
Гро.ІtшJське .ЖІІІІІІІІЯ ХаркІВІІ{ИІІІІ за 20 років ІІЄЗІ1.7t!.ЖІЮСІІІІ ·у~..рштІ 

пре1иденто\1, кааи на пар.1аментських виборах nеремагає оnозиційна пре-НІдеНl)' n011ішчна 

партія- nар;rамеНТО'І.1. Варто нагадати. що "співіснування гілок влади"- ue не лише теоретична 
конструкuія. Tat--e співвідношення nапіllfЧІШ\ сил підтверджується і французьким досвідо\1 ( 1986 
1988, 1993- 1995, 1997 · 2002 рр.). Нині Франція функціонує за іншнм '"партійно-r!резlщентсьh1,.( 
щrкло'.і, сщніtю з причин чого стали коrrстИ1)'llійні змі ни 2000 р., на nідставі яких строк nовноважень 
nре·нщента скорочено з семидоп 'яти років. За чинюr'\1 законодавствО'\! цієї держави президеtпі 

депу-r ати нижньої палати фраНU)%Кого парjrаметуобнраються на однаковий строк, а їх вибори 

проходять \Іаііже водночас. Така ]Міна спричншша зміцнен11я позицій пре1ндента і зро61t1а 

іі\ювірні ШІf'\1 устаноанення прешдентського ЦІІКІl} органі·1ацїі державної влади. 

Для України найбільш nриіінятною формою правлtння залишапься напtвпрс-нцсtпсьЮІ 

ресn)блі ка. Це, ді іісно, відносно нова форма прав.1і ння. І гшювюІ'\1 •щнннко'\1 виюtкнения 

1М tшаного ресП)бліканського правління була хронічна політична нестабі.rьністІ. четвертої 

Франuу.Jько'І ресП)б:tікн, адже лише за 14 останніх років перед консппуuійною реформою 
З\1іІІІL1ось 20 урядів. СпочатК} вона оцінювалась фахівuями як "неІtравнльна". але таких фор11 
прав:tіння ставало дедалі більше Фінляндія. Португалія. Польща, Румунrя. Росія, Білорусь. 

Вірменія, Ка·~ахстан та інші кра'ttш. 

Змішана форма правління зу-.~овлена впаснщt досвідо\І функціонування українсьІіОІ 

держави. якщо вра:-.:овуnатн рі·ІНі \1ОдеЛІ правління, які проnонува.пись у конституційних 

проектах. '"боротьбу за nовноваження" МІЖ різюІ\нf гіл~о:ами влади, яка завершюась 
досягненням 11евного ко\шро:о.Іісу у вигляді сащ: змішаної форми 11равління. Інша річ. ІІЮ 

з\1ішана фор\Іа nравління. відображена в нинішньому тексп Конституції, тд,1ягаr 

вдосконаленню, але навряд чи УкраїІІі сьогод11і nотрібні раникаnьнt зміни в цьому rштаннt.ІЮ 

можуть спричиtІнти додаткові nроб.tе:о.ІІt для держави та сусnільсгва, зу\1овлен 

nepeJtaШI) ванням функціонування всього державного \Іехані]\1)'. 

Ю.П.БИТЯК, 
rJ ю.ІІ., проф .. 
ш.:рший прореюпор 1/У "ЮридuчІІа ак(І(J/!.ІІія УкршІІІІІ\ІІ!ІІі Ярос.юва ,\~І·дршо ", 
дupek'f11op /ІДІ дер.жатю. ·о будівницпиш та .ІtіСІ{ево.·о са ІІовряс>увштя НА ПрН J'k·ptli'ІІU. 

