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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах становлення демократичного суспіль�

ства однією з ключових проблем є забезпечення
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INFORMATIONAL OPENNESS AS A PRINCIPLE OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті розглянуто сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування поняття
"відкритість". Охарактеризовано сутнісні характеристики принципу інформаційної відкритості
діяльності органів публічної влади. Подано характеристики відкритості з позицій психології,
соціології та політології. З'ясовано сутність поняття відкритості як принципу діяльності органів
публічної влади: перебування під контролем громадськості, відкритість та доступність інфор#
мації для громадян, чутливість до нових ідей та вимог, готовність влади оперативно реагувати
на запити громадян. Розглянуто формування механізмів забезпечення відкритості органів пуб#
лічної влади на рівні територіальних громад. Визначено проблемні питання подальших науко#
вих пошуків.

The article deals with modern approaches of Ukrainian and foreign scientists concerning
interpretations of the concept of "openness". Essential characteristics of the principle of
informational openness (transparency) of public administration are characterized in the article. We
analyzed the characteristics of transparency from the point of view of psychology, sociology and
political science. We defined the concept of openness as a principle of the public administration
activity for public control, openness and accessibility of information for citizens, acceptability of
new ideas and requirements, readiness to react to requests of citizens. The mechanisms for ensuring
the openness of public authorities at the level of territorial communities are analyzed in the article.
We also defined main problematic issues of further scientific researches in this sphere.
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відкритості органів публічної влади. Саме відкритість

у підготовці та прийнятті управлінських рішень орга�

нами публічної влади є основою довіри суспільства

до влади, творення її позитивного іміджу, створення

належних умов для залучення громадськості до про�

цесу прийняття рішень і, як наслідок, формування
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державної, регіональної, місцевої політики розвитку,

спрямованої на сталий розвиток території і задово�

лення потреб громадян.

Зарубіжні та вітчизняні науковці мають різні підхо�

ди до визначення поняття "інформаційна відкритість".

Зокрема проблематика принципу відкритості висвіт�

лена у працях зарубіжних дослідників: Т. Вівшанта та

Д. Кауфмана [28], К. Гуда [25], В. Карарго [28], Ф. Шо�

ера [27]. Серед вітчизняних варто виділити Е. Афоніна

[1], І. Грищенко [6], Є. Тихомирову [23], які досліджу�

вали відкритість влади в контексті європейської інтег�

рації України. Ряд учених, зокрема Н. Гудима [7], Н. Крук

[13], М. Лациба [14], Д. Ляпін [15], В. Мельниченко [16],

О. Крет [12] розглядали питання відкритості органів дер�

жавної влади. Серед дослідників принципу відкритості

слід виділити І. Мінаєву [17], Р. Стадник [21], П. Надо�

лішнього [18], які у своїх працях торкалася окремих ас�

пектів відкритості та прозорості діяльності органів пуб�

лічної влади.

Хоча науковці зробили вагомий внесок у формуван�

ня теоретико�методологічних основ відкритості діяль�

ності органів державної влади та органів місцевого са�

моврядування, проте наукова розробка механізмів фор�

мування відкритості саме органів публічної влади на

рівні територіальних громад ще не має системного ха�

рактеру. Це й зумовило вибір теми, постановку мети і

завдань даної публікації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування поняття "інформаційна

відкритість" як принципу діяльності органів публічної

влади. Дослідження безпосередньо пов'язане із науко�

вими розвідками кафедри публічного управління та ме�

неджменту інноваційної діяльності Національного уні�

верситету біоресурсів та природокористування Украї�

ни.

Виходячи з мети, поставлено такі завдання:

— проаналізувати наукові дослідження в галузі

науки державного управління щодо інформаційної від�

критості органів влади;

— виокремити та узагальнити наукові новації у

сфері відкритості з точки зору політології, соціології,

психології.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із важливих завдань органів публічної

влади є формування, розвиток та реалізація прин�

ципу відкритості. Відразу зазначимо, що принцип в

науковій літературі пояснюється як специфічне по�

няття, в якому міститься не стільки сама зако�

номірність, відносини, взаємозв'язки, скільки знан�

ня про них [2].

