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АНОТАЦІЯ 

 

Петренко П.Д. Теоретико-правові проблеми організації діяльності 

органів виконавчої влади в Україні  в контексті європейського досвіду. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

В дисертаційному дослідженні повно та комплексно досліджено 

питання унікальної структурованої організаційно самостійної системи органів 

виконавчої влади України. Поняття організації діяльності органів виконавчої 

влади визначене як процес, який здійснюється задля вдосконалення статусу 

окремих складових елементів структури відповідної системи, об’єднання їх в 

єдине ціле, впорядкування структури системи органів виконавчої влади, 

узгодження дій її елементів між собою, з іншими елементами механізму 

держави, громадянським суспільством. Доведено, що основним 

системоутворюючим фактором сучасного стану трансформації організації 

діяльності органів виконавчої влади є досягнення соціального консенсусу 

шляхом застосування широкого арсеналу засобів інтеракції під час оцінки 

ефективності виконуваних ними функцій та завдань, реалізації державної 

політики за напрямами, що належать до їх компетенції. 

Запропоновано новий концептуальний підхід розуміння виконавчої 

влади України як системи управління, де суб’єктом  управління в найбільш 

узагальненому трактуванні буде система органів виконавчої влади, об’єктом – 

суспільство. Загальний суб’єкт та об’єкт вказаної системи управління 

конкретизовано шляхом виділення проміжних суб’єктів та об’єктів 

управління поряд з загальними. В контексті характеристики суб’єктно-

об’єктних зв’язків вказаної системи управління поряд з безпосереднім 

впливом загального суб’єкта на загальний об’єкт  виділено категорію 
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опосередкованого впливу, який здійснюється вищестоящим суб’єктом 

управління в системі органів виконавчої влади на один з проміжних суб’єктів, 

для того щоб в кінцевому результаті було здійснено вплив на загальний об’єкт 

(суспільство). 

Гострою сучасною теоретичною проблемою вчення про організацію 

діяльності органів виконавчої влади визначена відсутність усвідомлення такої 

особливості виконавчої влади України як її унікальність, що обумовлена 

наступними факторами: 1) досвід трансформації внаслідок зміни принципів, 

на яких було створено і успадковано систему органів виконавчої влади, у 

зв’язку з проголошенням незалежності України, переходом від союзу до 

унітарності, поділом єдиної державної влади на три відносно самостійні гілки, 

децентралізацією; 2) за роки незалежності в Україні напрацьовано власний 

досвід організації діяльності органів виконавчої влади; 3) європейський вибір 

України. У результаті дослідження сформульовано концепцію реформування 

органів виконавчої влади України, що враховує європейський досвід 

організації функціонування систем органів виконавчої влади як важливого 

елементу механізму держави, побудову взаємодії органів виконавчої влади з 

іншими інститутами суспільства і держави, стандарти застосування яких 

характеризує організацію діяльності органів виконавчої влади в країнах-

членах ЄС і може бути важливим для України при продовженні 

адміністративної реформи.  

Встановлено, що на сьогодні в умовах втілення проголошених 

Конституцією Україною цінностей верховенства права, демократії, соціальної 

спрямованості держави при реалізації євроінтеграційного курсу з метою 

набуття Україною членства в ЄС змінюється телеологічне призначення 

органів виконавчої влади. Обґрунтовано, що на сучасному етапі 

цивілізаційного розвитку розуміння феномену органів виконавчої влади у 

демократичній правовій державі характеризується поступовою втратою 

значення тенденцій патерналізму та переорієнтацією на подолання 

суперечності між декларованими і нормативно закріпленими правами і 
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свободами людини і громадянина та їх реалізацією у практичній діяльності 

державних органів, підвищенням ролі зворотного зв’язку між органами 

виконавчої влади та громадянським суспільством, спрямованим на своєчасне 

виявлення і розв’язання проблем і суперечностей, які обумовлюють 

відчуження влади  від суспільства. 

Характерною рисою зміни парадигми державного управління у 

сучасних умовах визначено інтеріоризацію цінностей, пов’язаних з 

усвідомленням соціальної відповідальності всіх суб’єктів суспільних відносин 

за актуальний рівень ефективності діяльності системи виконавчої влади в 

Україні, що знаходить свій прояв у посиленні тенденції децентралізації, яку 

слід розуміти у правовому аспекті як трансформацію адміністративно-

правового статусу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

здійснювану у напряму розширення комплексу прав, обов’язків та 

відповідальності останніх; у територіальному аспекті – як розширення 

здатності органів місцевого самоврядування та територіальних громад, а 

також територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади 

приймати рішення, пов’язані зі здійсненням публічних справ місцевого 

значення; у соціально-філософському значенні – як подолання 

екзистенціального сприйняття відчуження між владою і народом 

(особистістю) шляхом більш широкого включення громадськості у систему 

прийняття рішень, пов’язаних з широким колом питань забезпечення 

життєдіяльності, самоактуалізації активної громадянської позиції, втілення 

індивідуальних систем цінностей індивідів за умови додержання засад 

толерантності та поваги до відмінних від загальновизнаних інтересів людини 

та громадянина, які не суперечать закону. При цьому слід виходити з 

необхідності передачі органам місцевого самоврядування повноваження 

місцевих державних адміністрацій, але контроль їх здійснення залишити за 

органами виконавчої влади.  

