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Транспарентність публічної влади 
виступає як необхідна умова існування 
демократичної правової держави. Забез-
печення прозорості влади створює пере-
думови для дотримання принципу за-
конності в сфері державного та місцево-
го управління та перешкоджає виник-
ненню різних негативних явищ. Будучи 
реальним показником наявності право-
вої державності, транспарентність пу-
блічної влади є одним з факторів підви-
щення рівня правової культури. Слід 
зазначити, що поняття «транспарент-
ність публічної влади» не можна відне-
сти до понять, які мають однозначне 
тлумачення. У словниках української 
мови саме поняття «транспарентність» 
визначається як доступність інформації, 
відкритість, прозорість.

Стосовно сфери державного та міс-
цевого управління, транспарентність 
виступає як засіб опису інформаційної 
сторони функціонування публічної 
влади, що фіксує ступінь повноти ві-
домостей, які мають суб’єкт і об’єкт 
публічного управління.   Крім того, 
транспарентність розглядається як 
якісна характеристика державного 
управління, що забезпечує становлен-
ня справжньої демократії, розвиток 
громадянського суспільства шляхом 
відкритості політичної системи, про-
цедури прийняття політичних рішень 

та громадського контролю діяльності 
органів влади і управління.

  Нерідко транспарентність влади 
ототожнюють з відкритістю органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування, їх прозорістю та доступністю 
інформації про діяльність.

В. Авер’янов, розглядаючи різні 
підходи до розуміння транспарентнос-
ті влади, приходить до висновку, що 
прозорість, відкритість, гласність є її 
складовими поняттями. Прозорість 
розглядається як доступність інфор-
мації, відкритість є готовність до об-
міну інформацією з боку суб’єктів пу-
блічної влади. Гласність полягає в роз-
поділі інформації, співпраці суб’єктів і 
об’єктів влади. Транспарентність є од-
нією з основ функціонування публіч-
ної влади в демократичній державі.

В Україні поступово формується 
нормативно-правова база, що регулює 
транспарентність публічної влади. 
26 лютого 2016 року була прийнята На-
ціональна стратегія сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 
період 2016-2020  роки, метою якої ви-
ступає отримання громадянами акту-
альної, об’єктивної інформації про ді-
яльність суб’єктів публічної влади [1].

Але не можна говорити про високий 
ступінь транспарентності органів дер-
жавного та місцевого управління. Пра-
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вова культура характеризується як вті-
лення якісної сторони правосвідомості 
і інститутів правової системи. У най-
більш загальному вигляді правова куль-
тура являє собою якісний стан право-
вої дійсності, що виражається в ступені 
впровадження правових цінностей, га-
рантованості прав і свобод громадян, 
стан законодавства і ефективності ро-
боти органів публічної влади.

Якщо говорити про правову куль-
туру особливої соціально-професійної 
спільноти  – державних службовців і 
службовців органів місцевого само-
врядування, то під правовою культу-
рою службовців зазначених категорій 
розуміють якісний стан правової дій-
сності, що виражається у високому 
рівні правосвідомості, правової діяль-
ності службовців, органів державної 
влади та місцевого самоврядування, 
спрямованої на виконання завдань і 
функцій держави, утвердження прав і 
свобод людини та громадянина, що 
визначає зміст їх правового статусу.

  Транспарентність публічної влади 
робить позитивний вплив на рівень 
правової культури суб’єктів публічної 
влади та населення. З одного боку, ви-
сокий ступінь інформованості насе-
лення про діяльність органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування 
створює умови для здійснення громад-
ського контролю, для участі громадян 
в прийнятті рішень.

У результаті, діяльність державних 
муніципальних службовців і службов-
ців органів місцевого самоврядування 
стає підконтрольна населенню, ство-
рюються умови, в яких ризик пору-

шення прав і свобод громадян з боку 
влади мінімальний. З огляду на вище-
наведені характеристики правової 
культури державних службовців і 
службовців органів місцевого само-
врядування така ситуація сприяє під-
вищенню рівня їхньої діяльності.

З іншого боку, підвищення грома-
дянської активності населення сприяє 
розвитку громадянського суспільства 
та реального дотримання прав і сво-
бод громадян. Повага до права та за-
кону, прагнення здійснювати свою ді-
яльність строго в правових межах 
формує у населення високий рівень 
правової культури.

Таким чином, від ступеня транспа-
рентності публічної влади багато в 
чому залежить рівень правової культу-
ри державних службовців і службовців 
органів місцевого самоврядування та 
населення. У свою чергу, правова куль-
тура, будучи свого роду юридичним 
багатством, вираженому в досягнуто-
му рівні розвитку регулятивних якос-
тей права, накопичених правових цін-
ностей, тих особливостей права, юри-
дичної техніки які відносяться до ду-
ховної культури, до правового 
прогресу, значно впливає на процеси 
створення ефективного державного та 
місцевого управління як невід’ємного 
атрибуту демократичної держави.
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