а~..·адс.\fік НАПрН Украіии 

АДМІНІСГРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇШ: 
ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

І Іитання ефеkтивrюї орrанізаuії влади в Україні ·1 :>.ІО'\ІеНl) прого:юшення незалежностіn 
донині 3алншаються. беЗ}'\ІОвно, одними із найбільш актуа;tьнtІХ. За •tac, що минув, б):ІО 
зак.1адсно легітпмне nідrрунтя української державності, ро·1виток якої спирається на 

загаJtьновtпнані демократичні прюпщnп. 'Завдяки цьому наступне здійснення реформ} 

nолітичній. еконо\1ічній та соціальній сферах до·~во.1яс 1\1іщІІпи основи націонапьr.~· 
нсзат:жності, ринкової економі кн та дс\юкратнчної по:rіпt•rної снстеми. 

Становлення України як правової, соціальної, де\юкрапt•нюї держави nmнaчtmocя на 

реформуванні баrатьо'\ елементі в ;1ержавноrо arraral)~ і, в 11ершу •rсргу. такої важливої гілю1 в.:m;щ 

як ВІІКОІtавча. У складних сконо\Іічних умовах ca'v!c від тщапоїїі організації та ефсt-ntвної діяльн~ 
бе1ПОСередНЬО ЗЗЛеЖІІТЬ ЗадОВОЛеНН}{ ОСНОВНІІХ, ПОВСЯЮJ.еІІНІf\ ПОГреб населеННЯ, ТО\І}'ПО\ІІШ\1!' 

неефективність ВІfІЮІtаВЧОЇ RJШ)!If ВИЯRПЯЮТЬСЯ наfібі;ІЬІІІ ШВИДКО Й ІІаОЧНОДЛЯ ПСреСіЧНИ\ rpu.!<l.W! 

Упродовж 20 років не·ш .. 1сікt-юсті України в системі органів в нконавчої аnад11 вi.rtб)~Іcsrr.y •lІ 
процеси переб}дови. У цілом} ця систе\Іа пройшла етаnи свого зародження, станоюення ·а 

вдосконалення, що свідчtпь про їі безперервний ро·~юнок 1 динаміку. Найбільш с11..1аднv~с 
остаІtній етап, який передбач ас nриведення їі до сучасних Іюліn1ко-правових реалій, які noв'naP.t 

з оnп1м і1аuісю системи виконавчої влади, в. щсконалснням правового оформлення їі органваш 

та діяльності, раціоналrзацюо моделей уnравління, кадрови:..н1 nере\Ііщеннямн тошо. 
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Публічна влада в УІ<-раііtі та коиституційпо-правовuй мехапіз.м її реалізаці і 

Безnеречним досягненням на цьому шляху стало прийнятrя законів України "Про Кабінет 

Міністрів України" та "Про центральні органі виконавчої влади", які дозволили зміцнити засади 

станоалення системи виконавчої влади, чітко визначили їі елементи та взаємовідносини з іншими 

ІІ)'()лічними інстmуціями. Крім того, здійснено вагомі заходи з оптимізації системи центральних 

орrанів ВІ1J<Онав<rої вnади (Указ Президента України "Про оnтимізацію системи центральних органів 

виконавчої алади" від 09.12.2010 р.), провідне місце в якій утвердилося за міністерствами, що 
дозволяє здійснювати більш ефекгивний контроль за діяльністю центральних органів виконавчої 

в.1ад11. Так, замість 112 центральних органів виконавчої вnади було утворено 72 ( 16 міністерств та 
56 інших uентральних органів виконавчої влади). Крім того, певною мірою було ПОДQЛано проблеми 
багатофуmщіональності органів виконавчої влади, недостатнього системного розподілу функцій 

міжорганамивиконавчої влади, а такожвнутрішній конфrrікт інтересів у діяльності кожного органу. 

