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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Залежно від того, яка система засобів і методів здійснення державної вла-
ди, який характер політичних відносин склалися у державі, від наявності прав і 
свобод, їх правових гарантій, державу можна вважати демократичною або 
недемократичною. Але такі ознаки демократії як обсяг конституційно прого-
лошених прав і свобод, рівність у соціально-економічній, політичній та інших 
сферах, не можуть бути реалізовані без активної участі громадян у державно-
му житті. Участь громадян у політичному процесі є необхідною для того, щоб 
демократія була життєздатною.  

У літературі не існує чіткого конституційно-правового визначення участі 
громадян в управлінні державними справами, тому мета даної статті – запро-
понувати таке визначення. Це представляється важливим тому, що визначення 
поняття участі громадян в управлінні державними справами повинно бути 
підставою для подальшого дослідження відповідного права громадян України 
із врахуванням різноманітних форм його реалізації. Крім того, необхідно на-
близити це право від теоретичного конституційного закріплення до розуміння 
його змісту громадянами, а відтак – до його практичної реалізації. Як пише 
С.С.Алексєєв, «боротьба за право потребує в першу чергу інтенсивної розроб-
ки ідей права, отримання ними високого наукового і громадянського визнан-
ня» [1, с.701]. 

О.В.Оболонський вказував, що для осіб, які знаходяться за межами дер-
жавного апарату, є два основних модуси поведінки по відношенню до держав-
ного управління: виконання норм і приписів та участь в управлінні. Остання в 
моральному плані переломлюється через категорії: активність, діяльне відно-
шення, ініціативність, самоактуалізація, зацікавленість, конструктивна діяль-
ність, соціально активна особистість [2, с.126-129]. 

Існує риторичне питання: чим є участь в управлінні державними справами 
– самоціллю чи засобом досягнення певної мети? Відповідь на це питання за-
лежить від того, в якому аспекті його розглядати: оціночному чи раціонально-
утилітарному. В оціночному аспекті участь в управлінні можна розглядати як 
явище, яке має власну цінність, оскільки є однією з найголовніших ознак де-
мократії. З раціонально-утилітарної точки зору, участь в управлінні – це важ-
ливий засіб досягнення найголовніших людських цінностей. Представляється, 
що в участі без мети немає смислу, і схиляємося до практичного її визначення 
як ефективного, а іноді – єдиного засобу для громадян досягти своїх цілей у 
сфері державної влади. 

Конституція України (ч.1 ст.38) закріплюючи, що громадяни мають право 
брати участь в управлінні державними справами, не уточнює загальні форми 
такої участі. Конституція ж Російської Федерації (ч.1 ст.32) встановлює, що 
громадяни Росії мають право брати участь в управлінні справами держави як 
безпосередньо, так і через своїх представників, що відповідає розмежуванню 
безпосередньої та представницької форм демократії. При цьому, на наш по-
гляд, необхідно зробити уточнення, що, коли громадяни беруть участь в 
управлінні через своїх представників, то суб’єктом цієї участі є самі ці грома-
дяни, а не їх представники. 

Ю.О.Тихомиров у свій час розрізняв три основні форми участі громадян у 
здійсненні влади: а) безпосередня, коли все населення або його частина беруть 
участь у вирішенні питань державного життя; б) представницька, при якій такі 



питання вирішують виборні представники; в) професійна, яка означає виді-
лення для виконання поточних і спеціальних функцій управління особливого 
прошарку людей [3, с.54]. Ця теорія не знайшла належної підтримки в юриди-
чній літературі, оскільки професійна форма участі є фактично похідною від 
представницької, і більшість вчених не вважали доцільним її окреме виділен-
ня. Для цього є всі підстави. 

У загальному аспекті є підстави вважати, що представниками народу в за-
гальнодержавному масштабі можна вважати не тільки народних депутатів 
України. «Установча влада українського народу є джерелом і основою співро-
бітництва розподілених державних влад... Всі гілки державної влади походять 
від установчої влади народу» [4, с.101]. Так, за чинною Конституцією України 
Прем’єр-міністр призначається Президентом України за згодою більше ніж 
половини від конституційного складу Верховної Ради. Персональний склад 
Кабінету Міністрів призначається Президентом України за поданням Прем’єр-
міністра України. При цьому Уряд відповідальний перед Президентом, підкон-
трольний та підзвітний Верховній Раді. Крім того, судді призначаються Пре-
зидентом України або обираються Верховною Радою України. Обидва ж ці 
державні органи обираються безпосередньо громадянами. Тому можна припус-
тити, що і Кабінет Міністрів України (і далі – по вертикалі), і суди є, по суті, 
органами вторинного представництва. 

Таким чином, якщо під представниками громадян України у різних гілках 
влади умовно розуміти народних депутатів України; державних службовців 
(виходячи з рівного права доступу до державної служби; це особи, які «займа-
ють посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання 
завдань і функцій держави» [5, ст.1]); суддів; народних засідателів та присяж-
них (в Україні вони поки що існують тільки теоретично: під час виконання 
своїх обов’язків у суді вони «тимчасово здійснюють функції представників 
влади в силу спеціального повноваження, передбаченого процесуальним зако-
нодавством» [6, с.734]), то можна з впевненістю стверджувати, що самі ці 
представники влади не беруть участь в управлінні державними справами, а 
безпосередньо здійснюють таке управління. 