Слово "відкритість" за тлумачним словником украї�

нської мови визначається як "неприхований, нетаєм�

ний, явний" [4]. Термін "відкритий" пояснюється як не�

закритий, необмежений, неприхований [26], або ж до�

ступний кожному у будь�який час всюди: чутливість до

нових ідей та вимог, готовність оперативно реагувати

на зміни [9].

У "Словнику сучасної економіки Макміллана" термін

"відкритий" трактується як "чесний спосіб говорити і при

цьому намагатись нічого не приховувати" [20].

У психології "соціальна відкритість" пояснюється як

готовність допустити стороннього у власний соціальний

світ, можливість невимушено спілкуватися, знайомити�

ся, надати контактну інформацію, висвітлювати особи�

сте ставлення, неприховано оприлюднювати думки й

оцінки.

Для досягнення мети статті важливим є розкрит�

тя дефініції "відкрите суспільство". Такий термін впер�

ше запровадив К. Поппер, щоб схарактеризувати соц�

іально�політичні системи, властиві різним суспіль�

ствам на певних етапах історичного розвитку. Вчений

тлумачить "відкрите суспільство" як творче й динамі�

чне, що будується на підставі ідей ліберального плю�

ралізму. Таке суспільство чутливе до змін і впливів,

сповнене духом індивідуальної ініціативи, раціоналі�

зму, критики та самокритики. К. Поппер вважає, що

сам розвиток сучасної цивілізації, започаткований ще

"грецькою революцією" V—IV ст. до н. е., є доказом

переваги і перспективності відкритих суспільств по�

рівняно із закритими. До основних положень побу�

дови відкритого суспільства вчений зараховує такі:

зміцнення свободи і усвідомлення зумовленої нею

відповідальності; мир у світі; боротьба із зубожінням

населення; стримування демографічного вибуху; на�

вчання не насильним методам вирішення конфліктів

[19].

Енциклопедичний словник з державного управлін�

ня термін "відкритість влади" пояснює як прозорість,

тобто перебування під публічним контролем: до�

ступність кожному у будь�який час всюди: чутливість

до нових ідей та вимог, готовність оперативно реагува�

ти [9].

Існує три основні чинники, які визначають відкри�

тість влади:

— якісне нормативно�правове забезпечення;

— впровадження дієвих механізмів і процедур для

доступу громадян до інформації про діяльність влади,

конкретизація реалізації прав;

— рівень політичної культури у державі і в суспіль�

стві.

Відкритість влади є двостороннім процесом. З

одного боку, її запорукою є існування суспільного

запиту на отримання об'єктивної та вичерпної

інформації про діяльність владних органів, актив�

на позиція громадянського суспільства щодо дер�

жавної влади. З іншого — рівень відкритості виз�

начається реальною діяльністю конкретних органів

публічної влади з метою якомога кращого інфор�

мування громадськості про свою роботу, одним з

чинників чого є бажання влади легітимізувати себе

[23].

Внутрішні нормативні документи, інструкції, які

висвітлюють шляхи доступу до тієї чи іншої інформації,

теж впливають на відкритість влади. Нормативно�пра�

вова база має бути якісною, щоб забезпечувати вільний

доступ громадян до інформації про діяльність органів

публічної влади. Останнім часом суттєво зросла

кількість інформаційних потоків у суспільстві. Зорієн�

туватися у великому об'ємі інформації, визначити і

знайти саме ту інформацію, яка потрібна, допомага�

ють централізовані реєстри чинних законів та інших

нормативних актів. Такі реєстри запроваджено у краї�
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нах Організації економічного співробітництва та роз�

витку [5].

