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утвердженню принцавів консnпуціоналізму в нашому суснільстві, 
підвищенню значення вказаних інституцш, корекцн tx функціонального 

призначення та усвідоt.шенню громадянамн важливості Конституції, як 

Основного Закону держави та суспільства. 
· Конституційна реформа повинна отримаnІ продовження на місцях, 

вюnочитн n свою орбіту і1 систему місцевого самоврядування. Така 
необхідність обумовлена потребою не тільки ззкріпити досягнуті здобуткн у 

сnраві становлення України як суверенної державв, але іІ продовжити 

розбудову їі як правової, демократичної, соціа.пьної, де особа є дійсно вищою 

цінністю. Адже, як засвідчує досвід країв західної демократії, тількп за умов 

оптимальної децентралізації й деконцентрації влади, за наявності 

самостійного й дієвого місцевого самоврядування є можлІІВlІМ nоліпшення 

добробуту населення, створення дієвих гарантій реалізації прав і свобод 

mодинн і громадянина. 

Для вврішення зазначених проблем спід здійснити запровадження 
nовноцінного місцевого самоврядування на регіональному та районному 

територіальних рівнях; надання районним та обласним радам права 

утворювати власні виконавчі органи, як ue передбачено Європейською 
хартією місцевого самоврядування. Водночас слід чітко розмежувати 

компетенцію між органами публічної влади на місцях на основі пршщипу 

субсидіарності; завершити перерозподіл повноважень між органами 

місцевого самоврядуванням та місцевами органами державної виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування різного територіального рівня на 

засадах децентралізації та деконцентрації. 

АдміністратиВІrа реформа в Україні: 

пріоритети та механіз~ш реалізацїі 

Битяк Ю. П.2 

Питання ефективної організацн влади в Україні з моменту 

nроголошення незалежності і до сьогодні залишаються, безумовно, одними із 

самих актуальннх. За час, що мннув, було закладене легіпІмне підrрунтя 

української державноС1і, розвиток якої спирається на заГЗJІЬІювизнаІІі 

демократичні nринципи. Завдяки цій оспові настуnне здійснення реформ у 
політичній, економічній та соціальних сферах дозволяє зміцнити основн 

національної незалежності, ринкової економіки та демократичної nолітичної 

системи. 

Становлення України як правової, соціальnої, демократичної державп 

nозначилося на реформуванні багатьох елементів державного апарату, і 

у першу чергу, такої важливої гілю1 влади, як виконавча. У складних 

~ Доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ 
державного бу.::\ЇnJІицтва та ~ticueвoro самоnрядування НАПрН України, nерший 

npopet..•op Національного університету ((Юридична академія України імені ЯросJtава 
Мудрого». 
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економічних умовах саме від вдалої їі організації та ефективної діяльності 
безпосередньо залежить задоволення основних, nовсякденних nотреб 

населення, і тому помилки і! неефективність виконавчої влади виявляються 

найбільш швидко й наочно для пересічннх громадян. 
Впродовж 20 років незалежності України системи органів виконавчої 

влади торкнулися суттєві nроцеси nеребудовп. В цілому ця система пройшла 
етаnи свого зародження, становлення та удосконалення, що no суті свідчить 
про їі безnерервний розвиток та динаміку. Найбільш складним є останній 
етап, який передбачає приведения цієї системи до сучасних nолітико
правових реалій, які пов'язані з ОІпимізацією системи виконавчої влади, 

удосконаленням правово1·о оформлення 11 орг;нuзації та діяльності, 

раціоналізацією моделей уnравління, кадровими переміщенням11, тощо. 
Безnеречним досягненням на цьому шляху стало nрийняття Законів 

України <<Про Кабінет Міністрів України» та <<Про центральні органі 
внконаn'!ОЇ влади», які дозволили зміцнити засади становлення системи 

виконавчої влади, чітко визначили їі елементи та взаємовідносини з іншпми 
nублічнимн інституціями. Крім того, здійснені вагомі заходи щодо 
оnтІІМізації системи центральних органів виконавчої влади (Указ ПУ 

«Про онтимізаuію системи центральних органів виконав'lоЇ ВJІади» від 

09.12.2010 р.), nровідне місце в якій утвердилося за міністерствами, що 
дозволяє здійснювати більш ефективний контроль за діяльністю центральних 
органів виконавчої влади. Так, замість 112 центральюtх органів виконавчої 
влвди було утворено 72 (16 міністерств та 56 інших центральних органів 
виконавчої влади). Крім того, nевною мірою була nодолана проблема 

багатофункціональності органів виконавчої влади, недостатньо системний 

розnоділ функцій між органами виконавчої влади та внуrрішній конфлікт 
інтересів у діяльності кожного органу. 