Деякі автори розрізняють такі форми політичної участі: індивідуальна і 
колективна, добровільна і примусова («мобілізаційна» ), активна і пасивна, 
традиційна й «альтернативна», революційна й «охоронна» [Див.: 7, c. 8]. 

Виникає питання: чи може участь в управлінні державними справами бути 
пасивною, чи під самим поняттям «участь» вже розуміється активна діяль-
ність? Представляється, що з точки зору філософії чи психології можна ствер-
джувати, що розумова, зовнішньо не виражена, тобто зовнішньо пасивна дія-
льність насправді є активною. Говорячи ж про політичну участь з точки зору 
права, справжньою участю можна вважати лише дію. «Пасивна участь» – це 
вже «неучасть» . 

Ще однією ознакою участі громадян в управлінні державними справами є, 
на наш погляд, її добровільний характер. Примусова, «мобілізаційна» участь є 
ні чим іншим, як залученням громадян до певної політичної дії, мета якої не 
співпадає (або не зовсім співпадає) з особистим прагненням громадян. У цьо-
му випадку не громадяни виступають як суб’єкти участі в управлінні, а їх дії 
використовуються як засіб досягнення цілей інших суб’єктів. 

Характерною рисою участі громадян в управлінні є її публічний, зовніш-
ньо виражений характер. «Публічний» – такий, що відбувається в присутності 
публіки, людей; прилюдний, привселюдний, гласний, відкритий  
[8, с.843]. Ця вимога подібна до випадку із свободою зібрань, стосовно якої 
відомий французький правознавець, професор конституційного права 
Ф.Люшер зазначав, що ні одне з положень закону про публічні зібрання не стосу-



ється приватних зібрань; якщо зібрання проводиться у місці мешкання, воно захи-
щається виходячи з принципу свободи особистості [9, с.109]. 

Політичні права належать до «першого покоління» прав людини, які були 
сформульовані в так званій «негативній» формі, тобто вони покликані забезпе-
чити людині захист від будь-якого обмеження її свободи. В даному випадку 
відносно суб’єктів участі в управлінні державою діє принцип «дозволено все, 
що не заборонено законом». Тому важливою ознакою такої участі є її закон-
ність (легітимність). 

Необхідним елементом участі громадян в управлінні державними справа-
ми є її цілеспрямованість. У масовій свідомості політична свобода (на відміну 
від економічної) «має невисокий ціннісний статус. Поєднана із значними за-
тратами часу, енергії, а іноді й матеріальних засобів, вона не приносить прямої 
особистої вигоди» [10, с.282]. Тому метою такої участі є вплив на прийняття, 
здійснення та контроль за реалізацією державних рішень, вираження власної 
політичної думки, вплив на політику і життя держави. «Почуття політичної 
ефективності спонукає індивідів стати активними у політиці, тоді як відсут-
ність ефективності породжує апатію та відчуження. Якщо особа не може 
вплинути на політичний процес, навіщо намагатися?» [11, с.50]. При цьому 
політичні дії громадян можуть потребувати мінімум політичних знань та осо-
бистої ініціативи, або велику частку того й іншого [12, с.258]. 

В межах визначення політичної участі в широкому розумінні цього термі-
на А.І.Ковлер та В.В.Смірнов розглядали її як включення окремих громадян та 
всіх членів суспільства в цілому до процесу функціонування політичної систе-
ми суспільства, до вирішення питань, що мають загальний інтерес [7, с.188]. 
А.Топішко в найбільш загальному плані називав політичною участю залуче-
ність громадян даного суспільства до політичних відносин, які існують всере-
дині його, прояв політичної волі, яка знаходить вираз у конкретних політичних 
діях, взаємозв’язок із структурами влади [13, с.23]. У сучасній політології під 
поняттям «політична участь» розуміють вплив громадян на функціонування 
політичної системи, формування політичних інститутів і процес вироблення 
політичних рішень [14, с.386]. Американські вчені К.Джанда, Дж.Бері та 
Дж.Голдман визначають політичну участь як дії окремих громадян, за допомо-
гою яких вони прагнуть вплинути на державну владу (уряд) та політику або 
підтримати їх [12, с.226]. Представляється, що ключовим словом у конститу-
ційно-правовому визначенні участі громадян в управлінні державними спра-
вами повинно бути не «включення», «залучення» чи «вплив», а «діяльність».  

У межах політичної системи участь характеризує в першу чергу соціаль-
но-функціональні параметри цієї системи, а саме: прийняття рішень, вироб-
лення курсів внутрішньої й зовнішньої політики; управління й самоврядуван-
ня; відбір членів представницьких органів і керівників державних і громадсь-
ких організацій («політичне рекрутування» ); утворення й застосування норм 
права і контроль за їх виконанням; здійснення правосуддя, політичної комуні-
кації тощо [7, с.12]. 

Враховуючи вищенаведене, можна запропонувати наступне визначення: 
участь громадян в управлінні державними справами – це свідома, вільна, акти-
вна, публічна, добровільна, цілеспрямована, не заборонена законом діяльність 
громадян у сфері здійснення державної влади, яка має на меті формування та 
контроль за діяльністю державних органів усіх гілок влади, вплив на прийнят-
тя, здійснення та контроль за реалізацією державних рішень. 

З огляду на це визначення, додаткового висвітлення потребують інші пи-
тання, що стосуються багатопланового, комплексного теоретичного дослі-
дження участі громадян в управлінні державними справами із врахуванням 
різноманітності її форм. 
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