Виявлено, що теоретичною проблемою для подальшої ефективної 

організації діяльності органів виконавчої влади України в умовах поглиблення 
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європейської інтеграції є відсутність науково розробленого та 

проаналізованого переліку адміністративно-правових засад організації 

діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС, оскільки такі є підґрунтям 

для проведення реформ щодо організації діяльності відповідних органів в 

Україні. Задля вирішення означеної проблеми запропоновано 

адміністративно-правові засади організації діяльності органів виконавчої 

влади в країнах ЄС поділити на ті, які характеризують наднаціональні зв’язки 

органів виконавчої влади країн ЄС з інституціями ЄС (перший рівень,) та 

внутрішньодержавні засади організації, функціонування та взаємодії органів 

виконавчої влади (другий рівень). Засади першого рівня виокремлено шляхом 

синтезу, виходячи з засад європейського управління, базуючись на засадах 

Європейського адміністративного простору та європейського 

адміністративного права, і встановлено, що вони є єдиними для всіх країн-

учасниць ЄС і не відрізняються. Засади другого рівня базуються на принципах 

державного управління окремих країн, що є учасницями ЄС, а тому вони 

можуть відрізнятися, оскільки при їх виділенні та закріпленні враховуються 

національні традиції, форми держави та інші чинники. 

Розроблено конкретні критерії розмежування адміністративних та 

політичних посад в Україні згідно з їхніми ознаками задля вирішення 

відповідної довготривалої теоретико-правової проблеми на основі 

відокремлення діяльності з визначення і формування державної політики, її 

реалізації без прийняття політичних рішень. Внаслідок цього отримано 

можливість усунути існуючі недосконалості чинного закону і чітко виділити 

політичні посади державної служби та адміністративні посади державної 

служби, а для позначення статусу суб’єктів, що їх обійматимуть, 

застосовувати конструкції «державні політичні службовці» (особи, що 

обійматимуть політичні посади) та «державні адміністративні службовці» 

(особи, що обійматимуть адміністративні посади). 

Розвинуто пропозиції стосовно вдосконалення організації діяльності 

органів виконавчої влади в Україні на основі впровадження надалі таких 
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європейських інструментів інституційної розбудови, як Twinning, ТАІЕХ та 

програми SIGMA, зокрема, щодо: 1) розвитку електронного врядування; 2) 

децентралізації влади надалі; 3) переходу на трирівневу систему 

адміністративно-територіального устрою (громади, райони, регіони) як 

основи будови системи влади; 4) розробки розвинутої і продуманої концепції 

підготовки кадрів; 5) вирішення питання плинності кадрів; 6) підвищення 

якості та доступності надання адміністративних послуг; 7) розмежування 

адміністративної і публічної складових управління; 8) оцінки ефективності 

діяльності виконавчої влади; 9) запровадження відповідальності органів 

місцевого самоврядування за невиконання делегованих повноважень. 

Окрем увагу приділено увагу концепції підвищення транспарентності 

діяльності органів виконавчої влади в Україні, яка знаходить своє втілення у 

розробці і реалізації концепції електронного врядування в Україні як нового 

способу взаємодії суспільства і влади (e-Government) та покликана 

забезпечити: 1) легкість доступу до інформації про діяльність, структуру, 

статус, режим роботи, місцезнаходження, результати діяльності органів влади, 

законодавство, що є основою їх функціонування і приймається певними 

органами влади; 2) спрощення процедури та можливість електронного 

звернення до органів влади для прийняття рішень, надання адміністративних 

послуг їх замовникам; 3) сприяння реалізації принципу прозорості і 

відкритості органів влади; 4) участь суспільства в управлінні державою за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій; 5) підвищення 

довіри до органів влади; 6) підвищення ефективності громадського контролю. 

Визначено напрями впровадження положень Європейського кодексу 

належної управлінської поведінки  у діяльність органів виконавчої влади 

України шляхом закріплення вимоги щодо пропорційності застосовуваних 

заходів поставленій меті, обов’язку державних службовців пояснювати 

громадянам свої дії та їх причини, необхідності максимально повно і точно 

відповідати на питання, що надійшли на автовідповідач, телефон, електронну 



 7 

пошту, вибачення у разі виникнення помилки, яка негативно впливає на права 

й інтереси фізичних та юридичних осіб. 

Ключові слова: виконавча влада, політичні посади, адміністративні 

посади, публічне адміністрування, публічне управління, адміністративні 

послуги, децентралізація, електронне врядування. 
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ANNOTATION 

 

Petrenko P.D.  Theoretical and legal problems of organization of activity of 

executive authorities in Ukraine in the context of European experience. - The 

manuscript. 

Dissertation for the Doctor’s degree in Law at speciality 12.00.07 – 

administrative law and process; finance law; information law.- Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine.- 

Kyiv, 2019. 

The issues of a unique structured, organizationally independent system of 

executive power bodies of Ukraine are fully and comprehensively studied in the 

dissertation research. The concept of the organization of the activities of executive 

authorities is defined as a process, which is carried out to improve the status of 

individual components of the structure of the system, uniting them into a single 

whole, improving the structure of the system of executive bodies, coordination of 

the actions of its elements among themselves, or with other elements of the 

mechanism of the state, or with civil society. 

In the thesis it is proved that the achievement of social consensus is the main 

system-forming factor of the current state of transformation of the organization of 

activity of executive bodies. This is carried out by applying a wide arsenal of means 

of interaction during the assessment of the effectiveness of their functions and tasks 

performed, and by the implementation of state policy in the areas that fall within 

their competence. 

A new conceptual approach to understanding of the executive power of 

Ukraine as a control system is proposed. In this concept the system of executive 

bodies is the subject of management in the most generalized interpretation, and the 

object is the society. The general subject and object of the specified management 

system is specified by means of allocation of intermediate subjects and objects of 

management along with general ones. In the context of the characteristics of the 

subject-object relations of the specified control system, the category of indirect 
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influence is allocated. The mentioned influence is carried out by a higher level of 

management in the system of executive authorities to one of the intermediate 

subjects, in order that the influence on the general object (society) was made in the 

final outcome . 

