів. У референдумі мають право брати участь усі громадяни, внесені до списків виборців 
Палати депутатів. Винесена на референдум пропозиція вважається прийнятою, якщо в 
голосуванні взяло участь більше половини громадян, наділених відповідним правом, і більшість 
голосів, визнаних дійсними, було віддано на її підтримку (ст.75). Правом народного вето також 
користуються громадяни Латвії та Данії. 

Як зазначає А.Дюнан, найважливішою відмінністю народного вето від референдуму є те, 
що вето має повністю заперечувальний характер1. Оскільки його наслідком є анулювання 
правового акту, то його часто називають відхиляючий референдум або “аброгативний 
референдум”.  

 
Звернення громадян 
 

Право на звернення передбачає можливість особи у письмовій або усній формі звернутись 
до органів державної влади із пропозиціями, заявами або скаргами. Воно є одним із тих базових 
прав людини, що має тривалу історію, оскільки було закріплено ще у Великій хартії вольностей 
(Magna Carta, 1215) та Біллі про права (The British Bill of Rights, 1689).  

З допомогою цього права громадяни можуть звертатись до органів влади, акцентувати їх 
увагу на проблемних та невирішених питаннях, ілюструвати незадоволення політикою в 
окремих сферах та незгоду із певними рішеннями, розкривати факти порушення прав та свобод, 
корупції та некомпетентності окремих чиновників тощо.  

Процедура розгляду звернень у різних державах та їх ефективність значно відрізняються. 
Ілюстративною у плані результативності є, зокрема, практика Європейського Союзу. 
Наприклад, за результатами звернень громадян ЄС до Європейського Парламенту ряд держав-
членів ЄС були змушені змінити своє законодавство відповідно до вимог Співтовариства 
(Бельгія змінила законодавство стосовно стягнення податку на додану вартість із невеликих 
бандеролей, що надходять із інших держав-членів ЄС і вміст яких немає незначну вартість; 
Франція – законодавство, що регулювало офіційне визнання кваліфікації фізіотерапевтів з 
інших держав-членів ЄС; завдяки зверненням ряду природоохоронних організацій було 
розроблено великий пласт законодавства в екологічній сфері тощо2). 
 
Проведення громадських акцій з метою вплинути на законодавчий процес 
 

Право на свободу зібрань передбачає можливість проводити мирні акції, у формі зборів, 
мітингу, походу, демонстрації чи пікетування або в різних поєднаннях цих форм, що 
здійснюється за ініціативою громадськості і має на меті вільне вираження і формування думки, 
політичної позиції, а також вимог з різноманітних питань суспільного життя.  

Право нас свободу зібрань є одним із базових прав, яке закріплене у ряді міжнародно-
правових документів, конституціях та законодавстві розвинутих демократичних держав. Воно є 
одним із ефективних механізмів впливу на рішення владних органів. Зокрема, у пункті 1 статті 
20 Загальної декларації прав людини вiд 10 грудня 1948 року закріплено, що “кожна людина 

                                                
1 Подано за Руденко В.Н. Прямая демократія: модели правления, конституционно-правовые институты. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – С. 246. 
2 The right to petition the European Parliament. -  http://www.europarl.org.uk. 

http://www.europarl.org.uk
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має право на свободу мирних зборів і асоціацій”1. У статті 21 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права вiд 16 грудня 1966 року зазначено, що “визнається право на 
мирні збори. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які 
накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в 
інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і 
моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб”2.  

У зв’язку із тим, що міжнародні документи допускають можливість для обмеження права 
на зібрання на підставі та у межах, передбачених законом, правове регулювання свободи 
зібрань у різних державах дещо відрізняються. У таких країнах як ФРН, Ірландія, Іспанія, 
Італія, Бельгія передбачено право збиратись мирно і без зброї без повідомлення або дозволу з 
боку державних органів. На значній території США та у Великобританії взагалі не існує 
формальних правил проведення мітингів, а регулювання здійснюється відповідно до звичаїв. 
Підстави для обмеження права на зібрання можуть бути більш або менш жорсткими. 
Наприклад, Конституцією Казахстану та Узбекистану передбачено, що обмеження цього права 
можливе в інтересах державної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я, захисту прав 
та свобод інших осіб. У Туркменістані Конституція визначає лише одну підставу – обґрунтовані 
сумніви щодо безпеки заходу. У Білорусі обмеження ширші – права на зібрання позбавленні 
особи, що перебувають на службі у Збройних Силах, поліції та службі безпеки; крім того, 
передбачено, що законом можуть передбачатись вимога попереднього повідомлення владних 
органів, якщо зібрання проводиться у місцях руху людей або транспорту; влада може зупинити 
зібрання, лише якщо вона має протизаконний характер. У Російській Федерації не можна 
проводити зібрання з метою насильної зміни конституційного ладу, розпалювання расової, 
національної, класової, релігійної ворожнечі, пропаганди насилля та війни.  
 
Лобістська діяльність 
 

До недавнього часу термін “лобізм” у нашій державі мав досить негативне забарвлення. 
Таке розуміння нав’язувалось радянською ідеологією. Зокрема, “Краткий политический 
словарь” (Москва, 1978) визначає термін “лобі, лобісти” (від англ. lobby – кулуари) як систему 
контор і агентств великих монополій чи організованих груп при законодавчих органах США, 
що здійснюють тиск (аж до підкупу) на законодавців і державних чиновників з метою 
прийняття рішень (певних законопроектів, отримання урядових замовлень, субсидій) в 
інтересах організацій, які вони представляють. У той час як “The Blackwell Encyclopedia of 
Political Science” (1991) розглядає “лобізм” як спроби організацій або окремих громадян 
впливати не лише на прийняття, відхилення чи зміну законів у парламенті, а також спроби 
впливати на адміністративні рішення уряду, спираючись на підтримку не лише обраних 
депутатів, а й різних політичних партій, державних і недержавних установ та громадськості 
(через засоби масової інформації)3.  

У багатьох країнах світу діяльність лобістів легалізована, і вони відіграють значну роль у 
формуванні політики. Зокрема, професор Согрін В. у своїй “Политической истории США”4 
зазначає, що роль груп інтересів в американській політиці протягом останньої третини 
двадцятого століття зросла. На відміну від електорату, який реалізує свої політичні права лише 
під час виборів, групи інтересів беруть участь в політичному процесі безперервно. Без їх участі 
не ухвалюється жоден законодавчий акт, вони перманентно впливають на всі гілки державної 
                                                
1 Загальна декларація прав людини вiд 10 грудня 1948 року. – www.rada.gov.ua. 
2 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права вiд 16 грудня 1966 року. – www.rada.gov.ua. 
3 Євгеньєва А.М. Законодавче регулювання лобістської діяльності // Часопис ПАРЛАМЕНТ - №1,  2004. – С. 32. 
4 Согрин В.В. Политическая истори США. ХХІІ – ХХ вв. – М.: Издателство “Весь Мир”, 2001. – С. 254. 
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влади. З огляду на свою реальну політичну вагу і вплив на політичну владу, вони можуть 
стояти в одному ряді з двопартійною системою і державою. 

Тим не менше не можна однозначно стверджувати, що лобіювання отримало належне 
врегулювання в усіх країнах. Умовно, усі іноземні держави можна поділити на чотири групи: 
для перших характерне існування законодавчого регулювання лобізму (наприклад, США, 
Канада, Японія, Польща); у країнах другої групи є закони, що регулюють певні аспекти лобізму 
(наприклад, Кодекс етики лобістів у Франції чи Положення “Про реєстрацію союзів та їх 
представників у Бундестазі” у Німеччині); до третьої групи відносимо країни у яких немає 
відповідного правового регулювання, але тривають активні дискусії чи обговорюються проекти 
законодавчих актів (наприклад, активно обговорюється ця проблема у Італії, Швеції, 
Казахстані, Росії та ряді інших держав); до четвертої групи – ті, у яких ця проблема не 
привертає належної уваги суспільства та політиків (Україна).  

 
Діяльність спеціальних консультативно-дорадчих органів  

 

Практика створення консультативно-дорадчих органів, надзвичайно поширена за 
кордоном, отримала своє втілення й в Україні. Такі органи можуть діяти на постійній основі або 
створюватись для пошуку конкретних рішень. До їх складу можуть входити експерти, 
представники громадськості та органів державної влади. Кожна держава обирає той варіант, 
який для неї є найбільш дієвим. Зокрема, в Європейському Союзі інституціалізація механізму 
проведення консультацій із громадськістю відбувається завдяки діяльності двох постійно 
діючих органів – Комітету з економічних та соціальних питань (далі – КЄС) та Комітету 
Регіонів (далі – КР). Метою Комітету з економічних та соціальних питань є надання різним 
економічним та соціальним групам (особливо роботодавцям та робітникам, фермерам, 
транспортним перевізникам, бізнесменам, робітникам та менеджерам малого та середнього 
бізнесу) можливості представляти свої інтереси на рівні організацій Співтовариства. Він також 
є форумом для споживачів, груп захисту навколишнього середовища та асоціацій. Комітет 
складається 317 осіб1, які є представниками організацій окремих країн-членів, які 
призначаються Радою (після розгляду висновків Комісії) на чотири роки. Усі члени розподілені 
на три групи (роботодавці, робітники та “різноманітні інтереси”). “Групи вивчення”, до яких 
входять члени Комітету (в яких їхні представники також можуть брати участь в якості 
експертів), розробляють висновки, які приймаються на пленарних сесіях. КЄС тісно працює з 
комітетами Європейського Парламенту. Передбачено випадки обов’язкової участі цього 
Комітету у законодавчому процесі під час використання консультативної процедури, процедури 
співпраці та процедури співприйняття рішень: у ряді випадків Європейська Комісія передає 
пропозиції для консультацій (або першого читання) до Європейського Парламенту, а також для 
отримання висновку у КЄС та КР. КЄС також може розробляти висновки за своєю власною 
ініціативою. Приблизна кількість висновків, що даються Комітетом – 150 щороку2. Вони є 
синтезом поглядів, які часто дуже відрізняються один від одного, і показують, яких саме змін 
очікують групи, яких прямо стосується та чи інша пропозиція. Висновки, які КЕС розробляв за 
своєю власною ініціативою, у декількох випадках мали значні політичні наслідки. Наприклад, 
22 лютого 1989 році висновок КЕС стосовно основних соціальних прав у Співтоваристві став 
основою для розробки “Соціальної Хартії”, запропонованої Європейською Комісією3. 

                                                
1 Офіційна веб-сторінка Комітету з економічних та соціальних питань. – http://www.esc.eu.int. 
2 Там же. – http://www.esc.eu.int. 
3 Боршарт Клаус-Дітер. Абетка законодавства Європейського Співтовариства. – Київ.: ТОВ “Вірксам”, 2001. – 
С. 56. 
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Поруч з КЕС у 1994 році було створено такий консультативний орган як Комітет Регіонів1. 
Так само як КЕС, він має особливу правову природу, виконує суто консультативні функції і не 
має жодних повноважень приймати юридично зобов’язувані рішення, як це роблять інші 
установи ЄС (Рада, Парламент, Комісія, Європейський Суд, Суд Аудиторів). Розподіл місць в 
Комітеті Регіонів для країн-членів ЄС відбувається за таким самим принципом, що і в КЕС. 
Члени призначаються Радою на чотири роки шляхом одностайного схвалення кандидатур на 
основі пропозицій відповідних країн-членів (та після розгляду висновку Європейською 
Комісією). Існує цілий ряд питань, які належать до різних сфер діяльності ЄС, для вирішення 
яких комітети повинні проводити консультації з Радою або Європейською Комісією 
(“обов’язкові консультації”): освіта, культура, охорона здоров’я населення, транс-європейські 
мережі, транспорт, телекомунікації та енергетична інфраструктура, економічні та соціальні 
зв’язки, політика зайнятості населення, соціальне законодавство. Також Рада регулярно 
консультується із Комітетом Регіонів стосовно різноманітних законопроектів, але ці 
консультації не мають юридично зобов’язуючого характеру (“необов’язкові консультації”). 

Крім постійних органів, у світі є поширеною практика створення тимчасових робочих 
груп для розробки або вдосконалення тих або інших документів. Їх утворення та порядок 
роботи, як правило, регулюється регламентами відповідних державних органів. 

 
Публічні громадські обговорення 

 
Розглядаючи публічні громадські обговорення виділимо окремо парламентські та 

комітетські слухання, які є одним із найбільш ефективних механізмів участі громадськості у 
законодавчому процесі. Для їх проведення та імплементації рішень, національним 
законодавством різних держав передбачено спеціальні процедури. Слухання слід розглядати як 
особливу форму роботи парламенту або комітету (спеціальної або слідчої комісії), для якої 
характерними є специфіка кола учасників, мети, місця проведення, оформлення та 
оприлюднення результатів тощо, і яка в нормативно-правових актах, які регламентують 
порядок здійснення відповідними органами своїх повноважень, визначається саме як 
„слухання”. У цьому контексті варто відзначити, що слухання як специфічна парламентська 
процедура є більш характерною для комітетів, які здійснюють основний масив роботи з 
підготовки законопроектів для розгляду в стінах парламенту, проводять розслідування з питань, 
що становлять суспільний інтерес.  

Предметом розгляду парламентських слухань є питання, врегулювання яких віднесено до 
компетенції парламенту, або будь-які питання, які можуть бути одночасно віднесені до 
компетенції декількох комітетів; предметом розгляду комітетських слухань (слухань у 
спеціальних комітетах, комітетах з розслідування) є лише питання, віднесені до компетенції 
відповідного комітету (спеціального комітету, комітету з розслідування). 