Відкритість варто розглядати насамперед як

засіб, а не мету. Необхідно з'ясувати, для чого слу�

гує відкритість органів публічної влади. По�перше, для

ефективності управління, вона справді забезпечує той

оптимальний зворотній зв'язок, який дозволяє ефек�

тивно управляти. По�друге, відкритість сприяє зрос�

танню довіри до влади, тому влада має бути зацікав�

лена в такій відкритості. Однак необхідно усвідомлю�

вати, що має існувати баланс між відкритістю і захис�

том інформації, який повинен відповідати особливо�

стям нашого соціокультурного розвитку, управлінсь�

кої культури.

Відповідно до Принципів Європейського адмініст�

ративного простору (SIGMA�1999) принцип відкритості

розуміється як відкритість на противагу секретності [8,

c. 277].

Значення нормативного складника відкритості дуже

важливе, оскільки розв'язати вузол проблем, пов'яза�

них із відкритістю влади, можна лише створивши

відповідні законодавчі підстави. Особливо актуально це

для суспільства, в якому традиції демократизму досі в

стадії формування. Тобто нагальною є потреба в унор�

муванні стосунків владних інституцій, представників пуб�

лічної влади і громадськості.

B Україні нині недостатня юридична база для

втілення принципу відкритості в діяльність органів пуб�

лічної влади, відсутній закон, який би повною мірою

регламентував відкритість у діяльності цих органів. Але

не можна говорити про повну відсутність будь�яких

правових норм. Крім інформування громадськості про

поточну діяльність органів публічної влади, важливим

аспектом у контексті забезпечення більшої відкритості

влади слід вважати пропагування тих чи інших політич�

них рішень, їх широке роз'яснення та аргументування

через засоби масової інформації або інші засоби ко�

мунікації. Громадяни можуть знайомитися з текстами

нормативно�правових актів, інших рішень органів пуб�

лічної влади, а також розуміти мотиви їхнього ухвален�

ня, що позитивно впливає на зростання рівня довіри

до влади.

Конституція України гарантувала громадянам пра�

во на доступ до публічної інформації. Зокрема це заз�

начено у ст. 34 Конституції України, яка, у свою чергу,

грунтується на положеннях ст. 10 Конвенції "Про за�

хист прав та основоположних свобод людини", ст. 19

Загальної декларації прав людини, ст. 18 та 19 Міжна�

родного пакту про громадянські і політичні права тощо.

Кожному гарантується право на вільне висловлюван�

ня своїх поглядів і переконань, на свободу думки і сло�

ва. Кожен має право вільно збирати, зберігати, вико�

ристовувати і поширювати інформацію усно, письмо�

во або в інший спосіб на свій вибір. Здійснення цих прав

може бути обмежене законом в інтересах національ�

ної безпеки, територіальної цілісності або громадсь�

кого порядку з метою запобігання правопорушенням

чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для

захисту репутації або прав інших людей, для запобі�

гання розголошенню інформації, одержаної конфіден�

ційно, або для підтримання авторитету і неупередже�

ності правосуддя [16].

Відкритість влади відкриває можливість контролю

з боку громадськості. Так, на думку О. Тофлера, "при

демократичному управлінні суспільством головною має

стати "демасифікація" впливу кожного окремого гро�

мадянина на владу... І тут найближчі роки дадуть мож�

ливість побачити нові типи взаємодії, зокрема розвиток

зв'язків з громадськістю також демонструє експлуата�

цію саме зворотного зв'язку від населення до влади,

коли влада стає принципово залежною від інтересів на�

селення" [11, с. 17].

І. Грищенко вважає, що "відкритість — це стиль

управління, який визначає необхідність залучення яко�

мога більшої кількості зацікавлених у результатах

сторін, вільного поширення інформації та доступу до

неї" [6, с. 198].