Поряд із безумовними здобутками у rтроцеса'< розбудови влади на загальнодержавному та 

ІІіецевому рівнях, важко не визнати наявність істотних недQЛіків та прорахунків, адже зроблено 

!Ii!.le~u не все з того, що необхідно. Адм іністратявна реформа проводиться не завжди комплексно 

й nоспідовно. Відомою є низка проблем в організації та функціонуванні державного механізму: 

Rе.:tооnраuьованість системи стримувань і прагиваг, яка мала б забезпечувати збалансованість 

rn єд»ість иього механізму, адже й досі залишається відкритим питання чіткого правового мехаmзму 
пщо.1ання nротиріч між різними гілками влади; подвійність центру керівництва діяльністю системи 

nектральних та місцевих органів виконавчої влади; недQЛіки системи територіальної організації 

вла,щ: rроміздкість та неефективність адміністративно-територіального устрою держави. 

Вирішення зазначених проблем організації та здійснення влади вимагає системних підходів 

дорефор\f)'Вання, визначення оnтимальних шляхів усунення існуючих недоліків, наближення 

вкіІЩевому рахунку влади до інтересів суспільства, що має складати основнийзміст бWJ.ь-якої 

демократичної держави. 

Реформа загальнодержавного рівня органів виконавчої влади має знайти своє логічне 

nрщовжекня на регіональному та місцевому рівнях. Демократичні трансформації в Україні 

J)'ювmоють необхідність докорінщrх перетворень у системно-стр)'h~ній організації, змісті 

діяльності та способах реалізації виконавчоївлади на цих рівнях територіальної організації ВЛадИ. 

Реформування має в першу черrу торкнутися місцевих державних адміністрацій у 

напрямку зміни їх правового статусу, позбавлення функцій місцевого самоврядування та 

трансформування в контрольно-наглядові органи з підпорядкуванням Президенту України. 

ЦІt\1 органам мають бути надані повноваження з контролю за відповідністю актів органів 

місцевого самоврядування Конституції та законам України, відповідністю публічних послуг, 

що надаються територіальним громадам, державним стандартам, виконанням державних 

nрогра\! та цільовим використанням коштів державних субвенцій, ефективному використанню 

об' щі в державної власності. Доцільно зберегти за місцевими державними адміністраціями 

uовноваження щодо координації діяльності територіальних підрозділів центральних органів 

ІІІконавчої алади. При цьому система таких територіальних підрозділів має бути значно 

спрошена, скорочені наДІІИшкові структури, забезпечена спеціалізація управлінської діяльності. 

Насучасномуетапі розвиткуУкраїни невідкладного вирішення вимагають нагальні питання 

В.1ОСконалення місцевого самоврядування. У цьому напрямкувбачається необхідним посилити 

щемтралізацію влади, запровадити повноцінну організаційну систему районного та 

~онального самоврядування, розширити повноваження обласНИ'( рад та їх виконавчих органів 

Ш.lІІХОМ передачі їм значної частини функцій з управління соціально-економічним розвитком 

periofly. Збалансування взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами виконавчої 
11ади може буrи забезпечене, якщо вони базуватимуться на науково обrрунтованих, закріплених 

! чинному законодавстві та міжнародно-правових документах принnипах, викточатимуться 
випадки д)fuповання та конкуренції компетенції цих органів, будуть оrттимізовані організаці ЙlІо

nравові механізми делегування повноважень та здійснення контролю за їх виконанням. 

Розв'язання організаційно-правових проблем публічногоуправління на регіональному 
та \Іісцевому рівнях є можливим також за умов поєднання інституційних змін з реформою 
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І{ишаrJське JІСІШІІІ!Я Харківщини ш 20 років ІІе.Jа1еJІСІІОСПІІ Y"paiilll 

адмініс.-тратнвно-тt:риторіаJІьного устрою України. БудучІі давно назрілою, така рефор\tіІ \ІЗЄ 

внорядкувати систе!\f)' а;щіністратнвно-тернторіапьІНІ"\ одиниць, раці оналізуваnІ їх \ШІ\1 на 

прmщиrшх тt:рІпоріальності та повсюдності, наб.1изиnr органи влади до населення,за&шеопгm 

фор\tування самодостатніх тернторіаJІьних громад, ртвиток і належне функціонуваннІ 

місцевого та регіонального самоврядування. 