За критерієм мети проведення слухань останні можна поділити можна виділити 
інформаційні, законодавчі, контрольні і слідчі слухання. Цілком очевидно, що такий критерій 
класифікації слухань є досить умовним. Адже метою будь-якого слухання є отримання 
необхідної інформації та її поширення; відповідно кожне зі слухань по своїй суті є 
„інформаційним”. Аналогічно, оскільки будь-яке слухання передбачає проведення аналізу 
державної політики й, відповідно діяльності уряду в сфері її реалізації, правозастосування 
тощо, то будь-яке слухання в більшій або меншій мірі можна вважати „контрольним”. З огляду 
на зазначене, критерієм поділу слухань за вищеназваною ознакою є превалювання відповідної 
мети. Так, головним завданням інформаційних слухань є збір та аналіз інформації щодо певної 
проблеми та шляхів її врегулювання, виявлення найбільш оптимальних механізмів вирішення 

                                                
1 Офіційна веб-сторінка Комітету Регіонів. - http://www.cor.eu.int. 
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відповідної проблеми, з’ясування позицій суб’єктів, які репрезентують суспільство; а от 
предметом обговорення на законодавчих слуханнях є концептуальні положення законопроектів, 
які перебувають на розгляді відповідних комітетів. 

Проведення слухань із залученням представників зацікавлених сторін сприяє прийняттю 
зважених політичних рішень в інтересах всього суспільства. Таким чином забезпечується 
зворотній зв’язок між суспільством, законодавчою та виконавчою владою. Через парламентські 
та комітетські слухання депутати та члени уряду можуть отримати всебічну інформацію щодо 
проблемних питань державної політики. Слухання логічно доповнюють механізми 
громадського та парламентського контролю за діяльністю уряду. 

Найбільш поширене проведення слухань у США (слухання в Конгресі США – це основна 
форма офіційного початку збору та аналізу комітетом інформації на початкових стадіях 
підготовки до прийняття політичного рішення; вони виступають універсальним засобом збору 
інформації, який використовується комітетами для вирішення політичних питань та контролю 
за діяльністю виконавчої влади), однак своє розповсюдження вони здобувають і у ряді інших 
країн. Наприклад, у Федеративній республіці Німеччині1 проведення комітетських слухань 
відбувається, як правило, у період між першим та наступними читаннями законопроекту. Адже 
під час першого читання у Бундестазі члени парламенту та громадськість лише отримують 
інформацію про те, яке питання буде предметом дебатів. Наступний етап перебування 
законопроекту у комітеті передбачає, що відбувається його детальна експертиза, враховуються 
різні експертні та політичні позиції, пропозиції парламентських груп – відбувається пошук 
компромісного варіанта документу. Власне на цьому етапі можливим є проведення 
комітетських слухань, що допомагає зібрати усю можливу інформацію від експертів із певної 
галузі, підвищити увагу громадськості до питання, що розглядається, залучити до процесу 
дискусії та прийняття рішень представників зацікавлених організацій. 

Щодо усіх інших форм публічного обговорення, то тут показовим є досвід ЄС у якому 
розрізняють відкриті та фокусні консультації. Однією із форм фокусних консультацій є 
громадські слухання та інші заходи, які передбачають залучення до обговорення “цільових 
груп”. Під час відкритих консультацій у них можуть брати участь усі бажаючі. Оскільки у 
результаті таких процедур Європейська Комісія отримує велику кількість коментарів, то 
виникає проблема їх обробки та врахування. Через це було започатковано ініціативу 
“Інтерактивний процес вироблення політики”: учасники консультаційного процесу можуть 
зайти на веб-сторінку і залишити свої коментарі стосовно обговорюваного питання. Відповідне 
Комюніке Європейської Комісії датоване квітнем 2001 року і є елементом “електронного 
урядування”. Під цим терміном (англ. – “e-government”) слід розуміти спосіб організації 
державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної 
інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних служб в режимі реального часу 
та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними 
установами2. 

Електронне урядування дозволяє підвищити ефективність державного управління, 
обмежити корупцію, зробити владу більш прозорою і підконтрольною громадськості, 
забезпечити участь громадян у політичних процесах, зокрема, у законотворчості. Основним 
завданням електронного урядування є забезпечення взаємодії і постійного діалогу держави та 
громадськості, а також створення механізмів громадського контролю за діяльністю державних 
органів. Реалізація ідеї електронного урядування викликає значний інтерес у сучаному світі, 
зокрема, такі держави як США, Великобританія, Швеція, Данія, Норвегія, Латвія, Естонія, Чехія 
та багато інших країн залучаються до процесу її втілення на практиці.  

                                                
1 Офіційна веб-сторінка Бундестагу. - http://www.bundestag.de. 
2 Коліушко І., Демкова М. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості державного управління. - 
http://www.pravo.org.ua/?i=114. 

http://www.bundestag.de
http://www.pravo.org.ua/?i=114
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Вивчення громадської думки 

 

Вивчення громадської думки, як форма опосередкованого залучення громадян до 
законодавчого процесу, характеризується наявністю значної кількості різноманітних форм, які 
мають більш або менш довгу історію свого застосування. Найдавнішою формою є проведення 
плебісцитів, тоді як проведення соціологічних досліджень та спостережень, запровадження 
спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації, проведення 
експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні 
для визначення позиції різних соціальних груп тощо – є винаходом періоду активного розвитку 
інформаційних технологій. 

Вивчення громадської думки у контексті законодавчого процесу дозволяє з’ясувати 
позицію основних зацікавлених сторін щодо можливих шляхів вирішення проблеми, що стоїть 
перед законодавцем, передбачити реакцію громадськості на прийняті рішення, спрогнозувати 
рівень сприйняття громадянами пропонованих новацій. Крім того, воно може допомогти 
виробити пропозиції та рішення, які визрівають у суспільстві, а також віднайти найболючіші 
проблеми, що вимагають нагального врегулювання.  

 
* * * 
 
Здійснивши короткий огляд різних форм участі громадськості у законотворенні, 

спробуємо проаналізувати, які з них знайшли своє закріплення у конституціях держав-членів 
ЄС. 

 
Таблиця 2. Конституційно-правові засади участі громадськості у законодавчому процесі в 
державах-членах Європейського Союзу 
 
 

Австрія 

Федеральний конституційний закон Австрійської республіки від 10 листопада 1920 року 

§ Право народної правотворчої ініціативи. Кожна пропозиція (народна ініціатива), що надійшла від 
100 тисяч громадян чи від однієї шостої громадян трьох земель, що володіють правом голосу, має 
бути передана Центральною виборчою комісією на обговорення Національної Ради. Пропозиція, 
висунута у порядку народної ініціативи, повинна бути представлена у формі законопроекту. Правом 
голосу в такому разі володіють громадяни, які на день участі в народній законодавчій ініціативі 
наділені виборчим правом до Національної Ради і мають основним місцем проживанням територію 
громади Федерації (ст. 41).  

§ Народне вето. За рішенням Національної Ради чи на вимогу більшості її членів стосовно будь-якого 
законодавчого рішення після завершення законодавчої процедури (ст. 42) і до засвідчення цього 
рішення Федеральним Президентом може бути проведено народне голосування (ст. 43).  

§ Референдум. Згідно зі ст. 44 народне голосування є обов’язковим у випадку, коли здійснюється 
перегляд усієї Конституції, а у випадку, якщо є вимога третини членів Національної Ради або 
Федеральної Ради, то і будь-яка часткова зміна Конституції (після завершення процедури, 
передбаченої ст. 42, однак до затвердження Федеральним Президентом). 

Основний Закон Держави від 21 грудня 1867 року:  

Про загальні права громадян королівств та земель, представлених в Імперській раді 
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§ Право на звернення. Право петиції належить кожному. Колективні петиції можуть надходити лише 
від визнаних законом корпорацій та об’єднань (ст. 11). 

Бельгія 

Конституція Бельгії від 17 лютого 1994 року (консолідований текст) 

§ Право на свободу зібрань. Бельгійці мають право збиратися мирно і без зброї, дотримуючись законів, 
які можуть регулювати реалізацію цього і, у всякому випадку, без попереднього дозволу. Це право не 
поширюється на зібрання під відкритим небом, які повністю підлягають поліцейському регулюванню 
(ст. 19). 

§ Право на звернення. Кожен має право звертатися до органів державної влади з петиціями, 
підписаними однією або кількома особами. Від загального імені можуть звертатися лише визначені 
органи влади (ст. 28). 

§ Забороняється особисте подання петицій до Палат (ст. 43). 

Греція 

Конституція Греції від 11 червня 1975 року 

§ Право на звернення. Кожен окремо або спільно з іншими має право, дотримуючись законів держави, 
звертатися в письмовій формі до компетентних органів влади із заявами. Останні зобов’язані 
розглянути цю заяву у найкоротший термін на основі діючих положень законодавства і дати 
вмотивовану письмову відповідь згідно з вимогами закону (ст. 10). Ніхто не може, не будучи для 
цього запрошеним, з’явитися в Палату Депутатов, щоб представити усну або письмову петицію. 
Петіції подаються через депутатів або передаються Голові Палати. Палата Депутатів має право 
надіслати адресовану їй петицію міністрам і державним секретарям, які повинні надати відповідні 
пояснення (ст. 69). 

§ Право на свободу зібрань. Греки мають право збиратися мирно і без зброї. Поліція має право бути 
присутньою лише на публічних зібраннях під відкритим небом. Збори під відкритим небом можуть 
бути забороненими вмотивованим рішенням поліції, якщо є безпосередня загроза державній безпеці і 
лише межах певного округу, якщо є загроза серйозних порушень соціального і економічного життя, у 
випадках передбачених законом. (ст. 11).  

Данія 

Конституція Королівства Данія від 5 червня 1953 року 

§ Народне вето. Згідно зі статтею 42 якщо законопроект був прийнятий Фолькетингом, одна третина 
депутатів може звернутися не пізніше триденного строку після прийняття законопроекту до Голови 
Фолькетингу з вимогою про проведення народного голосування щодо законопроекту. Вказана вимога 
має бути представлена в письмовій формі за підписами депутатів, що її підтримують. Після 
оголошення вимоги про проведення голосування, Фолькетинг може протягом 5 робочих днів з 
моменту прийняття цього законопроекту винести рішення про його відхилення. Якщо Фолькетинг не 
приймає відповідного рішення, Прем’єр-міністру відправляється повідомлення про те, що 
законопроект виноситься на народне голосування. Тоді Прем’єр-міністр видає розпорядженням про 
опублікування проекту та оголошує про проведення народного голосування. Останнє проводиться в 
порядку, визначеному Прем’єр-міністром, не раніше, ніж через 12 та не пізніше, ніж через 18 тижнів 
після опублікування законопроекту. Під час народного голосування виборці голосують за або проти 
законопроекту. Для відхилення законопроекту необхідно, щоб за це проголосувала більшість 
виборців, що беруть участь у голосуванні, і щоб вони представляли не менше 30 відсотків виборців. 
Відповідне рішення публікується Прем’єр-міністром невідкладно, однак, в усякому випадку, не 
пізніше ніж через 14 днів після голосування. З моменту цієї публікації закон втрачає силу. Не можуть 
виноситися на народне голосування законопроекти фінансового характеру, законопроекти про 
додаткові або тимчасові асигнування, про дозвіл на державну позику, про штат адміністративних 
установ, про зарплату та пенсії, про примусове відчудження майна, про прямі та непрямі податки 
тощо. Якщо закон не отримує підтримки на референдумі, він втрачає силу після офіційного 
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оголошення зробленого Прем’єр-міністром. 

§ Право на звернення. Петиції можуть надаватися в Фолькетинг лише через його депутатів (ст. 54). 

§ Референдум. У випадку прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції та за наявності 
відповідного бажання Уряду видається указ про проведення виборів до Фолькетингу. Якщо вже 
новий Парламент приймає законопроект без змін, то протягом шести місяців після його прийняття 
оголошується референдум. У випадку, коли більшість голосуючих, але не менше, ніж 40% від 
загального числа виборців, які внесені у списки, голосують за підтримку законопроекту, та він 
отримує схвалення Короля, законопроект отримує силу конституційного закону (ст. 88). Можливість 
задіяння механізму референдуму існує і для законопроектів, які передбачають передачу певних 
повноважень, які за Конституцією належать органам державної влади, міжнародним структурам. У 
випадку, якщо відповідний закопроект не отримує кваліфікованої більшості голосів, необхідних для 
його прийняття (5/6 від загальної кількості членів Фолькетингу), але отримує просту більшість 
голосів і підтримку уряду, то прийняття остаточного рішення здійснюється виборцями шляхом 
референдуму (ст. 20).  

§ Право на свободу зібрань. Громадяни мають право збиратися без зброї і не запитуючи попереднього 
дозволу. Поліція має право бути присутньою на публічних зібраннях. Збори під відкритим небом 
можуть бути заборонені за умови, коли є підозра, що вони містьть загрозу для громадського спокою 
(ст. 79). 

Естонія 

Конституція Естонської Республіки від 28 червня 1992 року 

§ Право на звернення. Кожен має право звертатися з меморандумами і заявами до державних установ, 
органів масцевого самоврядування та їх посадових осіб. Порядок відповіді визначається законом (ст. 
46).  

§ Право на свободу зібрань. Усі люди мають право без попереднього дозволу мирно збиратися і 
проводити зібрання. Це право може бути обмежене у встановлених законом випадках і порядку з 
метою забезпечення державної безпеки, громадського порядку, моральності,безпеки дорожнього руху 
та учасників зібрання, а також для попередження розповсюдження інфекційних хвороб (ст. 47). 