The acute contemporary theoretical problem of the doctrine of the 

organization of the activity of executive authorities is the lack of understanding of 

such a peculiarity of the executive power of Ukraine as its uniqueness. This can be 

caused by such factors:  1) the experience of transformation as a result of changing 

principles, on which the system of executive bodies was created and inherited, in 

connection with the proclamation of Ukraine's independence, and with the transition 

from unity to unitarity, with the division of the unified state power into three 

relatively independent branches, decentralization; 2) During the years of 

independence, Ukraine has developed its own experience in organizing the activities 

of executive bodies; 3) European choice of Ukraine. As a result of the study, the 

concept of reforming the executive authorities of Ukraine was formulated. This 

concept takes into account European experience in organizing the functioning of 

executive power systems as an important element of the state's mechanism, the 

construction of the interaction between executive authorities and other institutions 

of society and state. The standards of implementation can characterize the 

organization of the activities of executive authorities in the EU member states and 

may be important for Ukraine during its course for administrative reform. 

It is established that in modern conditions the values of the rule of law, 

democracy, social orientation of the state during the implementation of the European 

integration course the teleological appointment of executive bodies is changing. 

These actions are made in order to gain Ukraine's EU membership. It is substantiated 

that at the present stage of civilization development the understanding of the 

phenomenon of executive power in a democratic state can be characterized by a 

gradual loss of the significance of tendencies of paternalism. It can be also 

characterized by a reorientation to overcome the contradiction between declared and 

regulated rights and freedoms of man and citizen and their realization in the practice 
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of state bodies, increasing the role of feedback between executive authorities and 

civil society, aimed at timely detection and resolution of problems and 

contradictions, which determine the alienation of power from society. 

A characteristic feature of the paradigm shift in state governance in modern 

conditions is the internalization of values, which are connected with the awareness 

of social responsibility of all subjects of social relations for the current level of 

efficiency of the system of executive power in Ukraine, which is manifested in the 

strengthening of the decentralization tendencies. Under the decentralization 

tendency we can understand as the transformation of the administrative and legal 

status of executive authorities and local self-government, which is carried out in the 

direction of expanding the complex of rights, responsibilities and obligations of the 

latter. This is the legal aspect of it. In the territorial aspect, under decentralization 

we can understand increasing the ability of local governments and territorial 

communities as well as territorial units of central executive bodies to make 

decisions, which are related to the implementation of public affairs of local 

importance; in the social and philosophical sense. We mean the overcoming of the 

existential perception of alienation between power and people (personality) through 

wider inclusion of the public in the decision-making system, connected with a wide 

range of issues of life support, self-actualization of an active civic position, the 

embodiment of the individual systems of the values of individuals due to the 

principles of tolerance and respect for different from the generally accepted interests 

of a person and a citizen, which do not contradict the law. At the same time, one 

should proceed from the necessity of transferring the powers of local state 

administrations to local self-government bodies, but control over their 

implementation should still have the executive authorities. 

It was found out that the theoretical problem for further effective 

organization of the activity of executive bodies of Ukraine in the conditions of 

deepening of European integration is the lack of a scientifically developed and 

analyzed list of administrative and legal principles of the organization of activity of 

executive authorities in the EU countries. These principles are the basis for carrying 
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out reforms in the organization of the activities of the corresponding bodies in 

Ukraine. In order to solve this problem, the administrative and legal basis for the 

organization of the activity of executive authorities in the EU countries is proposed 

to divide. They should be divided into two levels: the first level -those that 

characterize the supranational links between the executive authorities of the EU 

countries with the EU institutions and the internal state of organization, of 

functioning and interaction of executive bodies (second level). The principles of the 

first level are singled out by synthesis, based on the principles of European 

governance. They are based on the principles of the European administrative area 

and European administrative law. It was defined, that they are common for all EU 

member states and do not differ. The second level principles are based on the 

principles of state governance of individual countries that are members of the EU. 

That is why they may differ because their allocation and consolidation take into 

account national traditions, state forms and other factors. 

Specific criteria for differentiating administrative and political positions in 

Ukraine according to their characteristics have been developed, in order to solve the 

corresponding long-term theoretical and legal problem. These criteria’s are made on 

the basis of separation of activities for the definition and formation of state policy, 

and its implementation without political decision-making. As a result, we receive 

the opportunity to eliminate the existing imperfections of the current law and to 

clearly identify the political positions of the civil service and the administrative posts 

of the civil service. Besides, in order to indicate the status of the subjects that they 

embrace, it is possible to apply such concepts as "state political employees" (persons 

who will hold political positions) and "state administrative officials" (those who will 

hold administrative positions). 

Also, different proposals have been developed regarding the improvement 

of the organization of the executive authorities in Ukraine on the basis of the further 

introduction of such European institutional development instruments as Twinning, 

TAIEX and SIGMA programs, particularly, regarding: 1) E-governance 

development; 2) Decentralization of power in the future; 3) transition to a three-level 
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system of administrative-territorial organization (communities, regions, regions) as 

the basis of the structure of the power system; 4) development of a developed and 

thought-out concept of training; 5) the solution of the issue of personnel turnover; 

6) improving the quality and accessibility of administrative services; 7) the 

distinction between administrative and public components of management; 8) 

assessment of the efficiency of the executive branch; 9) introduction of the 

responsibility of local self-government bodies for non-fulfillment of delegated 

powers. 

A particular attention was paid to the concept of increasing the transparency 

of the executive authorities in Ukraine. It is implemented by the development and 

implementation of the concept of e-governance in Ukraine as a new way of 

interaction between society and government (e-Government) and it is intended to 

ensure: 1) easy access to information about the activity, structure, status, mode of 

operation, location, performance of the authorities, legislation that is the basis of 

their operation and is adopted by certain authorities; 2) simplification of the 

procedure and the possibility of electronic appeal to the authorities for decision-

making, provision of administrative services to their customers; 3) promoting the 

principle of transparency and openness of the authorities; 4) participation of the 

society in the management of the state with the help of information and 

telecommunication technologies; 5) increasing confidence in the authorities; 6) 

increasing the effectiveness of public control. 