Іlевний перехідmm етап, яюtіі переживасУкраїна після здобу1ТЯ незалежності, позначнвс1 

і на тако\tу важливо'ІУ інстІІ1)'ТІ, як державна сJІу'Жба, яка має забезпечити ефективне . 
. '1смократи•rне, правове та результативне державне уnравління шляхом nостійної 
професіоналізації корпусу державних с.Іужбовців Реалізація поставлено• мети зіштовх)сrьс~ 

'J тн кою пробнем і, зокрема, правового характеру. СІ,огодні 'Jміст кадрової політики державІІ 
та аспектІf її реалізації визначають б.11юько 150 актів, які с.-тосуються державної служби. шо 
свідч 1пь про потребу в уніфікаціїзаконодавсrва та його спрощенні. Таю акти мають1міmпніі 

загальне уявлення про державну службу як сукупнІсть службовців та установ у державі й 

\арактерюуваntУі як систему громадських зв'язків 1 вІдІюсин, що сформує суспі.Іьно-rюлітичні 
та державно-нравові передумови 3в'яЗІ.:у держс'lужбІf з життям народу. 

lІоряд із цим на правовО\!)' рІвні необхідно закрІІНІПІ систему чинників, які б дали ЗМОІ} 

об ' опивно вияв;tяти й добирати людей для роботи в держапараті. Необхідно неухн.·rьно 

до1 рІІ\tуватися конкурсних засад призначення посадових осіб, об'єпивності. прозорості ra 
неупередженості при їх застосуванні, 'JаrІроваднти 11ринципово нову систему підготовки, 

перспідготовки й підвишення кваліфікапії державних і :-.1уніuипальних службовців ІІі! :Jасз.ш 

використання сучасних технологій менеджменту. 

Можна стверджувати, що процес розвнтку державної служби на сучасно\1}' еrапі та в 

-..аіібутньО\1)' необ\.ідно розуміпt як ·щійснсння на ба'3і програмно-цільових стратсгічннх 1 
таІ\ПІ'ІІНІХ JЮh'}'\Існтів uілеспрямоваюrх nеретворень , наслідком яких стане оновлена сІІсrе\Іа 

державної служби в Україні. Hapa"Ji '\аJнІшаються повніс rю не внрішеНІJ'\111 такі питання, як 

створепня снсте'ш державної служби, здатної О\.опипr всю сукуnність державних інспІІ)ІІій 

та забезпечити результативне іі сфсктІІвнс функціонування механізму держави. ОсоблІІвuі 

уваг11 нотребуt правове регулювання державної служби як цілісного соціа.'tьІІо-правовоrо 

інсТІІту1)', що пов 'язано з удосконаленням системи професійного розвип:у всіх категорій 

державних слуА<бовців й упорядкуванням процедур управління державною службою УкраІни. 

~Іа сьо1·одні саме професійністьдержавної слуА<би ставиться підсумні в, що підтверджупьеt 

досл іJІЖСННЯ\111 Центру адаптації державної служuн до стан.;.{артів европейського Союч; ЯЮІЙ 

ІІаІо:юшуе, щоб.інrзько 20 % кадрів на рікз\1інюються, тобто щороhукожний п 'ящйдержавшо'! 

с:Іу.+.-бовець . Це свідчить про використання С:ІУАdІОвнх посад як певного плацдар:>.fУ діІ Я nо.щлшоrо 

кар 'срного зростання та підтверджус тезу про те. що здобутий на відповідній noca;.~i досві.1 

ро·щорошусться і знову вІtтрачається час на підготов"у нових кадрів . Крім того. певні керІВНІ 

посади в систе:-.tі органів пуuлічної влади залишаються "по'3аКОНh')'рсними", що І.}Перечнn 

де\ЮкраnJЧШfМ традІІ Ці ЯМ і свідЧІfТЬ протіСНІІЙ ВЗаf МОЗВ 'язок ЦИХ слу.+.-бовців З nJMИ ПО.1іПІЧЮr.ІИ 