§ Референдум. Згідно зі статтею 56 верховну державну владу народ здійснює через громадян, які 
володіють правом голосу, в тому числі і шляхом референдуму (всенародного голосування). Згідно зі 
статтею 105 Державні Збори мають право винести законопроект або інше питання життя держави на 
референдум, рішення якого має обов’язковий характер. Рішення народу приймається більшістю 
голосів тих, хто брав участь у референдумі. Рішення референдуму є обов’язковим для державних 
органів. Якщо законопроект, винесений на референдум, не отримує більшості голосів “за”, Президент 
Республіки призначає позачергові вибори до Державних Зборів. На референдум не можуть 
виноситися питання щодо бюджету, податків, фінансових зобов’язань держави, ратифікації і 
денонсації договорів з іноземними державами, введення та скасування надзвичайного стану, а також 
державної оборони. Порядок проведення референдуму встановлюється Законом про референдум 
(всенародне голосування) (ст. 106). Відповідно до статті 162 внесення змін до глави першої 
Конституції “Загальні положення” та глави п’ятнадцятої “Зміна Конституції” можуть бути здійснені 
лише шляхом референдуму. Також внесення змін до Конституції шляхом референдуму може бути 
здійснене на вимогу більшості у три п’ятих складу Державних Зборів. Референдум проводиться не 
менш ніж через три місяці з дня прийняття Державними Зборами відповідного рішення (ст. 164). 

Ірландія 

Конституція Ірландії від 29 грудня 1937 року 

§ Референдум. Стаття 27 Конституції передбачає можливість винесення законопроекту на розгляд 
народу, крім законопроектів про внесення змін до Конституції. Таке рішення приймається на вимогу 
більшості членів Сенату та не менше двох третин членів Палати Представників шляхом подання 
петиції до Президента, який у свою чергу вирішує, чи відповідає даний законопроект питанням 
загальнодержавного значення, щоб бути винесеним на народне голосування. Законопроект 
вважається не підтриманим, якщо проти нього проголосовала більшість громадян, які взяли участь у 
реферндумі, і їх кількість становить не менше 33,3% від усіх зареєстрованих виборців. Відповідно до 
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ст. 46 зміни до Конституції, після їх прийняття парламентом, виносяться на референдум. Зміни 
вважаються прийнятими, якщо їх підтримала більшість громадян, які взяли участь у референдумі.  

Іспанія 

Конституція Іспанії від 27 грудня 1978 року 

§ Право на свободу зібрань. Визнається право збиратися мирно і без зброї. Реалізація цього права не 
вимагає попереднього дозволу. У випадку проведення зібрань або маніфестацій в громадських 
місцях, необхідно завчасно повідомити про це владу; вона має право заборонити проведення цих 
заходів лише якщо є небезпека порушення громадського порядку або загроза для людей чи 
матеріальних цінностей (ст. 21). 

§ Право на участь в управлінні державними справами. Громадяни мають право участі в управлінні 
державними справами як безпосередньо, так і через своїх представників, які вільно обираються на 
основі періодичних виборів та загального голосування (ст. 23).  

§ Право на звернення. Всі іспанці мають право направляти індивідуальні та колективні звернення в 
письмовій формі до органів державної влади, у формі і в цілях, встановлених законом. Особи, які 
служать у Військових силах або інших збойних організаціях і підлягають військовій дисципліні, 
можуть реалізовувати це право в індивідуальному порядку і відповідно до спеціального 
законодавства (ст. 29). Обидві палати Парламенту можуть отримувати індивідуальні або колективні 
звернення, які завжди подаються у письмовому вигляді. Їх донесення безпосередньо шляхом 
маніфестацій громадян заборонене. Палати можуть передати ці петиції уряду, який зобов’язаний 
надавати свої пояснення щоразу, як цього вимагатимуть Палати (ст. 77).  

§ Право народної правотворчої ініціативи. Органічнй закон регулює порядок та форми народної 
ініціативи для внесення пропозицій щодо питань законодавства. У будь-якому випадку ці пропозиції 
повинні зібрати не менше 500 000 підписів. Така ініціатива не застосовується щодо сфер, які 
регулюються органічними законами, а також щодо податкових або міжнародних питань, амністії (ст. 
87). 

§ Референдум. Стаття 92 Конституції передбачає проведення консультативного референдуму з 
особливо важливих політичних питань. Референдум призначається Королем після пропозиції Глави 
Уряду, яка попереднього схвалення Конгресом Депутатів. Згідно зі статтею 168 затверджений 
Парламентом текст зміненої Конституції виноситься на референдум для ратифікації. 

Італія 

Конституція Італійської Республіки від 27 грудня 1947 року 

§ Право на свободу зібрань. Громадяни мають право збиратися мирно і безе зброї. Для зібрань, 
включаючи зібрання у місцях, відкритих для публіки, попереднє повідомлення не вимагається. Про 
зібрання у публічних місцях необхідно повідомити владу, яка може його заборонити лише на підставі 
обґрунтованих мотивів безпеки та громадського порядку (ст. 17). 

§ Право на звернення. Всі громадяни можуть направляти петиції в Палати з вимогою законодавчих дій 
чи з викладом суспільних потреб (ст. 50).  

§ Право народної правотворчої ініціативи. Народ реалізує своє право законодавчої ініціативи шляхом 
внесення від імені не менш ніж 50 000 виборців пропозиції, яка складена у формі постатейного 
законопроекту (ст. 71). 

§ Народне вето. Народний референдум призначається для повної або часткової відміни закону чи акта, 
який має силу закону, на вимогу 50 000 виборців або п’яти обласних рад. Не допускається 
референдум щодо законів, які регулюють питання податків та бюджету, амністії та помилування, 
ратифікації міжнародних договорів. У референдумі мають право брати участь усі громадяни, внесені 
до списків виборців Палати Депутатів. Винесена на референдум пропозиція вважається прийнятою, 
якщо в голосуванні взяло участь більше половини громадян, наділених відповідним правом, і 
більшість голосів, визнаних дійсними, було віддано на її підтримку. Детальній порядок проведення 
референдуму визначається законом (ст.75). 

§ Консультативно-дорадчі органи. Статею 99 передбачено існування Національної ради економіки та 
праці, яка формується з експертів та представників виробників у пропорції, що враховує кількісну та 
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якісну вагу категорії виробників. Національна рада є консультативним органом Палат та Уряду щодо 
питань та із функціями, що визначені законом. Рада наділена правом законодавчої ініціативи і може 
брати участь в розробці законодавства з економічних та соціальних питань відповідно до принципів 
та у межах, визначених законом.  

§ Референдум. Закони, що змінюють Конституцію, а також інші конституційні закони, що приймаються 
Палатами відповідно до процедури, передбаченої Конституцією, можуть бути винесені на народний 
референдум, якщо протягом трьох місяців після їх опублікування цього вимагатиме п’ята частина 
членів однієї з Палат, 500 000 виборців або п’ять обласних рад. Закон, винесений на референдум не 
вважається прийнятим, якщо він не підтриманий більшістю голосів, визнаних дійсними. Референдум 
проводиться, якщо під час другого голосуваня в кожній із Палат закон був підтриманий більшістю у 
2/3 голосів їх членів. 

Кіпр 

Конституція Республіки Кіпр від 16 серпня 1960 року 

§ Право на свободу зібрань. Кожен має право на участь у зібраннях мирного характеру (ст. 21). 

§ Право на звернення. Кожен має право, самостійно або разом з іншими особами, подавати в письмовій 
формі скарги чи прохання компетентним державним органам і вимагати розгляду та якнайшвидшого 
вирішення питання. Рішення органу влади із належним обгрунтуванням негайно повідомляється у 
письмовому вигляді громадянину в межах терміну, що не перевищує 30 днів. Статею також 
передбачено право на оскарження рішення або бездіяльності органу державної влади (ст. 29). 

Латвія 

Конституція Латвійської республіки від 15 лютого 1922 року 

§ Право народної правотворчої ініціативи. Стаття 64 Конституції закріплює, що право законотворення 
належить Сеймові, а також, в порядку та у межах, передбачених цією Конституцією, народу. Ст. 65 
серед суб’єктів законодавчої ініціативи, уповноважених вносити законопроекти у Сейм, називає одну 
десяту частину виборців (у випадках та в порядку, передбаченому Конституцією). Не менш як одна 
десята частина виборців має право подати Президентові Республіки розроблений проект зміни 
Конституції або законопроект, який Президент передає Сеймові. Якщо Сейм не прийме проект без 
суттєвих змін, то він виноситься на народне голосування (ст. 78). Винесені на народне голосування 
зміни Конституції вважаються прийнятими, якщо їх підтримала не менш як половина всіх, хто має 
право голосу. Винесені на народне голосування законопроекти вважаються прийнятими, якщо їх 
підтримала не менш як половина тих, хто брав участь у попередніх виборах до Сейму (ст. 79). У 
народному голосуванні можуть брати участь всі латвійські громадяни, що мають право голосу на 
виборах представників до Сейму (ст. 80). 

§ Народне вето. Президент Республіки має право затримати опублікування закону на два місяці. Він 
зобов’язаний затримати опублікування закону, якщо цього вимагає третина членів Сейму. Цим 
правом Президент Республіки або одна третинна членів Сейму можуть скористатися протягом семи 
днів, починаючи з дня прийняття проекту закону в Сеймі. Затриманий таким чином закон має бути 
винесений на народне голосування, якщо цього вимагатиме не менш як одна десята частина виборців. 
Якщо протягом зазначених двох місяців таку вимогу не буде висунуто, то після закінчення 
зазначеного строку закон підлягає опублікуванню. Народне голосування, однак, не проводиться, якщо 
Сейм удруге висловиться за цей закон і якщо прихильниками його прийняття виявляться не менш як 
три четвертини всіх депутатів (ст. 72). На народне голосування не можуть бути винесені бюджет та 
закони про позики, податки, митні збори, залізничні тарифи, військову повинність, оголошення та 
початок війни, укладення миру, оголошення та припинення надзвичайного стану, мобілізацію та 
демобілізацію, а також договори з іншими державами (ст. 73). Закон, прийнятий у Сеймі та 
затриманий згідно із сімдесят другою статтею, може бути скасований народним голосуванням, якщо у 
ньому взяла участь принаймні половина тих, хто брав участь у попередніх виборах до Сейму, і 
більшість проголосувала проти відповідного закону (ст. 74). Якщо Сейм більшістю у дві третини 
голосів приймає рішення про терміновість схвалення закону, то Президент Республіки не має права 
вимагати повторного розгляду такого закону; такий закон не може бути винесений на народне 
голосування і має бути опублікований не пізніше ніж на третій день з дня отримання ветованого 
закону Президентом (ст. 75). 
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§ Референдум. Статтею 77 передбачено, що якщо Сейм змінить статті першу, другу, третю, четверту, 
шосту чи сімдесят сьому Конституції, то такі зміни для набуття чинності мають бути винесені на 
народне голосування.  

§ Право на участь в управлінні державними справами. Кожен громадянин Латвії має право визначеним 
законом способом брати участь в діяльності держави та самоврядуванні, а також виконувати 
державну службу (ст. 101). 

§ Право на звернення. Кожен має право звертатися в державні органи чи органи самоврядування із 
заявами та отримувати відповіді по суті (ст. 104). 

Литва 

Конституція Литовської Республіки від 25 жовтня 1992 року 

§ Референдум. Найважливіші питання життя держави й народу вирішуються шляхом референдуму. У 
встановлених законом випадках референдум оголошується Сеймом. Референдум оголошується також 
у випадку, якщо цього вимагає не менше 300 тисяч громадян, які мають виборче право. Порядок 
оголошення і проведення референдуму встановлюється законом (ст. 9). Положення законів 
Литовської республіки можуть прийматися референдумом (ст. 69). Прийнятий шляхом референдуму 
закон чи інший акт не пізніше ніж упродовж 5 днів повинен бути підписаний і офіційно 
обнародуваний Президентом Республіки. Якщо у зазначений строк такий закон Президент 
Республіки не підписує і не обнародує, він набуває чинності після його підписання та офіційного 
обнародування Головою Сейму (ст. 71). Відповідно до статті 148 положення статті 1 Конституції 
(“Литовська держава є незалежною демократичною республікою”) може бути зміненим лише шляхом 
референдуму, якщо його підтримає не менше як три четвертих громадян Литви, які мають виборче 
право. Тільки шляхом референдуму можуть змінюватися положення глави I “Литовська держава” та 
глави XIV “Зміна Конституції”. 

§ Право на участь в управлінні державними справами. Громадяни мають право брати участь в 
управлінні своєю державою як безпосередньо, так і через демократично обраних представників, а 
також мають право на рівних умовах вступати на державну службу в Литовській Республіці (ст.33). 

§ Право на звернення. Громадянам гарантується право на петицію, порядок здійснення якої 
встановлюється законом (ст. 33). 

§ Право на свободу зібрань. Не можна забороняти або перешкоджати громадянам збиратися без зброї 
на мирні зібрання. Це право не може обмежуватися інакше, як лише на підставі закону і тільки в разі 
необхідності захистити державну чи суспільну безпеку, громадський порядок, здоров’я чи 
моральність людей або права і свободи інших осіб (ст. 36). 