Поряд із безумовними здобутками у процесах розбудови влади на 

загальнодержавному та місцевому рівнях у нашій державі, важко не визнати 

наявність істотних недоліків та прорахунків, адже зроблено далеко не все з 

того, що є необхідним. Адміністрап1вна ре~юрма проводиться не завжди 

комплексно і послідовно. Відомою є низка проблем в організації та 

функціонуванні державного механізму: недооnрацьованість системи 
стримувань і противаг, яка мала б забезнеqувати збалансованість та єдність 
цього механізму, адже й досі залишається відкритим питання чіткого 
nравового механізму подолання протиріч між різними гілками влади; 

подвійність центру керівництва діяльнісnо системи центральвих та місцевих 
органів виконавчої влади; недоліки системи територіальної організації влади; 
громіздкість та неефективність адміністративно-територіального устрою 

держави. 

Вирішення зазна•Іених nроблем організації та здійснення владн вимагає 

системних підходів до реформування, визначепня оІmІмальІІИХ шляхів 

усунення іспую'lих недоліків, наближення у кінцевому рахунку влади до 

інтересів суспільства, що має складати основний зміст будь-якої 
демокраnІчної держави. 
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Реформа зага.JІьнодержавtюго рівtІЯ орt-анів ВІІКОІtавч.ої влади мас 

знайти своє логічне продовження на регіонально~tу 1-а місцево11rу рівнях . 

Демократичні трансформації в Україні зумовлюють необхідність докорінних 

перетворень у снстемно-струКl)'рній організації, змісті діяльності та 

снособах реалізації виконавч.ої влади ва цих рівнях Іершоріа.Jtьвої ор11111ізащї 

ВJІаДІІ. 

Реформування має в першу чергу торкнутися місцевих державних 

адміністрацій у наnрямку зміни їх правового с1-атусу, позбавлення функцій 

місцево1·о самоврядування та трансформування у контрольно-наrпядові 

органн з підлорядкуванням Президенту УкраЇІІІІ. Цим орt·авам мають бути 

вадані поnвоважеtшя щодо ковтролю за відновідніспо акrів органів 

місцевого самоврядування Конституції України та законам України, 

відnовідністю nублічних nослуг, що надаються територіальним громадам, 
державним стандар1-ам, виконанням державних врограм та цільовим 

внкорнстаІшям коштів державних субвенцій, ефеюившtм викори<..їшшям 

об'єктів державної власності. Доцільно зберегти за місцевими державними 

адміністраціями ловноваження щодо координації діяльності територіальних 

nідрозділів центральних органів виконавчої влади. При цьому система таких 

територіальних підрозділів має бути значно СtІрощена, скорочені падлишкові 
струКl)'рІІ, забезпечена спецlалізація управ.:tінської міяльпості. 

На сучасному етапі розюrrку України невідкладного вирішення 

вимагають нагальні ли1-ання вдосконалення місцевого самоврядування. 

У цьому наnрямку вбачається потрібним ІІОСИJІІІПІ децеtгrралізацію влади; 

заnровадити повноцінну організацlйну систему районного та ре1 іонапьного 
самоврядування; розширити nовноваження обласнн:: рад та їх виконавчих 

органів шляхом nepeдa•ti їм значної частшш функцій з управління соціально

економічним розвитком регіону. Збалансування взаємовідносин органів 

місцевого самоврядування з органамн викоtшв•юї влади може бутп 

забезпечене, якщо вошt базуватнмуrься на науково обrрунтованих, 
закріnлених у чинному законодавстві та міжвародно-правових документах 

nрІІнциnах, виключатимуться виладкп дублювання та конкуренції 

компетенції цих органів, будуть оnтимізовані організаційно-правові 

механізми делегування nовноважень та здійсвенпя контролю за їх 

ВИКОНаННЯМ. 