The directions of implementation of the provisions of the European Code of 

Good Governance in the Activities of Executive Bodies of Ukraine are defined. They 

are defined by fixing the requirement for the proportionality of the applied measures 

to the goal, the obligation of civil servants to explain to citizens their actions and 

reasons of them, and the necessity to answer the questions, which were received on 

the answering machine, phone, e-mail as fully as possible. Besides, civil servants 

should apologize if there is any mistake that negatively affects the rights and 

interests of individuals and legal entities. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Україна знаходиться на переломному етапі 

розвитку та організації органів державної влади. З одного боку, це нестабільна 

економічна ситуація в державі, що обумовлює складність здійснення 

суспільно-політичних реформ, з іншого – Європейське співтовариство 

активно підтримує соціально-політичні зміни в країні, активізацію 

інтеграційних процесів, виділення значних ресурсів на реформування окремих 

державних інституцій та здійснення інших перетворень у напрямі інтеграції 

України до Європейської спільноти. При цьому розвиток виконавчої влади в 

сучасних умовах вимагає перегляду принципів, форм, методів здійснення 

організації її діяльності. Адже базис, на якому раніше здійснювалася 

організація діяльності органів виконавчої влади України, визначалися 

напрями реформування, на сьогодні не є прийнятним для використання в 

повному обсязі. 

Через унікальність виконавчої влади України неможливе «сліпе 

копіювання» окремих систем держави чи їх частин, адже можливість 

запозичення певних напрямів розвитку, схем побудови державного механізму, 

взаємодії його елементів, організації функціонування системи органів 

виконавчої влади визначається формою держави та національними 

особливостями. У той же час обраний Україною євроінтеграційний курс 

передбачає вивчення та рецепцію іноземного досвіду організації діяльності 

органів виконавчої влади, у першу чергу країн Європейського Союзу (далі – 

ЄС), виділення окремих стандартів та аналіз їх впровадження в Україні. З 

підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 Україна не лише 

підтвердила обрання такого напряму зовнішньої політики, як європейська 

інтеграція з метою набуття членства в ЄС, але й взяла на себе певні 

зобов’язання, у тому числі щодо здійснення низки реформ у державі, 
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імплементації до 2025 року біля 350 європейських актів (рішень, регламентів, 

директив). 

Сьогодні, на жаль, формування і розвиток системи органів виконавчої 

влади України не можна назвати послідовним, науково обґрунтованим, 

виваженим. Залежно від конкретно-історичних умов розвитку суспільства 

проводились зміни, що, однак, не призвели до створення досконалої, 

ефективно працюючої системи органів виконавчої влади. Слід зазначити, що, 

незважаючи на першочерговість і чисельність спроб остаточно вирішити ці 

задачі з погляду ефективності роботи відповідних систем, вони залишаються 

наразі не вирішеними. Складність і комплексність проведення відповідних 

змін вимагає наукового дослідження низки складових питань реформування, 

серед яких можна назвати і вирішення питання формування єдиного і чіткого 

понятійного апарату, який слід використовувати як при визначенні напрямів 

реформування, їх законодавчому закріпленні, так і при врегулюванні функцій, 

компетенції органів виконавчої влади, форм і методів їх діяльності тощо. 

Актуальним завданням реформи державного управління, що триває в Україні, 

є остаточне виділення і визначення статусу політичних і адміністративних 

посад у системі посад органів виконавчої влади України, що концептуально 

важливе не лише для регулювання відповідного інституту, але й для виділення 

напрямів здійснення адміністративної реформи надалі. 

Необхідність вирішення окреслених та інших теоретико-правових 

проблем організації діяльності органів виконавчої влади в Україні лише 

посилюється в умовах активізації євроінтеграційних процесів, спрямування 

зусиль на очищення влади і відновлення довіри до неї. Саме тому можна 

відзначити, що дослідження особливостей організації виконавчої влади в 

Україні в контексті європейського досвіду, а також факторів, що впливають на 

цей процес, є актуальним та необхідним у сучасних умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 

дисертаційного дослідження обраний з урахуванням положень Загальної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
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Союзу (затверджено Законом України від 18 березня 2014 року № 1629-IV), 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (схвалено Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015), Плану законодавчого забезпечення 

реформ в Україні (затверджено Постановою Верхової Ради від 04 червня 2015 

року № 509-VIII). Тема дисертації затверджена Вченою радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол від 28 березня 2016 р. № 7). Дисертацію виконано в межах науково-

дослідної роботи юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0111U008337), яка відповідає проблематиці наукових 

досліджень кафедри адміністративного права. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення, систематизація та вирішення теоретико-правових проблем 

організації діяльності органів виконавчої влади України шляхом 

формулювання доктринальної моделі побудови сучасної системи органів 

виконавчої влади України на основі норм законодавства України, окремих 

зарубіжних країн, наукових праць вчених-правників, а також визначення 

концептуальних засад реформування системи органів виконавчої влади в 

Україні та обґрунтування необхідності удосконалення нормативно-правового 

і організаційного забезпечення діяльності у цій сфері в умовах поглиблення 

європейської інтеграції та реалізації курсу України на набуття членства в ЄС. 