посада.\НІ, які й здійснюють їхнє призначення. Невипадково певної криnrки зазнаюrь самі ві;щосІпtИ 

службовців і держави, яка повинна забезпечувати належні умови для службової діяньносnп 

1 і.tІІ} 1 про·юру оплату праці, що має залежати від змісту роботи, яку викопус СJІ)іІ\Uовеuь. 
ОсобІшво важливо передбач иn! спрямування роботи кадрових служ-б органів держа я ної В. І а:ІМ 

на рса.пі'3ацію за\ одів щодо забезпечення ефективності професійної державної служби. 

Підвищенню ролі державної служби ма< слу~..кинІ розробка та прийняття нового Закону 

України "І Іро держави} службу", чітке законодавче забезпечення всього ко\ІІІЛе~'С) 

органі·~аніііно-правових питань державної слу..кб~1. ВважаЄ\10 ефеІ"..rивною пракпн'): ко.,иб 
нроб;rемами державної служби опікувався спеціально уnовноважений державний орrан.якні 

бн вирІшував питання вдосконалення управ,1іння 1\ёЩрами, пракnrчних засад забезnечентrп 

·щхисту державного службовця, добору кадрів тощо. 

Ilporonoweння люди1ш наrmищою соціальною цінністю держави зумовило nереосмнсленІІІ 

зміс1) та спрямованості фено\1ену державної в.'lади, і зокрема виконавчої, в напрЯ\І~) іі 
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наближеннядоЛJQДИНИ, nодолання відчуженості між ними, соціальної спрямованості здійснюваної 

nолітики. Основними завданнями адміністративного реформування. nоряд із формуванням 

ефективного механізму державного уnравління, визнано nідвищення якості й достуnності 

Іl)fu!ічних nослуг, ефекrивності взаємодії органів виконавчої влади з інстmуrами громадянсьІ<ого 

СJ~пільсrва. nрозорості діяльності цих органів та відnовідальності за свої рішення. 

В останні десятиріччя важливою тенденцією развиткуадміністративного законодавства стало 

зниження адміністративних бар'єрів, що nерешкоджають реалізації констmуційних nрав і свобод 

особи. nолітичному, економічному і соціальному розвитку сусnі.m.ства. Ця nроблема nостійно 

знаходиться в центрі уваги міжнародних організацій, Євроnейського Союзу, які у своіх рішеннях 

особrrнво nідкрестають необхідність забезпечення "юридичної визначеності" в реалізації nрав і 

свобод громадян. Україною здійснюються nостуnові кроки щодо дерегуляції госnодарської сфери, 

скор<Rення або сnрощення дозвільно-реєстраційних nроцедур, уnровадження реrnаменrів надання 

тих чи інших уnравлінських nослуг. Це ви ма гас віднаходження чіткої грані міжадміністративними 

процедурами та адміністративними бар'єрами, оскільки вона, як свідчить nрактика, є досить 
рухливою. Небезnечною є тенденція комерціалізації діяльності з надання адміністративних послуг. 

Недосконалість і неузгодженість актів законодавства різної юридичної сили та безnерервне 

запровадження нових nлатних nослуг ВИІ<ЛИJ<ане, в nершу черrу, відсутністю Закону України "Про 

адміністративні nослуги". Вимогою часу стає і nрийняття Закону України "Про адміністративні 

процедури" (Адміністративно-прощщурного кодексу України), заnровадження системи стандартів 

надання rryб.niчmfX nослуг населенню, встановлення зрозумілоїметодики визначення їх вартості. 