§ Право народної правотворчої ініціативи. Право законодавчої ініціативи мають громадяни Литовської 
Республіки. 50 тисяч громадян, які мають виборче право, можуть подати у Сейм проект закону, який 
Сейм зобов’язаний розглянути (ст. 68). Стаття 147 передбачає можливість внесення до Сейму 
пропозиції стосовно змін або доповнень до Конституції не менше як 300 тисячами виборців.  

Люксембург 

Конституція Великого герцогства Люксембург від 17 жовтня 1868 року 

§ Право на свободу зібрань. Громадяни Люксембургу мають право збиратися мирно і без зброї, 
відповідно до законодавства, що регулює реалізацію цього права, без отримання попереднього 
дозволу. Це правило не застосовується щодо політичних, релігійних або інших зібрань під відкритих 
небом (ст. 25).  

§ Право на звернення. Кожен має право звертатися до органів державної влади з петиціями, 
підписаними однією чи кількома особами. Петиції від імені колективу можуть подаватися лише 
окремими органами (ст. 27). 

§ Референдум. Стаття 51 передбачає можливість проведення референдуму за умов, передбачених 
законом. 

§ Консультативно-дорадчі органи. Глава V bis (“По Державну Раду”) закріплює функції Ради як 
консультативного органу при уряді, що має на меті давати висновки на законопроекти або зміни, що 
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до них пропонуються, а також на інші акти. 

Мальта 

Конституція Мальтійської республіки від 1964 року 

§ Право на свободу зібрань. Стаття 32 закріплює право на мирні зібрання. Обмеження повинні бути 
розумно обґрунтовані в інтересах оборони, суспільної безпеки, громадського порядку, суспільної 
моралі і пристойності, громадського здоров’я або з метою захисту прав та свобод інших осіб (ст. 42). 

§ Право на звернення. Стаття 116 передбачає закріплення за кожним права на індивідуальне звернення 
стосовно визнання будь-якого закону недійсним. 

Нідерланди 

Конституція Королівства Нідерландів від 17 лютого 1983 року 

§ Право на звернення. Кожен має право подавати петиції компетентним органам влади (ст. 5). 

§ Право на свободу зібрань. Стаття 9 гарантує право на проведення зібрань і демонстрацій за умови 
несення відповідальності за зловживання цим правом в порядку, визначеному законом. Акт 
Парламенту може встановлювати правила реалізації вказаного права в інтересах захисту безпеки 
громадян, організації дорожнього руху, ліквідації або попередження безпорядків.  

Німеччина 

Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини від 23 травня 1949 року 

§ Право на свободу зібрань. Всі німці мають право збиратися мирно і без зброї, без попереднього 
повідомлення чи дозволу. Щодо зібрань під відкритим небом, то це право може бути обмежене 
законом або на його підставі. 

§ Право на звернення. Кожен має право, як окремо, так і спільно з іншими особами, звертатися 
письмово з проханнями або скаргами до компетентних установ та до органів народного 
представництва (ст. 17). Бундестаг формує Комітет з питань петицій, що зобов’язаний розглядати 
скарги і заяви, що подаються до Бундестагу на підставі статті 17. Повноваження цього Комітету 
визначаються окремим законом (ст. 45-с). 

Польща 

Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 року 

§ Право на свободу зібрань. Кожному забезпечується свобода організації мирних зібрань і участі у них. 
Обмеження цієї свободи можуть визначатися законом (ст. 57).  

§ Референдум. Польський громадянин має право на участь в референдумі (ст. 62). З питань, що мають 
особливе значення для держави (наприклад, відповідно до ст. 90 – ратифікація міжнародного 
договору про передачу частини компетенції органів державної влади міжнародній організації чи 
органу), може бути проведений загальнопольський референдум. Якщо в референдумі візьме участь 
більшість громадян, що мають право голосу, то його результати мають обов’язковий характер (ст. 
125). Стаття 235 передбачає можливість проведення референдуму з питань внесення змін до розділів 
І, ІІ та ХІІ Конституції. Рішення про проведення референдуму приймається Маршалом Сейму через 
60 днів після внесення відповідної пропозиції Сенатом, Президентом або 1/5 від загального числа 
депутатів. Рішення вважається прийнятим, якщо зміни були підтримані більшістю громадян, які взяли 
участь у голосуванні.  

§ Право на звернення. Кожен має право звертатися з петиціями, пропозиціями і скаргами з метою 
захисту публічного, власного або інтересу іншої особи (з її згоди) до органів публічної влади, а також 
в громадські організації і установи відповідно до завдань, які вони виконують і які їм доручені в сфері 
публічної адміністрації (ст. 63). 

§ Право народної правотворчої ініціативи. Законодавча ініціатива, серед інших суб’єктів, належить 
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групі із не менше ніж 100 000 громадян, що наділені правом обирати членів Сейму (ст. 118). 

Португалія 

Конституція Португальської Республіки від 2 квітня 1976 року 

§ Право на свободу зібрань. Громадяни мають право збираьтся мирно та без зброї, навіть у місцях, 
відкритих для публіки, дозвіл для цього не вимагається (ст. 45).  

§ Право на участь в управлінні державними справами. Всі громадяни мають право на участь у 
політичному житті і у вирішенні суспільних питань, які стоять перед країною, безпосередньо чи через 
законно обраних представників (ст. 48). 

§ Право на звернення. Всі громадяни можуть в індивідуальному порядку чи колективно подавати у 
вищі державні чи інші органи влади петиції, заяви, вимоги або скарги для захисту своїх прав, 
Конституції, законів чи спільних інтересів. Закон закріплює вимоги, за яких колективні петиції до 
Асамблеї розглядаються на пленарному засіданні. (ст. 52). 

§ Референдум. Стаття 115 Конституції закріплює право на участь у референдумі всіх, хто 
зареєстрований як виборець на національній території. Рішення про проведення референдуму 
приймається Президентом за пропозицією Асамблеї чи Уряду щодо питань, віднесених до їх 
компетенції. Президент здійснює попередню перевірку конституційності та законності пропозицій 
щодо проведення референдуму, які йому надсилаються. Рішення референдуму має обов’язковий 
характер, якщо у ньому взяло участь більше половини виборців, внесених у список. Референдум може 
також бути ініційованим громадянами шляхом звернення до Асамблеї. На референдум можуть 
виноситися питання, що мають суттєвий національний інтерес і повинні бути вирішені Асамблеєю 
або Урядом шляхом схвалення міжнародного договору або акту. Конституція передбачає перелік 
питань, які не можуть виноситися на референдум (зміни до Конституції, питання та акти бюджетного, 
податкового або фінансового змісту, перелік актів, які віднесені до виключної законодавчої 
компетенції Асамблеї, тощо). Кожен референдум проводиться лише щодо однієї проблеми, питання 
повинні бути сформульовані таким чином, що на них можна було дати чітку відповідь “так” або “ні”. 
Не призначаються та не проводяться референдуми у період між призначенням та датою проведення 
загальних виборів до органів державної влади, до керівних органів автономних областей і місцевої 
влади, а також до Європейського парламенту.  

§ Право народної правотворчої ініціативи. Стаття 167 закріплює право законодавчої ініціативи за 
групами громадян, що володіють виборчим правом. Разом із тим, заборонено вносити законопроекти 
або правки або проекти проведення референдуму, що передбачають збільшення або зменшення 
видатків держави, передбачених бюджетом, у поточному фінансовому році. 

Словаччина 

Конституція Словацької Республіки від 1 вересня 1992 року 

§ Право на звернення. Право на петицію гарантується. Кожен має право індивідуально або разом з 
іншими особами звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування з петиціями, 
пропозиціями та скаргами щодо питань, які стосуються особистого або публічного інтересу. Петиція 
не повинна містити заклики до порушення основних прав і свобод. Розгляд петиції не повинен 
позначатися на незалежності судочинства (ст. 27). 

§ Право на свободу зібрань. Право на мирні зібрання гарантується. Умови, за яких це право може 
реалізуватися, визначаються законом у випадках проведення зібрань у публічних місцях, коли в 
демократичному суспільстві це необхідно для захисту прав та свобод інших людей, громадського 
порядку, здоров’я та моралі, власності або державної безпеки. Право на проведення зібрань не може 
обумовлюватися дозволом органу публічної адміністрації (ст. 28). 

§ Право на участь в управлінні державними справами. Громадяни мають право на участь в управлінні 
державними справами безпосередньо або через вільно обраних представників (ст. 30). 

§ Референдум. Конституційний закон про приєднання до союзу з іншими державами або вихід із нього 
підтверджується народним референдумом. Референдум також може бути проведений для вирішення 
інших важливих питань державної ваги. Жодне з питань, що стосуються основних прав i свобод, 
податків, зборів або державного бюджету; не може вирішуватися народним референдумом (ст. 93). 
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Кожний громадянин, який має право обирати членів Національної Ради, має право голосу у 
референдумі (ст. 94). Референдум оголошується Президентом на вимогу не менш як 350 тисяч 
громадян або за рішенням Національної Ради не пізніше ніж через 30 днів після подання вимоги 
громадян або рішення Національної Ради (ст. 95). Пропозиції щодо прийняття рішення Національною 
Радою про проведення референдуму можуть подавати члени Національної Ради або Уряду. 
Референдум проводиться не пізніше ніж через 90 днів після того, як він був оголошений Президентом 
(ст. 96). Референдум не може проводитися раніше ніж за 90 днів до виборів у Національну Раду. 
Референдум може проводитися у день виборів до Національної Ради (ст. 97). Результати референдуму 
вважаються дійсними, якщо у ньому взяла участь переважна більшість громадян, які мають право 
голосу; i якщо питання було вирішене більшістю голосів учасників референдуму. Пропозиції, 
схвалені референдумом, обнародуються Національною Радою i стають законом (ст.98). Результати 
референдуму можуть бути частково або повністю анульовані конституційним законом, прийнятим 
Національною Радою через три роки після того, як рішення набуло чинності. Референдум з того 
самого питання може проводитися повторно не раніше ніж через три роки після проведення 
попереднього референдуму (ст. 99). Процедура проведення референдуму визначається законом (ст. 
100).  

Словенія 

Конституція Республіки Словенія від 23 грудня 1990 року 

§ Право на свободу зібрань. Право на мирні зібрання гарантується статею 42 Конституції. Обмеження 
цього права можуть встановлюватися законом, якщо це необхідно в інтересах забезпечення безпеки 
держави або громадського порядку, а також для запобігання поширенню небезпечних інфекцій. 

§ Право на участь в управлінні державними справами. Кожен громадянин має право на участь у 
державних справах у відповідності до закону, безпосередньо або через обраних ним представників 
(ст. 44). 

§ Право на звернення. Кожен громадянин має право на звернення (петицію) або інші ініціативи 
загального значення (ст. 45). 

§ Право народної правотворчої ініціативи. Стаття 88 передбачає можливість внесення законопроекту 
групою виборців чисельністю не менше 5000. Не менш як 30 000 виборців можуть внести пропозицію 
про внесення змін до Конституції. Рішення щодо пропозиції приймається Державними Зборами двома 
третинами голосів присутніх депутатів (ст. 168).  

§ Референдум. Стаття 90 передбачає можливість проведення референдуму, який оголошується 
Державними Зборами, з будь-якого питання, яке віднесено сфери законодавчого регулювання. 
Результати такого референдуму мають обов’язковий характер. Державні Збори можуть оголосити 
референдум з власної ініціативи, а також зобов’язані це зробити на вимогу не менш як третини 
депутатів Державної Ради або 40 тисяч виборців. Право брати участь у референдумі мають усі 
громадяни, наділені правом голосу. Будь-яка пропозиція, винесена на референдум, вважається 
прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість виборців, які взяли участь у референдумі. Порядок 
проведення референдумів регулюється законом, прийнятим більшістю у дві третини голосів членів 
Державних Зборів, присутніх на засіданні. Стаття 170 передбачає можливість проведення 
референдуму стосовно внесення змін до Конституції на вимогу не менше 30 депутатів. Зміни до 
Конституції вважаються прийнятими на референдумі, якщо за них проголосувала більшість виборців, 
які взяли участь у референдумі, за умови, що в голосуванні взяла участь більшість виборців.  

Угорщина 

Конституція Угорської Республіки від 18 серпня 1949 року 

§ Право на свободу зібрань. Республіка Угорщина визнає право на мирні зібрання i гарантує їх вільне 
проведення. Для прийняття закону про право на мирні зібрання вимагаються дві третини голосів 
присутніх представників Національної Асамблеї (ст. 62). 

§ Право на звернення. Кожен має право індивідуально чи разом з іншими направляти скарги чи 
прохання до компетентного державного органу (ст. 64). 

§ Право на участь в управлінні державними справами. Кожний угорський громадянин має право брати 
участь у громадських справах, а також обіймати державні посади відповідно до своїх здібностей, 
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кваліфікації та майстерності (ст. 70). 

§ Право народної правотворчої ініціативи. Предметом всенародного голосування та народної 
ініціативи може бути питання, що відноситься до сфери компетенції Державних Зборів (ст. 28 В). 
Згідно зі статтею 28 D загальнонародна ініціатива може бути представлена на розгляд за 
волевиявленням принаймні 50 тисяч громадян, що володіють виборчим правом. Народна ініціатива 
може бути направлена на те, щоб Державні Збори поставили у порядок денний питання, що входить 
до їх сфери компетенції. Державні Збори зобов’язані розглянути питання, що сформульоване на 
підставі народної ініціативи. 