Ро1в'я1ання організаційно-правових nроблем публічного управління на 
регіональному та місцевому рівнях є можливим 1-акож за умов nоєДJІання 

інституцlйппх змін з реформою адміністрапtвІю-територіальtюІ·о устрою 
України. Будучи давно назрілою, така реформа має упорядкувати систему 
адміністративно-територіальних одишщь, раціова.JІізуваш їх ме-жі на 

nринципах територіальності та nовсюдності, набтшпи органи влади до 

населення, забезnечити формування самодосїатніх тер1поріальних громад. 
розвиток 1-а належне функціонування місцевого регіонального 

самоврядування. 

Певний перехідний e1-an, який nереживає Україна nісля здобуття 

незалежності nозначився і на такому важливому інституті як державна 
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служба. яка мnс забезпечити сфе~тивне, демократичне, правове та 
результативне державне управління шлях.ом постійної професіоналізації 
корnусу державних службовців. Реалізація поставленої мети зіштовхується з 

низкою проблем і, зокрема, правового характеру. Сьогодні зміст кадрової 
політики держави і аспекти їі реалізації визunчаюrь близько 150 а~тів, які 
стосуються державuої служби, що свід•Іить нро потребу в уніфікації 

131юнодавства та його спрощенні. Такі акти мають змінити і заmльне 
nредставлення державної служби я.к сукуnності службовців та установ в 
державі, а всебічно характеризувати їі як систему громадських зв'язків і 
відносин, що сформує суспільпо-nолішчні та державно-правові nередумови 

зв'язку держслужбп з житrям народу. 
Поруч з цим, на правовому рівні необхідно закріпити систему 

чинників, які б дали змогу об'єктивно виявляпІ m добирати людей для 
роботи в держаnараті. Необхідно неухильно дотримуващся конкурсних засад 

прюначсиня посадових осіб, об'є~тивІюсті, прозорості та неуnередженості 
при їх застосуванні, запровадити прющипооо нову систему підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації державних і муніципальних 
слух·:бовців на засадах викорисmння сучасних технологій менеджменту. 

Сnраведливо можна вказати, що процес розвитку державної слу-жби на 

сучасному етаnі та на майбутнє необхідно розуміти як здійснения на базі 
nрограмно-цільових стратегічних і mктичних документів цілеспрямованих 

перетворень, наслідком яких стане оновлена система державної служби в 

У~-раїні. Й досі залиша1оться nовнісnо пе вирішеними такі пптапня, як 
створепня системи державної службп, здатиої охопиттІ всю сукуnність 

державних інституцій та забезпечити результативне й ефективне 

функціонування механізму держави. Особливої yвarn nотребує правове 

регулювання державної сл)')І\-би як цілісного соціально-правового інституту, 

що пов'язано з удосконаленням систеr.JИ nрофесійного розвитку всіх 

категорііІ державних службовців й уnорядкуванням процедур управління 

державною службою України. 

На сьогодві саме професійність державної служби ставиться nід 

сумнів, що nідтверджується дослідженнями Центру адаптації державної 
служби до стандартів європейського союзу, який вказує що близько 20 % 
кадрів на рі1 : змінюються, тобто щороку кож1шй п'ятий державний 

службовець. Це свідчить про використання службових посад як певного 
плацдарму для подальшого кар'єрного зростання та підтверджує тезу про те, 

що здобутий па відnовідній nосаді досвід розnорошується і знову 

витрачається час на підготовку новпх кадрів. Крім тоrо, nевні керівні посади 

в системі органів публічної влади залишаються <<Позаконкурсни~пт, шо 
супереч}rrь демокрапtчним традиціям і свід•mть про тісний взаємозв'язок 

цих службовців з тимн nолітичними nосадами, які і здійснюють їхнє 

призначення. Не виnадково певної критню1 зазнають самі відносиш1 

службовців m держави, яка повпюm забезпечувати належні умови для 
службової діяльності та гідну і прозору оnлату nраці, що має залежаш від 

змісту роботи, яку виконує службовець. Особливо важливо nередбачип1 
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спрямування роботи кадрових служб органів державної wrади на реалізацію 

заходів щодо забезпечення ефектнвності професійної державної служби. 