Важливими принципами функціонування органів виконавчої влади проголошеІю відкритість 

1 прозорість їх діяльності. На їх забезпечення сnрямовано низкузаконів Україmf, актів Президента 

У~')Jаїни та Уряду. в тому числі й nрийнятий nарламенrом у січні цього року Закон України "Про 

дocryn до П)блічної інформації", яким гарантовано право кожної особи на достуn до інформації, 

що є у володінні органів влади, їх посадових осіб. Постійно вдосконалюються форми взаємодії 

органів виконавчої влади з громадськістю, механізми залучення їІ представників до вироблення 

державної nолітики, nотиблюється сnівпраця із засобами масової інформації. Вимагають 

аІїІ'ИВізаuії роботи з уnровадження механізм ів і технологій електронного урядування. Задля цього 

необхідно забезпечити достатню правову реrnаменrацію відnовідних nроцІЩур, спростити достуn 

громадян та інших зацікавлених осіб до інформаційних ресурсів органів уnравління, сnрияти 

розІІПіренню автоматизації та інформатизації процесі в і процедур, nосютити відnовідальність за 

nорушення інформаційної безnеки держави у сфері електронних технологій. 

Подолання негативних тенденцій відчуження людини від влади неможливе без вирішення 

завдання nідвищення правової культури населення. Ця робота, на жаль, здійснюється доволі 

повільно. Як наслідок маємозm1ження автор~rrе'І)' органів виконавчої влади, зменшення рівня 

довіри населення до них, розрізненість економ iчmfX, rромадянськ~fХ, nмітичних і нrересів. Для 

nодолання цих явищ вбачається за необхідне розробка та реалізація додаткових заходів, 

роз'яснення конституційних прав і свободтощfтf і громадянина та засобів їх захиС1)', повноважень 

органів публічної влади, розширення мережі юридичних консультацій на громадських засадах 

для надання безоплатної nравової допомоги населенню, насамперед громадянам, які nотребують 

соціального захисту та nідтримки. Необхідно посилити відповідальність державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування, з вини яких допущено порушення nрав і свобод 

людини і громадянина, та розробши дієві механізми реального відшкодування матеріальної й 

'>~оральної шкоди, завданої людині, громадянину діями чи бездіяльністю, рішеннями органів 

публічної влади в рез)'ТІьтаті nорушення їх прав і свобод. 

Процес реформування адміністративної сфери, позначивтись за роки незалежності суттєвими 

щООуrками, має постійно цдосконалюватися, в ідіграючи стратегічну роль у становленні державності, 

ртвитку демократичних засад в уnравлінні. На всіх його етапах повинні вживатисянеобхідні заходи 

щодо законодавчого, кадрового, наукового, інформаційного забезnечення перетворень. 

У процесі визначення пріоритетів і механізмів реалізації реформи, вдосконалення nроцесу 

державного та муніципального управління велике значення має об'єднання зусиль 
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r·ро\Іадськості, nосадових осіб органів державної впади та органів .\1ісuевого са\1оврядування, 

науковців. Як позІmшний nрик;тад такої В'3аЄ\1Одії \10іІ\На навесnr багаторічний досвід співпраці 

І Іаціонального університету ··юридична академія України імені Ярослава М~рого", Науково

дослідного інсппу1) державного бр.івюrцтва та \fісцевого са\1оврядування Національної 

ающе\ІЇЇ правових наук Україю1 з Харківською міською радою, 'Сі впконавчи\ш органами. 

ІІерслік проектІв. в яких брали активну у•rасть nрещ.-тавю1ки (науковці) НУ "ЮАУ" та 

спеціа: Іісти f ІДІ ДБМС, за минут роки дово.1і зtшчний. а тому можна назвати лише основні : 

199Н 2000 рр. розробка проекту Ста1)·rу територіальної громадим. Харкова: 

- 2002 р. - участь у nідготовці Про• рами підвІІШСІІНЯ ефективностІ системи місцевого 

самоврядування на основі розвитку науково-технічно•·о. сощально-скономічного і кадрового 

нотенціалу м. Харкова на 2003 2006 рр., яка на Всеукраїнському конкурсі проектів та програм 
рtнвитку "'fісцевоrо самоврядування була визІІЗІІа переможцем (Харків отримав певнІ кошп1 
для ·,-,· реапі"Jації з Державного бюджету): 