§ Референдум. Всенародне голосування може проводитися з метою прийняття рішення або з метою 
виявлення домінуючої думки. Рішення референдуму може мати імперативний або консультативний 
характер. Всенародне голосування обов’язкового характеру проводиться за волевиявленням 
принаймні 200 000 громадян. Всенародне голосування рекомендаційного характеру може бути 
призначене Державними Зборами за ініціативою Президента, Уряду, третини депутатів Державних 
Зборів, чи 100 000 громадян, що володіють виборчим правом. Не можна проводити всенародне 
голосування з питань: (1) бюджету, його виконання, податків та способів їх отримання; (2) 
зобов’язань, що випливають із чинних міжнародних договорів; (3) розпорядженнях стосовно 
проведення народного голосування, народної ініціативи з питань Конституції; (4) кадрового та 
організаційного характеру, що віднесені до компетенції Державних Зборів; (5) розпуску Державних 
Зборів; (6) програми Уряду; (7) оголошення війни, введення надзвичайного стану; (8) використання 
Збройних Сил закордоном та всередині країни; (9) розпуску представницького органу місцевого 
самоврядування; (10) проведення загальної амністії. Всенародне голосування вважається 
результативним, якщо більше половини осіб, що законно проголосували, або, принаймні, одна 
четверта від загальної кількості виборців країни, дали однакову відповідь на сформульоване питання 
референдуму (ст. 28 С). 

Фінляндія 

Основний закон Фінляндії від 11 червня 1999 року 

§ Право на свободу зібрань. Кожен має право без отримання дозволу організовувати зібрання та 
демонстрації та брати у них участь (ст. 13).  

§ Референдум. Стаття 14 Конституції закріплює за кожним права брати участь у референдумі. Стаття 
53 Конституції передбачає можливість проведення консультативного референдуму шляхом прийняття 
закону, що повинен містити положення про час референдуму та альтетернативні питання, що 
пропонуються учасникам референдуму. 

Франція 

Конституція Французької республіки від 4 жовтня 1958 року 

§ Референдум. Національний суверенітет належить народу, який реалізовує його через своїх 
представників та шляхом референдуму (ст. 3). За пропозицією Уряду під час сесій Парламенту або 
обох Палат Парламенту, які публікуються в “Journal officiel”, Президент Республіки може передати 
на референдум будь-який законопроект, що стосується організації державної влади і містить 
схвалення будь-якої угоди про Співтовариство або має на меті ратифікацію будь-якого договору, 
який, не будучи таким, що суперечить Конституції, відображається на функціонуванні органів 
державної влади. Після схвалення відповідного проекту, він підлягає обнародуванню Президентом 
протягом 15 днів (ст. 11). Стаття 79 передбачає проведення референдуму для схвалення проекту 
внесення змін до Конституції. 

§ Консультативно-дорадчі органи. Конституцією передбачене існування Економічної та Соціальної 
Ради, яка на запит уряду висловлює свою думку щодо законів, ордонансів та декретів, а також щодо 
окремих законодавчих положень, що передаються на її розгляд. Рада може призначити одного із 
своїх членів для викладу своєї позиції щодо документів, переданих на її розгляд, перед Палатами 
Парламенту. Уряд може консультуватися з Економічною та Соціальною Радою щодо усіх питань 
економічного та соціального характеру, надавати їй на розгляд всі плани або програмні 
законопроекти економічного та соціального характеру. Склад та порядок діяльності Ради 
регулюється окремим законом (ст. 69). 
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Декларація прав людини і громадянина від 26 серпня 1789 року 

§ Право на участь в управлінні державними справами. Закон є вираженням загальної волі. Всі 
громадяни мають право брати участь особисто чи через своїх представників в його формуванні (ст. 6).  

Чехія 

Конституція Чеської Республіки від 16 грудня 1992 року 

§ Право на участь в управлінні державними справами. Конституційний закон може визначати, коли 
народ здійснює державну владу безпосередньо (ст. 2). 

Хартія основних прав і свобод Чехії від 9 січня 1991 року 

§ Право на звернення. Право петиції гарантується. Кожен має право індивідуально чи разом з іншими 
особами звертатися в державні органи чи органи місцевого самоврядування з проханнями, 
пропозиціями і скаргами з питань, які стосуються публічного чи іншого загального інтересу. Петиція 
не повинна порушувати принцип незалежності суду. Петиція не повинна закликати до порушення 
основних прав і свобод, гарантованих Хартією (ст.18). 

§ Право на свободу зібрань. Статяя 19 гарантує право на свобру синих зібрань. Це право може 
обмежуватися законом у випадку проведення зібрань у публічних місцях, якщо такі заходи необхідні 
в демократичному суспільстві для захисту прав та свобод інших людей, громадського порядку, 
здоров’я та моралі, власності або державної безпеки. Право на проведення зібрань не може 
обумовлюватися дозволом органу публічної адміністрації.  

§ Право на участь в управлінні державними справами. Громадяни мають право брати участь в 
управлінні публічними справами безпосередньо чи шляхом вільного вибору своїх представників (ст. 
21). 

Швеція 

Конституція Швеції від 27 лютого 1974 року 

§ Право на свободу зібрань. Главою 2 кожному громадянину гарантовано свободу зібрань та 
демонстрацій. Це право може обмежуватися лише в інтересах державної безпеки, порядку і безпеки 
під час зібрань і демонстрацій, безпеки дорожнього руху, протидії епідеміям. 

§ Референдум. Параграф 4 глави 8 Конституції передбачає можливість проведення консультативного 
референдуму за правилами, встановленими додатковим законом. Параграф 15 глави 8 передбачає 
процедуру народного голосування за остаточний законопроект внесення змін до Конституції. 
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РОЗДІЛ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У 
ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
А. Правова основа безпосередньої участі громадськості у законодавчому процесі 
 

Участь громадськості у процесі прийняття законодавчих актів є невід’ємним елементом 
демократичної держави. Право громадськості на участь у законотворенні доволі неоднозначно 
відображене у Конституції України від 28 червня 1996 року1. Оскільки із одного боку, статтею 
1 передбачено, що “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава”. Частиною другою та третьою статті 5 закріплено, що “носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане 
державою, її органами або посадовими особами”. Стаття 38 закріплює право громадян на участь 
в управління державними справами. Стаття 69 передбачає, що “народне волевиявлення 
здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії”. Частина 
перша статті 156 чітко закріплює необхідність затвердження законопроекту про внесення змін 
до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін 
до Конституції України” всеукраїнським референдумом, а стаття 74 встановлює обмеження 
щодо кола питань, які не можуть виноситись на референдум, “референдум не допускається 
щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії”. Поруч із цим, Конституція 
України визначила єдиним законодавчих органом у державі Верховну Раду України (ст. 75) і не 
закріпила обов’язку парламенту та інших органів державної влади забезпечити участь 
громадськості у ході підготовки та прийняття законодавчих актів, які покликані регулювати 
основні суспільні відносини у державі.  

У такій ситуації право громадян на участь у законодавчому процесі лише опосередковано 
випливає із того, що Україна є демократичною державою у якій визнається принцип 
народовладдя і гарантується право громадян брати участь в управлінні державними справами. 

Відповідно до законодавства України серед безпосередніх форм участі громадян у 
законодавчому процесі передбачено лише проведення референдумів. Щодо інших виділених у 
Розділі 1 форм, таких як: право народної правотворчої ініціативи та інститут народного вето, то 
вони не мають відповідного правового закріплення в Україні. 

Правовою основою для проведення референдумів в Україні є Конституція України від 
1996 року, міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України та Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 1991 року. 
Незважаючи на закріплення у статті 69 Конституції України невичерпного переліку прямих 
форм народовладдя, в національному законодавстві отримали своє закріплення лише ті форми, 
що прямо згадані у її тексті: вибори та референдум.  

Положення Конституції України 1996 року закріплюють право українського народу на 
безпосередню реалізацію народного суверенітету шляхом проведення всеукраїнського 
референдуму, право громадянина на участь у такому референдумі, а також констатують 
предмет обов’язкового всеукраїнського референдуму, визначають суб’єктів його ініціювання та 
призначення (проголошення). 

Норми міжнародно-правових договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, декларують основні принципи безпосередньої демократії і закріплюють право 

                                                
1 Конституція України від 28.06.1996 року. – www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua
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нації на самовизначення та право громадян на участь у безпосередньому управлінні державою, 
в тому числі й шляхом участі у референдумі. 

Конституційні норми деталізуються в положеннях Закону України “Про всеукраїнський та 
місцеві референдуми”, який на сьогодні значно застарів і не відповідає ряду положень 
Конституції України, зокрема, щодо предмету і суб’єктів всеукраїнського референдуму, його 
процедури. У зв’язку із цим, а також через, що Україна вже має доволі сумнівний досвід 
проведення всеукраїнського референдуму у 2000 році1, видається за доцільне розробити й 
прийняти новий закон про всеукраїнський та місцеві референдуми, який би деталізував 
конституційні положення. 

У Верховній Раді України IV скликання на розгляді парламенту перебував лише один 
законопроект (№0899 від 14.05.2002), який спрямований на регулювання процедури проведення 
всеукраїнського референдуму. Він був двічі ветований Президентом України (востаннє 
14.05.2002 року). Протягом тривалого часу цей документ займав останні місця у переліку 
питань до порядку денного відповідної сесії Верховної Ради України четвертого скликання, а у 
зв’язку із початком роботи парламенту нового скликання його було знято з розгляду. У новому 
парламенті 5 скликання вже зареєстровано новий проект закону спрямований на регулюванн 
процедури всеукраїнського референдуму (№1200 від 27.07.2006)2.  

У новій редакції Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” необхідно 
деталізувати конституційні положення щодо референдуму в Україні з метою виключення 
фактів його неоднозначного тлумачення та застосування. Необхідно виходити із концепції 
референдуму, як форми вираження народної волі, що має імперативний характер та 
передбачити систему правових гарантій, як комплекс умов та засобів, які забезпечують 
громадянам України, що мають право голосу, реально усвідомлену свободу реалізації права на 
участь у референдумі. 

Як уже було зазначено, українським законодавством не передбачено право народної 
правотворчої ініціативи та інститут народного вето. Доцільність запровадження цих 
інструментів повинна визначатися шляхом проведення грунтовного аналізу різноманітних 
факторів. Адже запровадження в Україні інституту народної правотворчої ініціативи хоча б у 
формі “agenda initiative”, з одного боку,  могло б сприяти приверненню уваги законотворців до 
того сегменту законодавства, яке потребує першочергового реформування; з іншого – може 
призвести до винесення на порядок денний конфронтаційних питань, розгляд яких заблокує 
роботу парламенту. Щодо народного вето, то, з одного боку, його запровадження дозволить 
громадянам не допустити прийняття рішень, які суперечать їх інтересам, а, з іншого – може 
мати наслідком ряд зловживань (такі як: ускладнення процесу проведення ряду реформ, 
маніпуляція громадською думкою в інтересах окремих лобістських груп, тощо). 

 

Б. Нормативно-правові засади опосередкованої участі громадськості у законодавчому 
процесі 

 

Звернення громадян 
 

Правовою основою для внесення громадськістю своїх пропозицій та зауважень щодо 
законодавчого поля є частина 1 статті 40 Конституції України, яка передбачає, що “усі мають 

                                                
1 Євгеньєва А.М. Українська Конституція: випробування референдумом // Український регіональний вісник. - №19, 
2001. – С.  12. 
2 Станом на 03.08.2006 року текст законопроекту ще не був розміщений на офіційній веб-сторінці Верховної Ради 
України: www.rada.gov.ua.  

http://www.rada.gov.ua
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право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 
органів”1 та Закон України “Про звернення громадян”. Під “зверненнями громадян” він розуміє 
“викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 
Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, 
посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та 
умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, 
соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства”. Крім того, цей закон 
передбачає, що “керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань 
громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян”. Разом із тим, зазначені правові 
норми мають загальний характер, без належного врахування специфіки звернень, що містять 
пропозиції щодо законодавчого поля.  

Кількість звернень громадян до державних органів є значною, зокрема, за даними відділу з 
питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України з січня по березень 2006 року до 
Верховної Ради України надійшло 28 961 звернення громадян, на особистому прийомі побувало 
3 971 особа2; до Кабінету Міністрів України, за цей же період, звернулось 8 884 громадянина3. 
Разом із тим, якщо звернутись до результатів аналізу цих звернень, то серед них 91,9 відсотка 
складають заяви чи клопотання, 5,4 відсотка – скарги, 2,7 відсотка – пропозиції і зауваження4. 
На жаль, немає однозначної відповіді на запитання, яка кількість звернень містить законодавчі 
пропозиції. Лише Міністерство юстиції України аналізуючи структуру звернень до нього за 
2004 рік зазначає, “більшість пропозицій громадян надійшла з питань вдосконалення чинного 
законодавства України та покращення соціально – економічного стану в державі”5.  