Безперечно, принцип відкритості публічної влади

можна визначити як її обов'язок забезпечувати можли�

вості вільного доступу громадян до здійснення управ�

ління [7, с. 6].

У дослідженнях В.Мельниченка відкритість пе�

редбачає можливість активних дій громадян та їх

об'єднань щодо формування політики [16, с. 49].

Цю позицію розділяє і Н.Гудима, яка зазначає, що

під відкритістю варто розуміти забезпечення орга�

нами влади можливості вільного доступу громадян

до здійснення публічного управління шляхом прий�

няття або впливу на прийняття управлінських рі�

шень [7].

Ми розділяємо позицію Б.Шевчука, який вважає,

що принцип відкритості є інструментом забезпечен�

ня верховенства права та захисту інтересів суспіль�

ства й окремих осіб, передбачає відкритість публіч�

ного управління для зовнішніх перевірок з будь�яких

питань [24]. Нині органи публічної влади декларують

принцип відкритості в нормативно�правових актах, що

регулюють їх діяльність. Разом з тим, необхідно заз�

начити, що жоден нормативно�правовий акт не

містить чіткого визначення даного принципу. В

більшості випадків він вживаються без тлумачення,

або ототожнюється з принципами гласності та публі�

чності.

Серед інших принципів державної політики спри�

яння розвитку громадянського суспільства в Україні

принцип відкритості діяльності органів публічної вла�

ди під час здійснення ними своїх повноважень містить

ст. 3 "Стратегії державної політики сприяння розвитку

громадянського суспільства в Україні" [3]. Згідно зі

Стратегією сталого розвитку "Україна — 2020", серед

довгострокових очікуваних результатів її впроваджен�

ня є і забезпечення відкритості органів публічної вла�

ди.

На думку вітчизняного дослідника А. Буханевича,

відкритість насамперед характеризує зрозумілість для

громадян завдань влади та її функцій. Відкритість вче�

ний трактує як певну форму доступу до інформації про

діяльність місцевої влади, процедури прийняття та ви�

конання державно�управлінських рішень, а також мож�

ливість впливу на діяльність органів публічної влади —

змогу використовувати та змінювати те, до чого існує

доступ [12].

Європейські дослідники розглядають принцип

відкритості переважно в рамках концепції належно�
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го урядування (Good governance), тому розкриття

змісту цього принципу має дещо розширений підхід.

Таку позицію розділяє П. Надолішній, який зарахо�

вує принцип відкритості до основних принципів демок�

ратичного врядування [18]. Зокрема Ж. Зіллер ствер�

джує, що принцип відкритості включає до свого змісту

дві складові: доступ до інформації та право держав�

них службовців проводити обмін інформацією із жур�

налістами в процесі підготовки або під час прийняття

рішення [25, с. 488]. Як вважає вчений, існує два ком�

поненти принципу відкритості. Перший — включає

право доступу громадян до офіційних документів

органів публічної влади (саме цю складову принципу

здебільшого визначають як принцип прозорості в кон�

тексті діяльності цих органів). Другий — охоплює

різні форми взаємодії органів публічної влади з при�

ватними особами в процесі прийняття рішення [25, с.

488].

Як принцип відкритості М. Хант розглядає су�

б'єктивне право необмеженого кола осіб на отри�

мання інформації про діяльність влади та обов'я�

зок органів публічної влади відкрито проводити

свою діяльність відповідно до законодавчо закрі�

плених правил поведінки. Мова йде про закріплен�

ня в нормах матеріального права способів і прин�

ципів діяльності органів публічної влади, а також

гарантій належного доступу громадян до ціє ї

інформації.