Для досягнення означеної мети необхідним вбачається вирішення 

таких основних завдань: 

– встановити телеологічне призначення та місце органів виконавчої 

влади в сучасній структурі державної влади України; 

– визначити поняття та особливості організації діяльності органів 

виконавчої влади в Україні; 

– сформувати принципи організації діяльності органів виконавчої 

влади в Україні; 
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– охарактеризувати сучасну систему органів виконавчої влади України; 

– виокремити адміністративно-правові засади організації діяльності 

органів виконавчої влади в країнах ЄС; 

– надати характеристику такої засади організації діяльності органів 

виконавчої влади країн ЄС, як розмежування політичної і адміністративної 

складових управління; 

– виділити особливості організації діяльності органів виконавчої влади 

та їх взаємодії в країнах ЄС; 

– з’ясувати місце та значення реформування органів виконавчої влади 

України у реалізації курсу на європейську інтеграцію з метою набуття 

членства в ЄС; 

– узагальнити європейські стандарти державного управління як основу 

реформування системи органів виконавчої влади України; 

– надати характеристику нормативному забезпеченню 

євроінтеграційних процесів в організації діяльності органів виконавчої влади 

в темпоральному вимірі; 

– систематизувати шляхи оптимізації системи та організаційно-

штатної структури органів виконавчої влади в контексті євроінтеграції; 

– окреслити шляхи підвищення якості надання адміністративних 

послуг як напряму удосконалення організації діяльності органів виконавчої 

влади; 

– виокремити шляхи вдосконалення контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади України та їх юридичної відповідальності; 

– окреслити напрями вдосконалення взаємодії органів виконавчої 

влади між собою, з іншими елементами механізму держави та суспільством. 

Об’єктом дослідження є правові відносини у сфері реалізації 

виконавчої влади в Україні в умовах реалізації курсу на набуття членства 

України в ЄС. 



 28 

Предметом дослідження є теоретико-правові проблеми організації 

діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського 

досвіду. 

Методи дослідження охоплюють як загальнонаукові прийоми, 

способи, засоби, так і спеціально-наукові методи наукового пізнання, які 

використано на основі принципів повноти, всебічності, обґрунтованості та 

комплексності підходу. 

Діалектика як форма і спосіб мислення дозволили автору встановити 

суперечності та ґрунтовно дослідити теоретико-правові проблеми організації 

діяльності органів виконавчої влади України в контексті європейського 

досвіду задля формування низки концептуально важливих як в теоретичному, 

так і в практичному ракурсі висновків, пропозицій та рекомендацій. 

Методи аналізу, синтезу та спеціально-юридичний дозволили 

встановити телеологічне призначення та місце органів виконавчої влади в 

сучасній структурі державної влади України (п. 1.1), виробити напрями 

оптимізації системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої 

влади в контексті євроінтеграції (п. 4.1). Використання структурно-

функціонального методу поряд з названими вище дозволило визначити 

сучасну структуру системи органів виконавчої влади України (п. 1.4), систему 

органів виконавчої влади країн ЄС (п. 2.3). За допомогою логіко-семантичного 

методу запропоновані вдосконалення понятійно-категоріального апарату 

науки адміністративного права за рахунок таких понять, як організація 

діяльності органів виконавчої влади (п. 1.2), політичні посади, адміністративні 

посади, публічне адміністрування, публічне управління, публічно-правова 

діяльність, публічно-політичне керівництво (п. 2.1, 3.2), адміністративні 

послуги (п. 4.2). 

Задля визначення принципів організації діяльності органів виконавчої 

влади (п. 1.3) та характеристики адміністративно-правових засад організації 

діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС (п. 2.1, 2.2) використано 

методи класифікації та групування. Формально-логічний метод, метод 
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документального аналізу дозволили виділити головні кроки нормативного 

забезпечення євроінтеграційних процесів в організації діяльності органів 

виконавчої влади (п. 3.3), встановити місце та значення реформування органів 

виконавчої влади у реалізації курсу на європейську інтеграцію з метою 

членства у Європейському Союзі (п. 3.1), проблеми контролю і 

відповідальності органів виконавчої влади (п. 4.3), взаємодії органів 

виконавчої влади між собою, з іншими елементами механізму держави та 

суспільством (п. 4.4). На основі методу порівняння було визначено 

відповідність засад організацій діяльності органів виконавчої влади України 

європейським стандартам (п. 2.1, 2.2., 3.2), шляхи підвищення якості надання 

адміністративних послуг (п. 4.2). 

Обрання описаних методів ґрунтувалося на поставленій меті і 

завданнях дисертаційної роботи. 

Нормативну основу дослідження складають норми Конституції 

України, Законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про 

Кабінет Міністрів України», Указів Президента України «Деякі питання 

організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», 

«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України на 2002-2011 роки», «Про деякі заходи з 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», постанов 

Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади», «Про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції», 

«Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів 

Twinning» тощо. 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження охоплює 

розробки науковців, які є представниками таких галузей науки, як філософія, 

соціологія, теорія держави та права, конституційне право, адміністративне 

право, державне управління та ін. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження складають 

статистичні показники та матеріали, дані узагальнення практики організації 
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діяльності органів виконавчої влади, довідкові видання, результати 

анкетування та інтерв’ювання шляхом опитування 351 респондента, з числа 

яких 142 – пересічні громадяни, 112 – службовці органів виконавчої влади, 97 

– спеціалісти у галузі права. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці 

вчених-правників: Л.В. Авраменка, В.А. Бачинiна, М.А. Вороніної, К.Г. 

Волинки, Р.В. Греби, В.С. Журавського, О.В. Зайчука, А.М. Колодія, С.Л. 

Лисенкова, М.І. Панова, О.В. Петришина, І.В. Процюка, В.Я. Тація, М.В. 

Цвіка, Ю.С. Шемшученка та інших. Серед відомих вчених у галузі теорії 

держави, конституційного та адміністративного права провідну роль для 

формування висновків, пропозицій та рекомендацій автора відіграли праці 

таких вчених, як В.Б. Авер’янов, С.М. Алфьоров, О.Ф. Андрійко, В.Б. 

Антонюк, К.К. Афанасьєв, О.М. Бандурка, О.О. Бандурка, П.О. Баранчик, К.К. 