Однак публічні джерела не дають жодної інформації про зміст пропозицій, результати їх 
розгляду, а також врахування у рішеннях відповідних органів (як правило, аналіз зводиться до 
загальних фраз, як-от: “результати систематичного аналізу та узагальнення питань, які 
порушують громадяни перед Урядом, враховано при розробці низки актів законодавства, 
спрямованих відповідно до основної мети Програми діяльності Кабінету Міністрів”6). Усе це 
призводить до відсутності засобів незалежного контролю за процесом розгляду звернень 
громадян і створює можливості зловживань з боку представників органів державної влади у 
формі формального підходу до вивчення звернень громадян. У зв’язку із цим, уряду, як і іншим 
органам державної влади, на даному етапі слід зосередитись на вдосконаленні шляхів 
належного врахування пропозицій громадян. Для цього необхідно: (1) чітко розмежувати те, що 
Закон України “Про звернення громадян” називає “пропозиції (зауваження)”, “заяви 
(клопотання)” і “скарги” і передбачити особливу процедуру для розгляду та врахування власне 
“пропозицій (зауважень)”; (2) чітко розділити індивідуальні та колективні звернення, 
передбачивши особливу процедуру розгляду для останніх; (3) передбачити механізми 
незалежного контролю за процесом розгляду цих пропозицій; (4) посилити відповідальність за 

                                                
1 Конституція України від 28 червня 1996 року. – www.rada.gov.ua. 
2 Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні-березні 2006 року (дані Відділу з питань звернень 
громадян Апарату Верховної Ради України). – Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua. 
3 Інформація про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Кабінету Міністрів України у січні-березні 
2005 р. – www.kmu.gov.ua. 
4 Там же. – www.kmu.gov.ua. 
5 Підсумки діяльності Міністерства юстиції України та його територіальних органів у 2004 році. – 
www.minjust.gov.ua. 
6 Консультації з громадськістю: Напрями, технології, досвід (методичний посібник) // Управління зв’язків з 
громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України. – К., 2004. – C. 23. 

http://www.rada.gov.ua
http://www.rada.gov.ua
http://www.kmu.gov.ua
http://www.kmu.gov.ua
http://www.minjust.gov.ua
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порушення вимог Закону України «Про звернення громадян». Окрему увагу слід приділити 
внесенню змін до Закону України “Про звернення громадян” у частині регламентації процедури 
звернення громадян за допомогою Інтернет-технологій. За допомогою засобів електронного 
урядування громадськість може отримати ефективний механізм контролю за станом розгляду 
свого звернення, що забезпечить більшу прозорість роботи державних органів.  

 
Проведення громадських акцій з метою вплинути на законодавчий процес 

 
Статтею 39 Конституції України передбачено, що “громадяни мають право збиратися 

мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких 
завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і 
лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших 
людей”1. 

Аналізуючи нормативно-правові основи реалізації цього права, крім Конституції України, 
знаходимо наступні документи: Конвенцію про захист прав людини та основних свобод 
(ратифікована Україною 17 липня 1997 року) та Рішення Конституційного Суд України у справі 
за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного 
тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення 
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, 
походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19 квітня 
2001 року №4-рп/2001. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України, то, виходячи з 
положень пункту 1 частини першої статті 92 Конституції України про те, що виключно 
законами визначаються права і свободи людини і громадянина та гарантії цих прав і свобод і 
що лише судом відповідно до закону може встановлюватись обмеження щодо реалізації права 
громадян на проведення масових зібрань (частина друга статті 39), орган конституційної 
юрисдикції дійшов висновку, що визначення строків завчасного сповіщення органів виконавчої 
влади чи органів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей мирних зібрань, їх 
форм, масовості, місця і часу проведення “є предметом законодавчого регулювання”. 
Організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих 
заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Разом із тим, 
ці строки повинні не обмежувати конституційне право громадян, а бути його гарантією і 
надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого 
самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших 
людей. До законодавчого акту нас відсилає і Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
1 листопада 1996 року №9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”, 
яка стверджує, що “відповідно до ст. 39 Конституції громадяни мають право збиратися мирно, 
без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, завчасно сповіщаючи про них 
органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Справи про обмеження цього 
права розглядаються судами в порядку, встановленому для справ, що виникають з 
адміністративно-правових відносин” (п. 13) і “якщо зі змісту конституційної норми випливає 
необхідність додаткової регламентації її положень законом, суд при розгляді справи повинен 
застосувати тільки той закон, який ґрунтується на Конституції і не суперечить їй” (ч.4 п.2).  

Щодо законодавчого регулювання, то воно досі відсутнє. Звичайно, що це не означає 
неможливість користуватись цим правом, адже відповідно до статті 8 Конституції України 

                                                
1 Конституція України від 28 червня 1996 року. – www.rada.gov.ua. 
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норми Конституції України є нормами прямої дії і застосовуються безпосередньо незалежно від 
того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти.  

Окремо слід згадати і про Указ Президії ВР СРСР “Про порядок організації і проведення 
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28 липня 1988 року №9306-XI. 
Важко однозначно зробити висновок про його чинність або не чинність. Однак, якщо виходити 
із того, що “закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є 
чинними у частині, що не суперечить Конституції України”1 (“Перехідні положення” 
Конституції України), то його слід визнати не чинним. Підтвердження цієї тези знаходимо у 
Тополевського Р., який зазначає, що “навіть не беручи до уваги сам зміст указу, який 
характерний саме для недемократичної не правової держави, стосується, власне, громадян 
СРСР, і передбачає необхідність дозволу з боку влади на здійснення громадянами свого 
невідчужуваного, непорушного (навіть з боку органів державної влади) конституційного права 
на проведення зібрань і демонстрацій, мусимо визнати неможливість врегулювання цих 
відносин в сучасній українській правовій системі саме таким чином”2.  

Отже, слід констатувати, що на даний момент проведення мирних зборів в Україні 
регулюється лише Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основних 
свобод та Рішенням Конституційного Суду України (справа щодо завчасного сповіщення про 
мирні зібрання). Відсутність нормативно-правових актів, спрямованих на конкретизацію 
забезпечення дії норм Конституції України не зумовлює їхньої нечинності і не тягне за собою 
неможливість їхнього використання. Однак відсутність закону, який би чітко визначив підстави 
для обмеження цього права, спричиняє його порушення з боку державних органів. Ця проблема 
потребує якнайшвидшого вирішення шляхом прийняття законодавчого акту, який би допоміг 
віднайти баланс між забезпеченням свободи і порядку. У відповідному законі слід визначити 
порядок організації і проведення мирних заходів та акцій, обов’язки організаторів і учасників, 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, порядок повідомлення про 
проведення таких заходів і строки його подання тощо. 

 

Лобістська діяльність 
 

Щодо конституційних основ лобістської діяльності, то хоча вона прямо не передбачена 
Основним законом, проте є ряд норм, з яких випливає відповідне право громадян. Зокрема, 
Конституцією України3 передбачено, що: народ є єдиним джерелом влади, народ здійснює свою 
діяльність безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
(ч.2 ст.5); гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та 
переконань (ч.1 ст.34); кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір (ч.2 ст.34); право на 
свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх 
прав і свобод (ч.1 ст.36); громадяни мають право брати участь в управлінні державними 
справами (ч.1 ст.38); кожен має право на вільний вибір професії (ч.1 ст.43), тощо. Отже, 
реалізовуючи свої конституційні права громадянин має право обрати будь-який вид 
професійної діяльності, у тому числі лобістську діяльність.  

Слід зазначити, що, наприклад, у Німеччині в Основному законі також немає прямої 
згадки про лобіювання, але ефективно діє положення «Про реєстрацію союзів та їх 
представників у Бундестазі», яке регулює діяльність лобістів у Бундестазі. Конституційною 
                                                
1 Конституція України від 28 червня 1996 року. – www.rada.gov.ua. 
2 Тополевський Р. Правове регулювання свободи зібрань в системі джерел права України: колізії, непорозуміння 
чи злий жарт. - http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=5&d=237. 
3 Конституція України від 28 червня 1996 року. – www.rada.gov.ua. 
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основою для інституту лобіювання є ст.17 Основного закону Німеччини, яка передбачає право 
кожного самостійно чи спільно із іншими письмово звертатися з проханнями чи скаргами у 
відповідні органи та у парламент. Подібна ситуація склалась і в США, де конституційною 
основою для лобіювання є перша поправка до Конституції, яка передбачає право звертатися до 
уряду з петиціями про задоволення своїх скарг1.  

Історія українських спроб визначити законодавчі основи для лобіювання є короткою. У 
1992 році групою законодавців на чолі з Суміним В. почалася розробка законопроекту про 
лобізм, яка не отримала свого логічного завершення. В 1999 році до Верховної Ради України 
було подано два законопроекти: «Про лобіювання в Україні», внесений народним депутатом 
Шаровим І., та «Про правовий статус груп, об’єднаних спільними інтересами (лобістських 
груп) у Верховній Раді України», внесений народним депутатом Сахном Ю. Оскільки обидва 
проекти під час роботи парламенту III скликання не були ухвалені навіть у першому читанні, то 
їх зняли з розгляду2. Така ж доля спіткала і проект закону «Про діяльність лобістів у Верховній 
Раді України» (№8429 від 09.11.2005), внесений народним депутатом Гринівом І. під час роботи 
Верховної Ради України IV скликання. Отже, на сьогодні у парламенті немає жодного проекту 
закону, який би зачіпав цю проблему.  

Видається за доцільне прийняти Закон України “Про діяльність лобістів у Верховній Раді 
України”, який повинен: визначити цю діяльність як легальний демократичний шлях взаємодії 
влади та суспільства; створити законодавчі бар’єри для зловживань та корупції; захистити 
органи державної влади від незаконного впливу; вивести із тіні лобістів; сприяти підвищенню 
професіоналізму та відповідальності посадових осіб при розробці та реалізації державної 
політики; надати можливість громадянам знати, хто і що лобіює в органах влади; створити 
ефективні механізми контролю; сприяти оформленню інтересів різних суспільних груп; 
визначити легальні форми лобіювання. Звичайно, що не можна сподіватись, що такий закон 
вирішить усі проблеми, але він значно удосконалить механізми боротьби із корупцією та 
забезпечить створення додаткового легального механізму впливу громадськості на 
законодавчий процес. 

 
Діяльність спеціальних консультативно-дорадчих органів 

 
Ще одним механізмом залучення громадськості до законодавчого процесу є діяльність 

спеціальних консультативно-дорадчих органів (робочі групи, громадські ради тощо). Зазначені 
органи можуть створюватись як при Верховній Раді України, так і при інших суб’єктах, що 
беруть участі у законодавчому процесі (Президента України, Кабінет Міністрів України). Вони 
можуть працювати на постійній (створюватись на невизначений термін) або тимчасовий (для 
вирішення конкретної проблеми) основі. За своїм складом це можуть бути громадські експертні 
ради та власне громадські ради.  

За оцінками представників громадських організацій, в Україні, на жаль, поки що не 
відбулося встановлення партнерських відносин між владою та громадськими організаціями, не 
відбулось інституціоналізації структур громадської участі та запровадження чітких процедур 
консультацій із громадськістю3. 

                                                
1 Євгеньєва А.М. Законодавче регулювання лобістської діяльності // Часопис ПАРЛАМЕНТ - №1,  2004. – C. 32. 
2 Там же. – C. 32. 
3 Структури громадської участі в Україні: збірник аналітичних матеріалів // Упорядник – М.Лациба, Н.Ходько. – 
К.: Укр. незалеж. центр політ. досліджень, 2003. – С. 7. 
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Як свідчить дослідження1, проведене Українським незалежним центром політичних 
досліджень, станом на початок 2004 року при Президентові України та Кабінеті Міністрів 
України було створено відповідно двадцять вісім та двадцять три консультативно-дорадчих 
органи. Однак переважна більшість із них створенні як міжвідомчі структури, тобто без 
залучення громадськості, а решта мали характер експертних рад, тобто до їх складу входять 
“обрані” представники громадськості. Серед 16 міністерств працювало із громадськими радами 
тільки два (Міністерство охорони навколишнього середовища України і Міністерство 
закордонних справ України), а серед 35 державних комітетів та центральних органів – тільки 
три (Державна податкова адміністрації України, Державний комітет України з питань 
підприємництва та регуляторної політики, Державний комітет України з питань житлово-
комунального господарства). Серед 23 комітетів Верховної Ради України розгорнули співпрацю 
з громадськими радами лише п’ять (Комітет з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування, Комітет з питань культури і духовності, Комітет з питань свободи слова та 
інформації, Комітет з питань правової політики, Комітет з питань європейської інтеграції). 

Однак уже у липні 2004 року Президентом України було видано Указ “Про забезпечення 
умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, 
яким “створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації 
громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, 
забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у 
процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма 
соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об’єктивного 
висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації”2 визнано пріоритетними 
завданнями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.  

У цьому документі було визначено ключові напрями роботи вищезазначених органів у 
цьому напрямі. Кабінету Міністрів України було, зокрема, доручено: 

- розробити і затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики;  

- забезпечити створення у двомісячний строк рад при Кабінеті Міністрів України, 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях для здійснення координації заходів, 
пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, залучивши до роботи в них представників 
об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації;  

- затвердити відповідні положення про такі ради, створити необхідні умови для їх роботи;  
- організувати з використанням засобів масової інформації широке роз’яснення вимог 

законодавства щодо участі громадян в управлінні державними справами, проведення 
консультацій з громадськістю, гласності та відкритості діяльності органів державної 
влади, їх значення для належного формування та ефективної реалізації державної 
політики.  

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
доручено активізувати проведення з використанням засобів масової інформації діалогу 
керівників органів виконавчої влади з громадськістю, передбачивши, зокрема, обговорення 
проектів найважливіших рішень та роз’яснення прийнятих органами державної влади рішень з 
представниками соціальних груп, права і законні інтереси яких вони зачіпають; передбачати в 
                                                
1 Там же. – 96 с.  
2 Указ Президента України “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” від 31 липня 2004 року №854/2004. – www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua
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щороку під час розроблення проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів 
кошти на фінансування заходів, пов’язаних із залученням громадян та їх об’єднань до 
формування та реалізації державної політики, проведенням з метою вивчення громадської 
думки відповідних соціологічних і наукових досліджень, моніторингу засобів масової 
інформації; активізувати роботу комісій, робочих груп та інших консультативних і дорадчих 
органів, утворених органами виконавчої влади, забезпечити більш широке залучення 
громадськості до такої роботи. 