Підвищенню ролі державної служби має служиnr розробка та 

прийняття нового Закону України «Про державну службу», чітке законодавче 

забезnечення всього комшrексу організаційно-nравовнх nитаІІь державної 

служби. Вважаємо ефективною nракшку, коли б проблемами державної 

служби оnікувався спеціально уnовноважений державний орган, який би 

внрішував питання удосконалення управління кадрамн, nрактичних засад 

забезпечення та захисту держаnного службовця, добору кадрів ·rошо. 

Проголошення люди1ш найвищою соціальною цjнніспо державн 

зумовило переосмислення змісту та спрямованості феномену державної 

влади, і зокрема виконавчої, у напрямку їі наближення до людини, nодолання 

відчуженості між ними, соціальної сnрямованості здійснюваної політикн. 
Основними завданнями адмlністратишюго реформування, поряд з 
формуванням ефективного механізму державного уnравління, визнані 

підвишення якості й достуnності публічних послуг, ефективності взаємодії 
органів виконавчої влади з інститутамн громадянського суспільства, 
прозорості діяльності цих органів та відnовідальності за свої рішення. 

В оста.Jші десятиріччя важливою тенденцією розвитку 
адміністративного законодавства стало зниження адміністративних бар'єрів. 

що nерешкоджають реалізації конституційшtх nрав і свобод особи, 

політичному, еконо11tічному і соціальному розвитку сусnільства. Ця nроблема 

постійно знаходиться у центрі увапt міжнародних організацій, європейського 

співтовариства, які у своїх рішеннях особлИlю підкресmоють необхідність 
забезпечення «юридичної визначеності» у здійсненні nрав і свобод громадян. 

Україною здійснюються поступові кроки щодо дерегуляції госnодарської 

сфери, скорочення або сnрощення дозвільно-реєстраційних nроцедур, 

вnровадження регламентів надання тих чи інших управлінських nослу•·· Це у 

першу чергу вимагає віднаходження чіткої rрапі між адміністративннми 
nроцедурами та адміністративними бар'єрами, оскільки вона, як свідчить 

практика, є досІІТЬ рухливою. Небезпечною є тенденція комерціалізації 

діяльності no наданню адмІюстративюtх. nослуг. Недосконалість та 
неузгодженість актів законодавства різної юридичної сюш та безперервне 

запровадження нових rutатних ноелуг ВІІКЛІІКане, у першу чергу, відсуnuстю 

Закону Україин «Про адміністративні nослуги». Вимогою часу стає і 
nрrtйняття Закону УкраІни <(Про адмІНІСтративні nроuедурю> 

(А.дміністративно-nроцедурІЮІ'О кодексу України), запроnадження системи 

СТа.Jrдартів падання публічних лослуг населенню, nст:шовлешrя зрозумілої 
методию1 визначення їх вартості. 

Важливими nринциnами функціонування органів виконавчої влади 

проголошені відкритість 1 nрозорість їх діяльності. На забезnечення їх 

спрямовані низка законів України, актів Президента УкраїнІ! та Уряду, у 

тому числі й прийнятий Парламентом у січні цього por-.')' Закон України «Про 
доступ до nублічної інформації», яким гарантоване nраво кожної особи на 

доступ до інформації, що є у володінні органів влади, їх посадових осіб. 
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ПосrііІно удосконатоються форми взаємодії орпшів виконавчої влади з 
громадськістю, мехзнjзми ззлучення їі nредставників до вироблення 

державної nолітики, nоглиблюється співnраця із засоб:ши масової 

інформації. Вимагають активізації роботи по вnровадженню механізмів і 

технолоt·ій епектрошІОJ'О урядувзння. Зз дня цього необхідно забезпечити 

достатню правову регламеtпацію від1ювї.:uшх процедур, спростити доступ 

q>ом:щян та інших зацікавлених осіб до інформацііІних ресурсів органів 
управління, сnрияти розширенню автомати1ації та інформашзації nроцесів та 