- 2007 р. ·- rІідготовка нової редакції Статутутериторіальної гро,ІаДІІ м. Харкова : 

- участь у розробці nравил забуцови м. Харкова: 

- участь у роботі багатьох робочнх груп '! підготовки проектів нормаnІвно-правових актів 

Харківської \1 іської ради (підготовка проекту І lопоження про органи са\ІООрганізації населення 
у \1 , ХарІІОВІ затверджене рішенням 39 сесії Харківської '>1іської ради V скликання від 
23.12.2009 р . .N'!! 364 09); 

- участь у роботі КО:\Іісії з вирішення конфліктів у сфері містобудування: 

участь у роботі над ~оскоrrаленням а.:.t\fіністрапІВно-тершоріа.'Іьного устрою \1. '<аркова: 

- ні.Jготовка експертних висновків щодо просh.тів нормативно-правовІfХ акпв Харківської 

міської рани та їі виконавчих органів: 

- підготовка пропозицій та рско:\tсндацій що;ю можливих шляхів врегулювання найбільш 

важJНtВІІХ тп·dнь життєдіяльності громади. 

Аналізуючи минулr роки, можна ко11стюувалr: робота була проведена велика. і на КОЖІЮ\ІУ 

етапі нашої сІІіВІІраці ми виходили на більш якісний і коІІструкпІВнІІй рівень. 

Апс все це - не привіддля -заспокоо1ня: пощн1ьнmй розвІнок місцевого самоврядування, 

ускладнення управлінських процесів на рівні міста ВИ\fагають нових форм нашої сnівnраці. 

Окремнм nункто\t Програми розвнтку місцевого са'\ювряд.ування в Харківській об.1асті 

на 2006 - 20 І О рр. nередбачалося розг.1янути rннання створення Центру сnрияння \І і ецевому 

самоврядуванню та органам самоорганізацІї населе11ня в Харківській області для здійснення 

юридичної. науково-nраю1Ічної, консультаційної доПО\ІОПІ органам і посадовим особам 

місцевого самоврядування Харківської області 3 проблемних nитань їхньої дія:1ьності . 

Закінчується 2011 р .. однак створення такого центру навіть не започатh.ували. 
ІІсобхідні якісно новІ сучасні механі'Jми операпшного вирішення значної кількості п1пань. 

якІ можна швидше і кра ше вирішити шляхом nоєднання нашнх зусиль. тому пропонупься 

о61 ·оворнтн шrтання створення за участюХарківської місt,кої ради Науково-практичного центру 

ро·1витку місцевого самоврядування, основними напряІ\tками роботи якого мають бути : 

а) науково-консультаntвна робота ( гаповне завдання пщняти організаційно на новнй рівень 

нашу СІІівпрацю): більш оперативний розгляд звернень 3 внкористанням сучасІПfХ можлиRО(.'ТСІі 
об'\tіну інформацією: операпшпе вирішення нроблеми розвитку місцевого самоврядування з 

використанням нових засобів зв'язку електронно• поштн). Такі фор:\ІИ вже застосовуються, 

о,11tак це рівень окрс\Ш\ особистнх ко1пактів. з має буrв цілеспрямована робота в цьому напрЯМІ<), 

б) створення площадки для впровадження іІІновацій у сфері місцевого самоврядувавня: 

дня впровадження рекомендацій науково-практичних h.'Онференцій не завжди необхідно 

нрІІЙ\НІТИ "Jакони. часто достаn1ьо ~южливостей владн мі ецевого рі в ня. чому б не обговорнтн 

можливість вnровадження цих рекомендацій; 

ІІДТ ).(БМС ттровQщпь оmпування деnутатів "'fісцсвих рад різних реrіонів Уh.-раЇшІ, рt.-зультати 

аналізу яких пока·!у1оть певні тенденції й nробаеми р<У!ВІfТІ<У МІсцевого самоврядування в Україні 

в ціло\t): в рамК<Іх такого Uентру можна спробуваnІ знайти Ш.'ІЯ\И їх вирішення; 
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-неодноразово наголошувалося на необхідності розробки й прийняrrя закону "Про 

державно-правовий експеримент"; об'єднавши наші зусилля, можна цей законоnроект 

розробити, що надасть можливість ширше застосовувати моделювання на рівні міста, регіону 

для подальшого розвитку місцевого самоврядування (експерименти, інноваційні шляхи 

становлення і розвитку форм безпосередньої та представницької демократії). 