На виконання цього Указу у жовтні 2004 року Кабінетом Міністрів України було видано 
Постанову “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики”1, якою затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, Положення про Громадську раду при 
Кабінеті Міністрів України та Типове положення про громадську раду при центральному, 
місцевому органі виконавчої влади, а також утворено Громадську раду при Кабінеті Міністрів 
України. Постановою передбачено, що консультації з громадськістю проводяться з питань, що 
стосуються суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств 
населення. В обов’язковому порядку, зокрема, проводяться консультації з громадськістю щодо 
проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів 
громадян. Станом на 10 січня 2005 р. створено 64 громадські ради при центральних та місцевих 
органах виконавчої влади2. 

Після того, як розпочав роботу уряд Ю.Тимошенко, було внесено деякі зміни до 
вищезгаданої Постанови3. Вони передбачали наступне: в усіх випадках назву “рада” змінено на 
“колегія”; змінено формат роботи “колегій” – вони утворюються вже не при певних державних 
органах, а при керівниках органів виконавчої влади; виключено підстави для обов’язкового 
проведення консультацій; до функцій консультативно-дорадчих органів, крім координації 
заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю, додано також “моніторинг 
врахування громадської думки під час прийняття органами виконавчої влади рішень”4. Разом із 
тим, Постановою Кабінету Міністрів від 1 березня 2006 р. ці нововведення було скасовано і 
відновлено дію Постанови КМУ від 15 жовтня 2004 року. 

Отже, правову основу для діяльності громадських рад при органах виконавчої влади вже 
закладено. Однак ключове питання, яке має наріжне значення для ефективності їх діяльності, а 
саме: механізми врахування рекомендацій консультативно-дорадчих органів, досі залишається 
відкритим. Видається за доцільне закріпити процедуру обов’язкового розгляду рішень 
громадської ради відповідним органом за участю її представників, а також надання ним 
письмової відповіді щодо врахування або не врахування запропонованих рекомендацій із 
відповідним обґрунтуванням.  

Порядок створення та роботи консультативно-дорадчих органів при Президенті України 
не врегульовано єдиним нормативно-правовим актом. Їх діяльність визначається шляхом 
прийняття відповідного указу глави держави, ефективність роботи залежить від суб’єктного 
складу і наявності політичної волі «почути» і врахувати результати їх роботи. Ілюстративним 
прикладом ефективної діяльності консультативно-дорадчого органу при Президентові України 
є Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права. За річний 

                                                
1 Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” від 15 жовтня 2004 року №1378. – www.rada.gov.ua. 
2 Прозорість у діяльності Уряду та інформаційна політика. – www.kmu.gov.ua. 
3 Постанова Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо залучення до участі в управлінні державними 
справами” від 18 травня 2005 року №356. – www.rada.gov.ua. 
4 Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” від 15 жовтня 2004 року №1378. – www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua
http://www.kmu.gov.ua
http://www.rada.gov.ua
http://www.rada.gov.ua
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період своєї діяльності вона провела вісім пленарних засідань і розглянула значну кількість 
фундаментальних питань у сфері демократії та верховенства права. 

Окремо слід згадати Указ Президента України «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» (№ 1276 від 15 вересня 2005 р.), який основним 
інструментом постійно діючого механізму громадських консультацій, оцінки діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування називає щорічні Президентські слухання, 
а також утворення Стратегічної ради з розвитку державної політики як консультативно-
дорадчого органу для визначення стратегічних напрямів розвитку держави, сприяння підготовці 
Національних доповідей та організації Президентських слухань. Перші Президентські слухання 
було проведено 28 листопада 2005 року. За їх результатами підготовлено «Дорожню карту 
України» - пропозиції до порядку денного державної політики у різних сферах. Головною 
проблемою залишилось питання про їх реалізацію. А тому, якщо Президентські слухання 
стануть дійсно щорічними, то на найближчому засіданні учасникам залишиться лише 
констатувати нерезультативність роботи органів влади, від яких залежить втілення «дорожньої 
карти». 

У Верховній Раді України IV скликання діяло шість громадських рад: п’ять при комітетах 
і одна при Голові Верховної Ради України, але єдиного закону або постанови Верховної Ради 
України, якою б регулювався порядок створення та діяльності таких органів, немає. Саме тому 
склалась парадоксальна ситуація, коли у державі немає єдиного підходу до статусу та завдань 
цих органів, що випливає вже із різних формулювань їх назв: “Громадська рада з питань 
свободи слова та інформації”, “Науково-громадська експертна рада при Комітеті Верховної 
Ради України з питань правової політики”, “Громадська рада з питань законодавства для 
місцевого самоврядування та організацій третього сектора”, “Громадська рада з питань 
культури і духовності при Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності”.  

Відсутні і єдині правові засади створення громадських рад, зокрема: 

- Громадська рада з питань свободи слова та інформації діяла на підставі схваленої 
установчими зборами 17 вересня 2002 року Декларації про створення Громадської ради з 
питань свободи слова та інформації і співпрацю недержавних організацій з профільним 
Комітетом Верховної Ради України та Положення про Громадську раду з питань свободи 
слова та інформації затвердженого на засіданні самої Ради 13 лютого 2003 року; 

- Науково-громадську експертну раду при Комітеті Верховної Ради України з питань 
правової політики створено в січні 2003 року на основі групи консультантів відповідного 
комітету, яка діяла на підставі Положення про групу консультантів при Комітеті 
Верховної Ради України з питань правової політики, що затверджено відповідним 
Комітетом 20 листопада 2002 року;  

- Науково-експертна рада при Комітеті Верховної Ради України з питань європейської 
інтеграції створено за рішенням відповідного Комітету від 11 грудня 2002 року, яким 
затверджено Положення про Науково-експертну раду при Комітеті Верховної Ради 
України з питань європейської інтеграції;  

- Громадську раду з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій 
третього сектора створено 15 січня 2003 року на підставі Декларації про утворення 
Громадської ради з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій 
третього сектора, 21 січня 2003 року було укладено Угоду про співпрацю між Комітетом 
Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування і 
Громадською радою з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій 
третього сектора;  

- Громадська рада з питань культури і духовності при Комітеті Верховної Ради України з 
питань культури і духовності створено у лютому 2003 року і діяла вона на підставі 
затверджено членами ради положення. 
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Вище окреслена ситуація призвела до того, що ці громадські ради так і не перетворились 
на дієвий інструмент впливу на прийняття рішень і не забезпечили реального механізму 
діалогу.  

Поведений огляд дозволяє підсумувати, що в Україні немає єдиного підходу до статусу та 
завдань таких консультативно-дорадчих органів як громадські (експертні) ради. Уніфікована 
процедура створення та діяльності громадських рад створена лише на рівні Кабінету Міністрів 
України (Постанова КМУ “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики”); на рівні Президента України вони створюються 
на підставі Указу, і, як правило, не є в повній мірі “громадськими радами”, оскільки 
громадськість, як правило, не має впливу на склад таких органів; на рівні Верховної Ради 
України взагалі відсутній єдиний підхід до правових основ створення цих органів.  

Вцілому, практика участі громадськості у законодавчому процесі лише починає 
формуватись і вимагає свого законодавчого оформлення. Належна формалізація зв’язків між 
громадською радою та органом влади допоможе вирішити ряд проблем, які зважають їх 
ефективній роботі, зокрема: інформаційна закритість роботи органів влади, відсутність 
належного матеріально-технічного забезпечення роботи, залежність від суб’єктивного 
ставлення керівника державного органу і низький рівень врахування рекомендацій. 

 
Публічні громадські обговорення 

 
Уже у першому розділі було констатовано, що до публічних громадських обговорень слід 

віднести проведення парламентських, комітетських та інших громадських слухань, 
конференцій, семінарів, форумів, “круглих столів”, зборів, зустрічей з громадськістю, 
громадських приймалень, теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач 
теле- і радіомовлення, телефонних “гарячих ліній”, а також засоби електронного урядування.  

Проаналізувавши нормативно-правову базу, що регулює процес публічних громадських 
обговорень, можна зробити висновок, що на сьогодні, хоч і недосконало, врегульовано: а) 
проведення парламентських та комітетських слухань; б) організацію публічних обговорень у 
структурах виконавчої влади; в) участь громадськості у процесі підготовки нормативно-
правових актів в окремих сферах (наприклад, щодо питань довкілля1 та актів, які торкаються 
митної справи2).  

У зв’язку із цим, видається за доцільне у першу чергу проаналізувати правові засади 
проведення парламентських та комітетських слухань як одного із найбільш дієвих механізмів 
участі громадськості у законодавчому процесі. Слухання, як правило, є супроводжуючим 
елементом законодавчого процесу, вони мають наслідком вироблення чітких та обов’язкових 
до виконання рекомендацій, що оформлені у правовому акті Верховної Ради України. Саме 
тому їм слід приділити найбільшу увагу. 

Нормативно-правовою основою проведення парламентських слухань в Україні є 
Конституція України (від 28 червня 1996 року), Регламент Верховної Ради України (від 16 
березня 2006 року) та Закон України “Про комітети Верховної Ради України” (від 4 квітня 1995 
року). 

                                                
1 Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 1999 року №832-XIV. – 
www.rada.gov.ua. 
2 Наказ Держмитслужби України “Про затвердження Положення про участь суб’єктів громадського обговорення у 
підготовчій роботі щодо прийняття нормативно-правових актів з питань митної справи” вiд 10.09.2004 №658. – 
www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua
http://www.rada.gov.ua
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У Регламенті Верховної Ради України питанню парламентських слухань присвячено главу 
38, яка закріплює загальні положення щодо періодичності, процедури ініціювання, порядку 
підготовки та проведення парламентських слухань. Позитивно, що Регламент містить норму, 
яка встановлює, що “для участі в парламентських слуханнях у Верховній Раді запрошуються 
представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, 
інших об’єднань громадян, наукових установ, представники громадськості, які виявили 
бажання взяти в них участь і подали не пізніш як за п’ять днів відповідну заявку до комітету, 
що проводить підготовку до слухань. Комітет, який здійснює підготовку до проведення 
парламентських слухань, формує список запрошених осіб на парламентські слухання, порядок 
проведення парламентських слухань та черговість виступів їх учасників. Список запрошених 
осіб та порядок проведення парламентських слухань вносяться для погодження з Головою 
Верховної Ради України не пізніш як за три дні до їх проведення”. І хоча Комітет, 
відповідальний за проведення слухань, формує список виходячи із своїх власних критеріїв 
доцільності участі тих чи інших осіб, однак вже саме закріплення права на звернення про таку 
участь можна оцінити позитивно. Підвищенню рівня ефективності парламентських слухань та 
відкритості роботи парламенту слугує також необхідність їх стенографування, розміщення 
стенограми на офіційному веб-сайті Верховної Ради та видання її окремим додатком до 
стенографічного бюлетеня пленарних засідань Верховної Ради. Крім того, парламентські 
слухання проводяться гласно і відкрито з прямою радіотрансляцією, а при необхідності і 
телетрансляцією. Разом із тим, слід звернути увагу, що потребує удосконалення процедура 
контролю за результатами виконання рекомендацій, які затверджуються постановою Верховної 
Ради України.  

Закон України “Про комітети Верховної Ради України” розділяє питання участі комітетів 
у проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України та проведення слухань у 
комітетах. Щодо парламентських слухань він закріплює (1) право комітетів за своїм рішенням 
ініціювати їх проведення у Верховній Раді України з метою вивчення питань, що становлять 
суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабінетом 
Міністрів України Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України в 
межах своїх повноважень (рішення комітету реалізовується шляхом внесення народними 
депутатами України – членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, 
підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України) та (2) перелік їх 
обов’язків у процесі проведення парламентських слухань. Більш детально врегульовано 
процедуру проведення комітетських слухань, які проводяться “з метою обговорення проектів 
найбільш важливих законодавчих актів, з’ясування ефективності реалізації прийнятих законів 
та інших актів Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання 
всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та 
обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики 
держави, розбудови демократичного суспільства”. Разом із тим, Комітет самостійно визначає 
склад учасників слухань. Фактично, участь тієї чи іншої особи у слуханнях поставлена у 
залежність від того, чи отримає вона відповідне запрошення (“Комітети, у разі необхідності, 
запрошують на слухання Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів 
України, міністрів України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, 
представників об'єднань громадян, а також окремих громадян. На письмове попереднє 
запрошення комітету особи, зазначені в частині десятій цієї статті, інші посадові особи 
зобов’язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються 
комітетом”). Такий підхід до визначення кола учасників слухань є далеким від демократичних 
стандартів. 

Серед недоліків нормативно-правового регулювання процедури проведення 
парламентських та комітетських слухань слід назвати також і те, що зацікавлені особи 
фактично позбавляються права оприлюднити свою позицію щодо питань, які є предметом 
обговорення учасників слухань у випадку, якщо вони не можуть у силу регламентних обмежень 
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оприлюднити таку позицію у своїй доповіді (виступі) під час проведення слухань. Адже 
підготовка аналітичних та довідкових матеріалів до парламентських слухань здійснюється 
відповідальним комітетом (-ами) Верховної Ради України, який готує “висновки на аналітичні 
та довідкові матеріали, подані до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, 
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, для розповсюдження серед 
народних депутатів України” (Закон України “Про комітети Верховної Ради України”). Не 
зрозуміло, чому до цього переліку не включено інших суб’єктів, які можуть бути учасниками 
слухань (зокрема, це представники політичних партій, інших об’єднань громадян, наукових 
установ, громадськості). Видається за доцільне знайти механізми, які б дозволили поширення 
серед учасників слухань матеріалів, наданих представниками усіх зацікавлених сторін.  