процедур, посІшити відповідальність за nорушення інформаційної безпеки 

держави у сфері електронних техноло1 ій. 
Подолання негатнвних тенденцій відчуження людини від влади 

неможливо без вирішення завдання nідвищення правової культурн 

населення. Ця робота, на жзль, щійснюється доволі повільно. Як наслідок 
маємо зшtжеІПІЯ авторитету органів виконавчої влади, зменшеtшя рівня 

довіри населення до них, розрізненість економічних, громадянськnх, 
політичних інтересів. У наnрямку подолання шrх явищ вбачається 

необхідною розробка та реалізація додаткових заходів, роз'яснення 

констнтуцjйннх прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту. 

повноважень органів nублічної влади, розширення мережі юридичних 
консультацій на громадських засадах для надання безоплатпої правової 

допомоги населенню, насамперед громадянам, які потребують соціального 

захисту та nідтримки. Необхідно посІшити відповідальність державних 

службовців і службовців органів місцевого самоврядування, з вини яких 
допущеtй порушення прав і свобод людини і громадяюша, та розробиш дієві 

механізми реального відшкодування матеріальної і моральної шкоди завданої 

людині, громадянину діями чи бездіяльнісnо, рішеннями органів публічної 

влади в результаті nорушення їх прав і свобод. 

Процес реформування адміністративної сфери. позначившись за роки 
незалежності суттєвимп здобутками, має постійно вдоскоnалюватися, 

вrдtграючи стратегічну роль у становленні державності, розвитку 

демократичних засад в управлінні. На всіх етапах його повинні вЖJmзтися 

необхідні заходи щодо законодавчого, кадрового, наукового, інформаційного 

забезпечення перетворень. 
У nроцесі визначення nріоритетів та механізмів реалізації реформи, 

удосконалення процесу державного та муніципального уnравління велике 

значення має об'єднання зусиль громадськості, посадових осіб органів 

державної владп та ортапів місnевого самоврядування, науковців. У якості 

nозІпивного nрикладу такої взаємодії можемо навести багаторічний досвід 
сnівнраці НЮАУ, Національної академії правових наук України, Науково
дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування з 

Харківською міською радою, ії виконавчими органами. 
Перелік проектів, у яких бралн активну участь представники (науковці) 

НЮАУ і спеціалісти НДІ ДБМС. за мІtнулі роки доволі значний, а тому 
можна назвати лише основні: 
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- 199R - 2000 рр. розробка nрое'-.'ї)' Статугу територіальної громади 
м.Харкова; 

- 200::! р. - участь у nідготовці Програми підвишення ефективності 
системи місцевого самоврядування ua основі розвнтку науково-технічного. 

соціально-економічного і кадрово1·о потенціалу м. Харкова на 2003-2006 рр. , 

яка на ВсеукрзІнському кош:урсі nроектів та програм розвнтку місцевого 

самоврядування була внзнана nереможцем ; 

- 2007 р. - підготовка нової редакції Статуту територіальної громади 
м. Харкова; 

- участь у розробці правил забудови м. Харкова; 

- участь у роботі багатьох робочих груп з підготовкн лроекrів 

нормативно-правових З"-їЇВ Харківської міської рад11 (зокрема проекту 

Положення про оргаю1 самоорганізації населення у м. Харкові, яке було 

затверджене рішенням 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 
23.12.2009р. N2 364109); 

- участь у роботі комісії з вирішення копфліктів у сфері 
містобудування ; 

- участь у роботі над удосконаленням адміністратнвно-

територіального устрою 111. Харкова; 

- підготовка експертних висновків щодо nроектів нормативно

правових а'-.-rів Харківської міської ради та їі виконавчих орІ<~нів; 

- nідготовка пролоз~щій та рекомендацій щодо можливих шляхів 

врегутовання пайбільш важливих nитань життєдіяльності громади. 

Аналізуючи миnулі роки, можна констатувати - робота була nроведена 
велика, і на кожному етаnі нашої слівпраці ми виходили на більш якісний і 

конструкшвний рівень. 

Але все це не нрнвід заснокоїтнся, потреба подальшого розвнтку 

місцевого самоврядування, ускладнення унрамінських nроцесів на рівні 

міста вимагає нових форм нашої сnівпраці. 