Баранцева, І.Л. Бачило, Т.В. Бельська, Л.Р. Біла-Туюнова, Ю.П. Битяк, Н.А. 

Берлач, С.В. Ващенко, С.М. Верба, В.М. Гаращук, П.П. Гейвах, О.М. 

Гладенко, М.В. Гладченко, І.П. Голосніченко, Н.Т. Гончарук, І.А. Грицяк, І.С. 

Гриценко, Є.В. Додін, М.М. Долгополова, Д.К. Жерліцин, В.В. Зуй, В.В. 

Карпенко, Ю.В. Ковбасюк, Л.В. Козлова,Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. 

Комзюк, О.Є. Користін, О.В. Кузьменко, А.П. Купін, С.О. Кравченко, Є.Б. 

Кубко, В.І. Луговий, В.Я. Малиновський, Р.С. Мельник, Н.Р. Нижник, А.Ю. 

Олійник, Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, С.П. Погребняк, В.Ф. Погорілко, 

О.П. Рябченко, І.Д. Пастух, І.М. Пахомов, А.О. Селіванов, В.О. Серьогін, С.Г. 

Стеценко, Н.П. Тиндик, В.Л. Федоренко, В.М. Шаповал, О.Н. Ярмиш та 

інших. 

В Україні дисертаційні дослідження окремих проблем структури, 

системи, забезпечення виконавчої влади проведено такими 

адміністративістами, як П.В. Кикоть (міністерства в системі органів 

виконавчої влади, 2002), А.В. Макаренко (система органів виконавчої влади, 

2002), А.М. Цвєтков (порядок фінансування органів виконавчої влади, 2003), 

Є.В. Пономаренко (адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних 
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процесів в діяльності органів виконавчої влади, 2010), В.С. Гошовський 

(реформування виконавчої влади, 2012), Д.М. Журавльов (оптимізація 

функціонування центральних органів виконавчої влади, 2014), Є.А. Гетьман 

(правове регулювання нормотворчої діяльності, 2015), В.Г. Гриценко 

(оптимізація правоохоронної системи, 2015), І.О. Степанець (регіональний 

вимір територіальної організації влади в Україні, 2018), Н.В. Павлюк 

(організаційно-правовий механізм розвитку публічного управління у 

контексті децентралізації влади в Україні, 2018) та інші.  

Аналіз окремих проблем державного управління в Україні, 

багаторівневого управління як основи взаємодії національних органів 

виконавчої влади з інституціями Європейського Союзу, державної служби 

здійснено в дисертаційних дослідженнях такими науковцями, як А.А. 

Манжула, І.А. Грицяк, А.В. Кірмач, І.С. Куспляк. 

Окремі питання статусу, функцій, ролі органів виконавчої влади в 

механізмі держави не оминули увагою в дисертаційних дослідженнях і такі 

представники конституційного права України та теорії держави та права 

України, як А.А. Коваленко, В.В. Марченко, І.В. Солов’євич, Т.В. Чехович, 

О.В. Хоменко. 

Наукова новизна полягає у тому, що дисертація є першим у науці 

адміністративного права дослідженням, в якому комплексно визначено, 

систематизовано та проаналізовано існуючі теоретико-правові проблеми 

організації діяльності органів виконавчої влади України. У результаті 

розроблено нове концептуальне бачення виконавчої влади, відповідної 

системи органів та надано пропозиції щодо вдосконалення організації їх 

діяльності. Автором сформульовано висновки та пропозиції, що є новими у 

концептуальному відношенні і можуть бути використані в юридичній 

практиці. 

Уперше: 

– обґрунтовано розуміння телеологічного призначення органів 

виконавчої влади в сучасній структурі державної влади України, що 



 32 

визначається поступовою втратою державоцентристських тенденцій та 

усталенням позиції щодо пріоритету сервісної функції означених органів у 

суспільстві і знаходить свій прояв у звуженні дискреційних повноважень 

органів виконавчої влади, підвищенні прозорості та відкритості їх діяльності, 

алгоритмізації процесів надання адміністративних послуг, зменшенні часу на 

їх виконання, започаткуванні елементів e-Government, підвищенні ролі 

громадського контролю у системі державного управління; 

– теоретично обґрунтовано концепцію взаємозв’язку виконавчої влади 

та суспільства шляхом дослідження виконавчої влади України з позиції її 

розуміння системою управління, де суб’єктом управління в найбільш 

узагальненому трактуванні буде система органів виконавчої влади, а об’єктом 

– суспільство; загальний суб’єкт та об’єкт вказаної системи управління 

конкретизовано шляхом виділення проміжних суб’єктів та об’єктів 

управління поряд із загальними; виокремлено категорію опосередкованого 

впливу, який здійснюється вищим суб’єктом управління в системі органів 

виконавчої влади на один з проміжних суб’єктів, для того щоб в кінцевому 

результаті було здійснено вплив на загальний об’єкт (суспільство); 

встановлено специфіку проміжних суб’єктів управління; 

– обґрунтовано необхідність розуміння виконавчої влади України як 

унікальної системи і відповідно встановлено, що ця унікальність не дозволяє 

сліпо копіювати стандарти ЄС щодо організації її діяльності, вимагаючи 

ретельного порівняння з особливостями організації української системи, 

займатися рецепцією російського досвіду (як це поширено серед українських 

науковців) внаслідок різних засад функціонування зазначених органів, а 

вказує на потребу у виробленні власних стандартів організації діяльності 

органів виконавчої влади з урахуванням обраного євроінтеграційного курсу; 

– визначено адміністративно-правові засади організації діяльності 

органів виконавчої влади в країнах ЄС шляхом виокремлення двох рівнів (1 

рівень – засади наднаціонального рівня – базується на принципах 

європейського управління, європейського адміністративного права, 
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європейського адміністративного простору, діють у всіх країнах ЄС, мають 