Принцип відкритості, визначений одним з основ�

них принципів європейського адміністративного

простору "доброго врядування" для всіх держав�

членів Європейського Союзу [10, с. 16]. Сучасне за�

гальноприйняте в міжнародній правовій практиці

поняття "інформаційна відкритість органів влади"

містить, зокрема, такі складники: вільний доступ за

усним чи письмовим запитом до інформаційних ре�

сурсів органів влади та наявність ефективних про�

цедур його забезпечення;  наявність у системі

органів влади механізмів обов'язкового й активно�

го інформування громадян про свою діяльність,

незважаючи на кількість (наявність) запитів [10, с.

121].

Принцип відкритості як функціональна характерис�

тика органів публічної влади виявляє:

— ступінь безпосередньої участі громадян у діяль�

ності органів публічної влади;

— рівень поінформованості громадян не тільки про

діяльність політичних структур, але й про свої права та

свободи;

— активність суспільного контролю над діяльність

органів публічної влади;

— стан забезпечення реального впливу громадян та

їх об'єднань на зміст публічно�управлінської діяльності

через постановку вимог перед органами публічної вла�

ди щодо прийняття певних рішень, вчинення дій або

утримання від них;

— забезпечення політичної участі, вільного та

конкурентного вибору територіальними громада�

ми певної альтернативи суспільного розвитку

[22].

Отже, відкритість публічної влади визначаєть�

ся трьома основними факторами. По�перше, це

якість чинного нормативно�правового забезпечен�

ня, згідно з яким функціонує державний апарат. По�

друге, — існування дієвих і конкретних механізмів

і процедур реалізації прав доступу громадян до

інформації про діяльність державної влади. І по�

третє, існуючим у суспільстві рівнем політичної

культури.

Сьогодні в Україні вже напрацьовано розгалу�

жену законодавчу базу щодо забезпечення відкри�

тості органів державної виконавчої влади, проте,

нормативно�правові акти, які дозволяли б реалізу�

вати відкритість органів публічної влади тільки в

стадії розроблення. Великою проблемою є вкорі�

не нн я н ор мат ив но� пра во вих  н орм  у  ма со ву

свідомість громадян і посадових осіб. Певні додат�

кові труднощі у питанні забезпечення відкритості

влади створює приналежність відкритості до делі�

катної сфери регулювання міжособистісних сто�

сунків.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз показав, що відкритість — важ�

лива складова публічного управління, яка визначається

мірою безпосередньої участі громадян у діяльності

органів публічної влади; виявляється у забезпеченні

активного і реального впливу громадян та їх колективів

на зміст публічно�управлінської діяльності через поста�

новку вимог перед органами публічної влади щодо прий�

няття певних рішень, здійснення дій або утримання від

них.

Принцип відкритості відіграє важливу роль у

формуванні демократичного суспільства. Тому реа�

лізацію принципу відкритості у діяльності органів

публічної влади можна розглядати як інструмент,

який налаштовує двосторонній зв'язок між публіч�

ною владою та громадянським суспільством.

Відкритість передбачає існування зворотного зв'яз�

ку між місцевою владою та громадянами шляхом

участі громадян у суспільно�політичному житті, їх

контролю за діяльністю органів публічної влади з

метою протистояння тіньовим політичним явищам та

корупційним процесам.

Узагальнення дослідження проведеного в статті

дає змогу констатувати про еволюцію принципу відкри�

тості від широкої концепції відкритості до вузького

підходу його тлумачення в контексті діяльності органів

публічної влади. На нашу думку, пріоритетним завдан�

ням законотворчих органів є змістовний перегляд

принципу відкритості відповідно до рекомендацій

європейських науково�дослідних програм, рекомен�

дацій Ради Європи та законодавства Європейського

Союзу. Вказаний принцип закріплений нормами Євро�

пейського права, в яких визначено ключові методи й

засоби впровадження цього принципу в діяльності

органів публічної влади та сформульовано напрями

проведення контролю з боку громадськості на пред�

мет відкритості.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі

полягають у дослідженні конкретних механізмів реа�

лізації та інструментів забезпечення реалізації прин�

ципу відкритості в діяльності органів публічної вла�

ди.
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