ОкреJ'.ШМ пунктом Програми розвитку місцевого самоврядування в 

Харківській області на 2006-2010 роки nередбачалося розглянути питання 
створепня Центру сприяння місцевому самоврядуванню та органам 
самоорІ-анізації нассле1шя у Харківській області для здійснення юридичної, 

науково-практичної, консультаційної доломолІ органам і nосадовим особам 

місцевого самоврядування Харківської області з проблемюLх nитань 

місцевого самоврядування. Закінчується 2011 р. однак створення rакш о 
центру навіть не розпочали. 

Необхідні якісно нові сучасні механізмн оnеративного вирішення 

значної кількості nитань, які можна швндше і краще вирішити шляхом 

поєднання наших зусиль, тому nролонується обговорнnt nнтання створення 

за участю Харківської міської ради Науково-нрактнчІюІ·о центру розnитку 

місцевuго самоврядування, основними шшрямкамн роботи якого мають бути : 
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-

А) науково-консульт:пнвна робота більш операпшниіІ роз•·ляд 

1вернень; внкорнстовуючн сучасні можливості обміну інформацІєю, 
олеративне nнрішення nроблем розвитку місцевого самоврядування; 

Б) створення nлощадю1 для вnровадження інновацій у сфері місцевого 

самоврядування для впровадження рекомендацій науково-праА'ТІІЧJІИХ 
конференцііІ не заnжди внмагає прніІняття законів, часто достатньо 
можливостей влади місцевого рівня. НДІ ДБМС nровощrrь олитування 
делутатів місцевих рад різних регіонів УІ·:раїни, результати аналізу яких 
показують neшri тенденції й лробнеми розвитку місцевого самоврядуваюІЯ n 
У"-раїні n цілому, в рамках тако1 ·о центру можmІВО сnробувати знайти шляхи 
їх вирішення. Неодноразово зазначалося про необхідність розробки і 
прийняття закону «Про державно-правовий експеримент». об'єднавши наші 

зусилля можна цей законопроект розробити, це дасть можливість ширше 
застосовуваnІ моделювання на рівні міста. регіону для подальшого розвнтку 
місцевого самоврядування (експерименти, ішюваційні ШJІЯХИ становлення і 
розвнтку форм безпосередньої і представницької демократії). 

Ці та інші заходи створять необхідні умови, правове поле для 

нормального функціонування державних інституцій, упорядкування їх 

відносин з органами місцеnого самоврядування, об'єrошшІЯми громадян, 

громадянами, спрнятимугь утвердженnю пашої держави як соціальної, 

правової та демократичної, в якій забезпечення прав і свобод людини є 

пріоритетним у діяльності. 

Петришии О.В. 1 

З~tішаtш республіканська форма державного правління: 

теорія і пракntка 

Форма правлітІЯ чи спосіб організації верховвої nлaro1 в державі, 

сніввідношення вищих оргаFйв державної влади між собою, особливості їх 
формування є провідним елементом форми держави. Вона відображає 
конфігурацію вищих органів державної влади, відnовідає на запитання про те, 

як загальні фунl<ЦіЇ держави щодо уnравління суспільними справами 

розnоділяються між нпми, якпм щшом формуються вищі оргапн державної 

влади і через які інститути суверенна воля народу в1ілюється в життя. Власне, 
кожна держава є у цьому аспекті унікальною. Проте, враховуючи найбільш 

типові моделі інституційно-функціональної організації вищих органів державної 
владІІ, чщциційно виокреt.иІЮІОТh дві основні форми правліюІЯ: монархічну і 

реслубJйканську. Головним є те, що у першому випадку носієм верховної влади 

в країні є монарх, а населешІЯ країни- його підданими, у другому- джерелом 
влади визнасrься народ як співтовариство рівноправних rромздян. 

3 Доктор юридичнІІх наук, професор. ак:щемrк НЛПрН Україин, нершиіі віце
nрезидент Національної академії npanonиx наук Укр:йнн, завщува•r кафедрн теорії 

дсржавн та нрава Нацrональноr·о універсrпсту «Юри.:щчна академія Україин імені 
Ярослава Мудрого». 
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