наднаціональний характер дії; 2 рівень – засади національного рівня – 

базується на внутрішньодержавних засадах державного управління, які 

можуть відрізнятися в окремих країнах через розбіжності форм держав, 

національні особливості та інші чинники, охоплюють засади організації 

діяльності систем органів виконавчої влади окремих країн); 

– виділено три аспекти розуміння тенденції децентралізації в Україні: 

1) правовий – трансформація адміністративно-правового статусу органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 2) територіальний – 

розширення здатності органів місцевого самоврядування та територіальних 

громад, а також територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади приймати рішення, пов’язані зі здійсненням публічних справ місцевого 

значення; 3) соціальний – подолання екзистенціального сприйняття 

відчуження між владою і народом (особистістю); 

– визначено напрями впровадження положень Європейського кодексу 

належної управлінської поведінки (The European Code of Good Administrative 

Behaviour) у діяльність органів виконавчої влади України шляхом закріплення 

вимоги щодо пропорційності застосовуваних заходів поставленій меті (ст. 6), 

обов’язку державних службовців пояснювати громадянам свої дії та їх 

причини, необхідності максимально повно і точно відповідати на питання, що 

надійшли на автовідповідач, телефон, електронну пошту (ст. 12), вибачення у 

разі виникнення помилки, яка негативно впливає на права й інтереси фізичних 

та юридичних осіб (ст. 12); 

– з метою впровадження у національну практику положень Директиви 

Європейського Парламенту і Ради 2016/2102 щодо доступності веб-сайтів і 

мобільних додатків органів державного сектору (Directive (EU) 2016/2102 of 

the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility 

of the websites and mobile applications of public sector bodies) запропоновано 

розробити та затвердити на рівні постанови Кабінету Міністрів України 

положення, в якому визначалися б єдині для всіх органів виконавчої влади 
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засади стосовно доступності і відкритості інформації про їх діяльність, у тому 

числі для людей з обмеженими можливостями; 

– розроблено конкретні критерії розмежування адміністративних та 

політичних посад в Україні згідно з їхніми ознаками задля вирішення 

відповідної довготривалої теоретико-правової проблеми на основі 

відокремлення діяльності з визначення і формування державної політики, її 

реалізації без прийняття політичних рішень. Внаслідок цього отримано 

можливість усунути існуючі недосконалості чинного закону і чітко виділити 

політичні посади державної служби та адміністративні посади державної 

служби, а для позначення статусу суб’єктів, що їх обійматимуть, 

застосовувати конструкції «державні політичні службовці» (особи, що 

обійматимуть політичні посади) та «державні адміністративні службовці» 

(особи, що обійматимуть адміністративні посади); 

– виокремлено напрями вдосконалення оптимізації системи та 

організаційно-штатної структури органів виконавчої влади, якими є: 1) 

своєчасне утворення комісій з реорганізації; 2) дотримання строків розробки 

планів заходів з реорганізації; 3) своєчасне призначення керівників створених 

в рамах оптимізації органів виконавчої влади нових органів виконавчої влади, 

що стане підґрунтям для їх своєчасної державної реєстрації та початку 

функціонування; 4) своєчасне надання урядом або окремими міністерствами 

суб’єктам здійснення оптимізації конкретних вказівок щодо проведення 

заходів з оптимізації; 5) дотримання строків прийняття положень, що 

регулюють діяльність новостворених у процесі оптимізації органів виконавчої 

влади. 

Удосконалено: 

– поняття організації діяльності органів виконавчої влади, що 

визначено як процес, який здійснюється задля вдосконалення статусу окремих 

складових елементів структури відповідної системи, об’єднання їх в єдине 

ціле, впорядкування структури системи органів виконавчої влади, узгодження 

дій її елементів між собою, з іншими елементами механізму держави, 
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громадянським суспільством. Доведено, що основним системоутворюючим 

фактором сучасного стану трансформації організації діяльності органів 

виконавчої влади є досягнення соціального консенсусу шляхом застосування 

широкого арсеналу засобів інтеракції під час оцінки ефективності 

виконуваних ними функцій та завдань, реалізації державної політики за 

напрямами, що належать до їх компетенції; 

–  структуру публічної служби на основі класифікації та групування 

таких видів публічно-правової діяльності: 1) публічне адміністрування 

(державне управління на посадах державної служби, діяльність на посадах 

органів місцевого самоврядування); 2) публічне політичне керівництво на 

політичних посадах; 

–  напрями підвищення якості та доступності надання 

адміністративних послуг в Україні, якими визначені: 1) регулювання 

процедури надання адміністративних послуг у рамах кодифікованого акта; 2) 

проведення надалі децентралізації повноважень з надання адміністративних 

послуг; 3) перехід центрів, створених при районних державних адміністраціях, 

до органів місцевого самоврядування; 4) зміцнення інституційної 

спроможності центрів надання адміністративних послуг; 5) спрощення 

процедур надання послуг надалі; 6) створення територіальних підрозділів 

центрів надання адміністративних послуг та віддалених місць роботи 

адміністраторів; 7) визначення критеріїв оцінки якості роботи центрів та 

надаваних ними послуг; 8) припинення практики утворення відомчих центрів 

надання адміністративних послуг (державних і комунальних підприємств); 9) 

розповсюдження інформації про можливості і переваги центрів у засобах 

масової інформації, інтернеті тощо задля їх популяризації і підвищення довіри 

до них з боку замовників адміністративних послуг; 10) розробка і 

впровадження в рамах концепції електронного врядування альтернативних 

способів звернення до адміністративних органів за адміністративними 

послугами з урахуванням стандарту Electronic identification and trust services 

for electronic transactions in the internal market and repealing (eIDAS). 
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Дістало подальшого розвитку: 