Ці та інші заходи створять необхідні умови, nравове nоледля нормального функціонування 

державних інституцій, уnорядкування їх відносин з органами місцевого самоврядування, 

об'єднаннями громадян і громадянами, сприятимуть утвердженню нашої держави як соціальної, 

правової та демократичної, де забезпечення nрав і свобод rоодини є пріоритетом їІ діяльності. 

О. Г. ДАНИЛЬЯН, 

д.філос.н., проф., 

завідувач кафедри філософії; 

О. П. ДЗЬОБАНЬ, 
д.фіЛОС./1., nроф., 

професор кафедри філософії 

НУ ''Юридична академія України імені Ярос~1ава Мудрого" 

ПРОБЛЕМА ПРИНЦИШВ ОРГАНІЗАЦІ~ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПУБЛІЧНО~ ВЛАдИ В УМОВАХ КОНСfИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 

Відомо, що досягнення оnтимальної моделі організації nублічної влади та створення 

ефекrивного консnпуційно-nравовогомеханізму їІ реалізації є однією з найважливіших проблем 

на сучасно\fу етапі державно-nравового становлення нашої країни, оскільки від якості 

організаційної струюури державних органів влади та місцевого самоврядування великою мірою 

залежать перспективи розвиткуукраїнської держави і сусnільства. 

Зважаючи на місце, роль і соціальне призначення системи пуUлічної влади, особливо 

акrуальною стає псrrреба теоретичного осмислення найбільш важливих положень, що впстуnають 

основою п~ови та функціонування цієї системи. Саме визначення пріоритетних засад, правильне 

розуміння і сnрийняття принципів діяльності пуUлічної влади зумовлює можливість їх nрактичної 

реалізації з метою максимального наближення України до безпосередньої демократії на всіх рівнях. 

Проблеми організації й функціонування публічної (державної) влади завжди знаходилися 

в центрі уваги науковців. Проте, попри значну увагу до феномена державної влади та принципів 

їі організації, знання про них в юридичній науці мають далеко не завершений характер, тому 

проблеми державної влади і принципи ·,т організації та функціонування, особливо в умовах 

конституційної реформи в Україні, залишаються актуальними. 

Аналіз різних nідходів до nоняття ''принцип" дозволяє зробити висновок, що в науці немає 

істотних розбіжностей у розумінні його сутності. Разом із тим у вітчизняній юрисnру,ценції 

відсутня загальновизнана концеnція nринципів організації та функціонування органів державної 

влади. У науковій та навчальній літературі, як правило, йдеться не про принципи організації та 

функціонування державної влади як такої, а про принципи держави в цілому, про nринципи 

організації та діяльності їІ механізму, аnарату. Саме з цієї причини, очевидно, істотно різняться 

й підходи авторів до виділення принциnів організації державної влади. 

Наприклад, український дослідник І. Мартиненко виділяє такі прющипи організації та 

функціонування органів державної влади: принцип верховенства nрава, принциn законності, 

nринцип єдності і розnоділу влади. nринцип демократизму, nринциn гласності . 
На думку ж російського вченого О. Хорошильцева, до принципів організації та 

функціонування органів державної влади належать nринципи народовладдя і гуманізму, 

nринциnи єдності і розnоділу влади, nринципи обмежень і nрерогатив влади. Причому автор 

розглядає вказані принципи як парні категорії, що перебувають у тісній єдності та взаємодії. 
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