На критичну оцінку заслуговують і норми Регламенту, згідно з якими матеріали, 
підготовлені до парламентських слухань, мають надаватись народним депутатам за 5 днів до 
дня проведення слухань (у випадку комітетських слухань – за 3 дні), а іншим учасникам 
слухань – у день їх проведення під час реєстрації. За такого підходу переважна більшість 
учасників не зможе у повній мірі ознайомитись зі змістом таких матеріалів, висловити свої 
зауваження та пропозиції щодо винесених на обговорення питань. Необхідно, у разі 
неможливості виготовлення достатньої кількості примірників інформаційно-аналітичних 
матеріалів, розміщувати останні на офіційній веб-сторінці Верховної Ради за 5 днів до дня 
проведення слухань з тим, щоб громадськість та учасники слухань могли з ними ознайомитись. 

Разом із тим, проаналізовані нормативно-правові акти є дещо кращими від тих документів, 
які їм передували (Регламент Верховної Ради України 16 березня 2006 року замінив попередній, 
який діяв із 1994 року, а Закон України “Про комітети Верховної Ради України” діє у новій 
редакції від 22 грудня 2005 року, цими документами скасовано Постанову Верховної Ради 
України від 11 грудня 2003 року “Про затвердження положень про проведення парламентських 
слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України”). У них 
враховано ряд рекомендацій, викладених одному із попередніх досліджень Лабораторії 
законодавчих ініціатив здійснених за підтримки Програми сприяння парламенту України 
Університету Індіани (“Світова практика та український досвід використання механізму 
парламентських слухань та слухань у комітетах як інструменту контрольної функції 
парламенту”1). Проведений у 2004 році аналіз досвіду проведення парламентських та 
комітетських слухань в Україні засвідчив їх надмірну “непублічність”. Для подальшого руху у 
напрямі зростання відкритості роботи парламенту необхідно зробити ще ряд кроків для того, 
щоб хід парламентських слухань, рекомендації їх учасників, інформація про хід виконання 
таких рекомендацій були максимально доступними для пересічних громадян. Крім публікації 
стенограм слухань, оприлюднення результатів слухань та висвітлення їх перебігу за допомогою 
трансляцій, варто скористатися можливостями, які створюють Інтернет-технології. Зокрема, 
інформація про дату проведення слухань, порядок денний, перелік учасників слухань має 
розміщуватись на офіційній веб-сторінці Верховної Ради України. Там же має бути забезпечена 
можливість висловлення пропозицій щодо проблем, які планується обговорити на слуханнях, 
всіма громадянами, які мають доступ до мережі Internet (іншими словами, однією з рубрик 
парламентського сайту мають бути тематичні форуми). Після заходу, офіційному 
оприлюдненню повинні підлягати також усі матеріали, які роздавались учасникам слухань, звіт 
про суму витрачених на проведення слухань коштів, звіти парламентських комітетів та 
підконтрольних парламенту суб’єктів, яким було адресовано рекомендації учасників слухань, 
інформація про хід виконання рекомендацій. 

Актуальним також є питання підвищення рівня прозорості проведення слухань у 
комітетах Верховної Ради України – на сьогодні відсутня будь-яка загальнодоступна 

                                                
1 Ознайомитися із повним текстом дослідження можна за адресою: 
http://www.parliament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=1081&as=2. 

http://www.parliament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=1081&as=2
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інформація про порядок денний таких слухань, час і місце їх проведення, перелік учасників, 
зміст рекомендацій тощо.  

Потребують конкретизації та більшої прозорості критерії „відбору” учасників 
парламентських слухань – мета проведення слухань має полягати у висвітленні альтернативних 
шляхів вирішення обговорюваних проблем (і, відповідно, залученні до участі в них фахівців з 
різними точками зору щодо шляхів вирішення однієї й тієї ж проблеми), а не у загальному (а то 
й одноголосному) схваленні заздалегідь підготовлених у стінах парламенту проекту 
рекомендацій.  

Загалом, процедуру проведення парламентських та комітетських слухань необхідно 
доопрацювати, з врахуванням висловлених зауважень, шляхом внесення змін до Регламенту 
Верховної Ради України. 

Однак забезпечити належний рівень організації слухань недостатньо. Результати вже 
згаданого дослідження1, яке було проведене Лабораторією законодавчих ініціатив за сприяння 
Програми сприяння Парламенту України університету Індіани свідчать, що фактично жодна 
Постанова Верховної Ради України про рекомендації учасників парламентських слухань у 
повному обсязі виконана не була. Більше того, окремі Постанови взагалі залишились поза 
реагуванням окремих державних органів. Така ситуація повністю нівелює роль одного із 
потенційно найбільш ефективних механізмів участі громадськості у законодавчому процесі. У 
зв’язку із цим, можна запропонувати наступні механізми удосконалення організації та 
проведення парламентських слухань в Україні: враховувати економічні та правові реалії при 
напрацюванні рекомендацій парламентських слухань; визначати календарний план (етапи 
виконання) рекомендацій парламентських слухань; більш чітко формулювати рекомендації; 
здійснювати контроль за виконанням рекомендацій учасників парламентських слухань; 
звужувати тематику слухань, оскільки предмет слухань має стосуватись найбільш дискусійних 
проблем до шляхів вирішення яких відсутній єдиний підхід як в стінах парламенту, так і за його 
межами, і вирішення яких має вагоме значення для всього суспільства; підвищити рівень 
доступу громадян до інформації про хід слухань та рекомендації їх учасників, сприяти 
залученню громадян до контролю за виконанням рекомендацій учасників слухань2.  

Стосовно інших засобів публічних громадських обговорень, то уніфіковано їх 
використання врегульовано лише у структурах виконавчої влади (Постанова КМУ “Деякі 
питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики”3), на законодавчому рівні участь громадськості передбачена в процесі прийняття 
актів, що стосуються довкілля. У зв’язку із цим, видається за доцільне запропонувати 
уніфіковано врегулювати ці процедури, звернувши особливу увагу на закріплення засад 
електронного урядування.  

 
Вивчення громадської думки 

 
На сьогодні виокремленні нами способи вивчення громадської думки регулюються 

наступними документами:  

                                                
1 Євгеньєва А.М., Ковриженок Д.С. Парламентські та комітетські слухання: стан, проблеми та пропозиції // 
Часопис ПАРЛАМЕНТ - №1,  2005. – C. 32 - 43. 
2 Дивись детальніше: http://www.parliament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=1081&as=2.  
3 Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” від 15 жовтня 2004 року №1378. – www.rada.gov.ua. 

http://www.parliament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=1081&as=2
http://www.rada.gov.ua
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- проведення плебісциту (опитування громадян) передбачається Законом України “Про 
всеукраїнський та місцевий референдуми”. Однак, на нашу думку, яка уже була 
обґрунтована вище, плебісцит повинен знайти своє законодавче регулювання серед інших 
механізмів вивчення громадської думки, оскільки його рішення немає обов’язкового 
характеру;  

- усі інші виділені форми вивчення громадської думки, хоч і частково, віднайшли своє 
регулювання у вже згаданій Постанові Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”. 
Оскільки вивчення громадської думки є необхідним для того, щоб спрогнозувати реакцію 

суспільства на законодавчий акт, виявити правові норми, що не відповідають інтересам 
громадськості, узгодити потенційні конфлікти ще на стадії законодавчого процесу, необхідно 
чітко визначити форми, способи та порядок цієї процедури.  

 

* * * 
 

Вищенаведений аналіз було присвячено здійсненню огляду стану нормативно-правового 
регулювання основних форм участі громадськості у законодавчому процесі в Україні. Це 
дозволило виявити значну кількість прогалин у правовому регулюванні цієї сфери. Загалом 
можна підсумувати, що регулювання процедур участі громадськості у законодавчому процесі в 
Україні характеризується відсутністю будь-якої системи, містить чисельні прогалини та правові 
норми, що потребують значного удосконалення. З цією метою пропонується прийняти ряд 
законів (“Про всеукраїнський та місцеві референдуми”, “Про діяльність лобістів у Верховній 
Раді України”, “Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, 
тощо), а також врахувати ряд зауважень при доопрацюванні положень Закону України «Про 
звернення громадян», Регламенту Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 
Необхідно закріпити систему правових гарантій, які нададуть громадськості можливість 
висловлювати свої пропозиції безпосередньо або через різноманітні консультативні органи та 
сприятимуть максимальному їх враховуванню. 
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ВИСНОВКИ 
 
На основі проведеного дослідження можна дійти наступних висновків: 

1. Забезпечення участі громадськості у законодавчому процесі є невід’ємною частиною 
побудови сучасних стосунків між державою і громадянами, не за традиційним принципом 
суб’єкт-об’єктних відносин, а на принципах рівноправності та забезпечення “діалогової 
комунікації” між державною владою та громадськістю. 

2. Під поняттям “участь громадськості у законодавчому процесі” слід розуміти “процес 
безпосереднього або опосередкованого залучення однієї або більше фізичних чи 
юридичних осіб, їх об’єднань, організацій або груп, які діють відповідно до національного 
законодавства або практики, до процесу підготовки, обговорення та прийняття законів”. У 
правовому полі, яке регламентує процес опосередкованого залучення громадськості до 
законодавчого процесу, більш доцільно вживати термін “зацікавлена громадськість”, 
тобто громадськість, на яку справляє або може справити вплив процес прийняття 
відповідного рішення або яка має зацікавленість у цьому процесі. 

3. Запропонована система участі громадськості у законодавчому процесі виглядає наступним 
чином: 

I. Форми безпосередньої участі громадськості у законодавчому процесі: 
- референдуми 

- право народної правотворчої ініціативи 
- народне вето 

ІІ.  Форми опосередкованої участі: 
- ті, що мають петиційний характер (передбачають звернення громадян або їх 

об’єднань (як формальних, так і неформальних) з метою впливу на 
законодавчий процес) 

o звернення громадян у письмовій та усній формі, які містять законодавчі 
пропозиції 

o проведення громадських акцій з метою вплинути на законодавчий 
процес 

o лобістська діяльність 
- власне консультаційні форми (характеризуються наявністю бажання з боку 

державних органів з’ясувати та врахувати у ході вироблення державної 
політики думку громадськості): 

o діяльність спеціальних консультативно-дорадчих органів (робочі групи, 
громадські ради тощо);  

o публічні громадські обговорення (проведення парламентських, 
комітетських та інші громадських слухань, конференцій, семінарів, 
форумів, “круглих столів”, зборів, зустрічей з громадськістю, 
громадських приймалень; підготовка теле- або радіодебатів, дискусій, 
діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, телефонних 
“гарячих ліній”; використання засобів електронного урядування) 

o вивчення громадської думки (проведення плебісцитів; проведення 
соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, 
контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи); запровадження 
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спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової 
інформації; проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, 
інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції 
різних соціальних груп; опрацювання та узагальнення висловлених у 
зверненнях громадян зауважень і пропозицій; проведення аналізу 
цільової інформації, що надходить до спеціальних скриньок тощо). 

4. Аналіз нормативно-правових основ участі громадськості у законодавчому процесі в 
Україні дозволяє стверджувати, що право громадян на участь у законодавчому процесі не 
має свого безпосереднього законодавчого закріплення, а опосередковано випливає із того, 
що Україна є демократичною державою у якій визнається принцип народовладдя і 
гарантується право громадян брати участь в управлінні державними справами. 

5. Нормативно-правова база, яка регулює участь громадськості у законодавчому процесі в 
Україні, характеризується відсутністю будь-якої системи, містить чисельні прогалини та 
правові норми, що потребують значного удосконалення. Забезпечення ефективної участі 
громадськості у законодавчому процесі є неможливим без здійснення серйозної роботи у 
сфері створення комплексного законодавчого механізму. Обсяг законотворчої роботи, яку 
слід здійснити, включає три складові:  

- розробку та прийняття базового Закону України “Про участь громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики”, який закріплюватиме ключові поняття, визначатиме 
основні форми участі громадськості в управлінні державними справами, закріплюватиме 
принципи на яких має базуватись співпраця державних органів та громадськості, їх 
взаємні права та обов’язки. Зокрема, слід передбачити ряд правових гарантій, які 
закріплять обов’язок органу, відповідального за розробку законодавчого акту, визначати 
терміни, достатні для забезпечення ефективної участі громадськості, публікувати проекти 
актів або доводити їх до відома громадськості іншим чином, надавати громадськості 
можливість висловлювати свої зауваження та пропозиції, максимально враховувати 
результати. Саме у цьому законодавчому акті слід уніфіковано врегулювати порядок 
створення та діяльності консультативно-дорадчих органів, процедуру проведення 
публічних громадських обговорень, закріпити засади електронного урядування тощо; 

- розробку та прийняття ряду нових законодавчих актів, які є необхідними для реалізації 
права громадськості на участь в законодавчому процесі, зокрема: Закону України “Про 
порядок організації і проведення мирних заходів та акцій в Україні”, Закону України “Про 
діяльність лобістів у Верховній Раді України”; 

- вдосконалення діючих нормативно-правових актів, зокрема, шляхом прийняття нової 
редакції Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”, Закону України 
“Про звернення громадян”, а також врахування ряду висловлених зауважень під час 
доопрацювання Регламенту Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 
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