– наукові розробки щодо систем органів виконавчої влади країн-

учасниць ЄС та взаємодії окремих з елементів відповідних систем. Зокрема, 

встановлено, що означене завжди залежить від форми тієї чи іншої держави, 

що обумовлює особливості структури та специфіку суб’єктного складу 

системи, а також специфіку взаємодії органів виконавчої влади. Разом з тим 

серед організаційних характеристик виділено одну з головних, яка полягає в 

ієрархічності структури організації системи органів виконавчої влади країн-

учасниць ЄС, котра охоплює при цьому різну кількість рівнів відповідної 

системи в окремих країнах, але в цілому включає центральний та місцевий 

рівні; виокремлено єдині риси, притаманні всім органам виконавчої влади 

країн ЄС; 

– концепція розуміння органу виконавчої влади як створеного в 

порядку, встановленому законом або іншим правовим актом, одноособового 

або колегіального структурно відокремленого, внутрішньо організованого 

колективу державних службовців, наділених юридично визначеними 

державно-владними повноваженнями та необхідними засобами для 

здійснення управлінських функцій і завдань держави; 

– концепція підвищення транспарентності діяльності органів 

виконавчої влади в Україні, яка знаходить своє втілення у розробці і реалізації 

концепції електронного врядування в Україні як нового способу взаємодії 

суспільства і влади (e-Government) та покликана забезпечити таке: 1) легкість 

доступу до інформації про діяльність, структуру, статус, режим роботи, 

місцезнаходження, результати діяльності органів влади, законодавство, що є 

основою їх функціонування і приймається певними органами влади; 2) 

спрощення процедури та можливість електронного звернення до органів влади 

для прийняття рішень, надання адміністративних послуг їх замовникам; 3) 

сприяння реалізації принципу прозорості і відкритості органів влади; 4) участь 

суспільства в управлінні державою за допомогою інформаційно-
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телекомунікаційних технологій; 5) підвищення довіри до органів влади; 6) 

підвищення ефективності громадського контролю; 

– пропозиції стосовно вдосконалення організації діяльності органів 

виконавчої влади в Україні на основі впровадження надалі таких європейських 

інструментів інституційної розбудови, як Twinning, ТАІЕХ та програми 

SIGMA, зокрема, щодо: 1) розвитку електронного врядування; 2) 

децентралізації влади надалі; 3) переходу на трирівневу систему 

адміністративно-територіального устрою (громади, райони, регіони) як 

основи будови системи влади; 4) розробки розвинутої і продуманої концепції 

підготовки кадрів; 5) вирішення питання плинності кадрів; 6) підвищення 

якості та доступності надання адміністративних послуг; 7) розмежування 

адміністративної і публічної складових управління; 8) оцінки ефективності 

діяльності виконавчої влади; 9) запровадження відповідальності органів 

місцевого самоврядування за невиконання делегованих повноважень; 

– наукові розробки щодо вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення організації діяльності органів виконавчої влади України шляхом 

прийняття базових Законів «Про органи виконавчої влади», «Про публічну 

службу» та внесення змін у чинні: 1) закріплення на законодавчому рівні 

системи єдиних принципів організації діяльності органів виконавчої влади, а 

також усунення недосконалості тих переліків принципів, які вже визначено в 

спеціальних законах; 2) визначення у законі структури системи органів 

виконавчої влади, її рівнів; 3) встановлення переліку органів виконавчої влади 

з визначенням місця кожного органу виконавчої влади в ієрархії системи; 4) 

закріплення статусу органу виконавчої влади за всіма елементами структури; 

5) вирішення питання стосовно можливості суміщення статусу народного 

депутата України та політичної посади в органах виконавчої влади; 6) 

врегулювання процедури надання адміністративних послуг в рамах 

кодифікованого акта (Адміністративно-процедурного кодексу України); 7) 

усунення дисбалансу повноважень голови держави та органів виконавчої 

влади у сфері організації діяльності відповідної гілки державної влади; 8) 
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запровадження законодавчої регламентації понять «державні послуги», 

«муніципальні послуги», «публічні послуги», «публічне адміністрування», 

«публічне управління», «державне управління»; вдосконалення понять 

«публічна служба», «державна служба», «державний службовець»; 9) 

затвердження порядку та підстав політичної відповідальності службовців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання у: 

правотворчості – як для вдосконалення чинних нормативно-правових 

актів, так і для роботи над перспективним законодавством з питань організації 

діяльності органів виконавчої влади; 

правозастосуванні – споживачами державних послуг, публічними 

службовцями як рекомендацій для покращення практичної діяльності системи 

органів виконавчої влади в Україні як у цілому, так і окремо взятих органів чи 

підсистем; 

науковій сфері – висновки, пропозиції та рекомендації, отримані в 

результаті дослідження, можуть бути основою для наукової розробки питань 

організації діяльності органів виконавчої влади України надалі; 

навчальній діяльності – на будь-якому рівні освіти в Україні, що 

включає аналіз питань організації діяльності органів виконавчої влади в 

Україні, або питання євроінтеграції, у тому числі при підготовці фахівців з 

адміністративного права, а також у викладанні навчальної дисципліни 

«Адміністративне право»; при підготовці підручників, навчальних посібників, 

методичних рекомендацій у відповідній сфері. 

Апробація результатів дисертації. Одержані дисертантом у процесі 

дослідження висновки та пропозиції обговорювалися на засіданнях кафедри 

адміністративного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Крім того, результати дисертаційного 

дослідження пройшли апробацію у виступах автора на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Державне регулювання суспільних відносин: 

розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 09-10 
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вересня 2016 року); «Актуальні питання правової теорії та юридичної 

практики» (м. Одеса, 12-13 серпня 2016 року); «Юридичні наукові дискусії як 

фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства» (м. Київ, 07-08 

квітня 2017 року); «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток 

законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 14-15 липня 2017 

року); «Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних 

процесів» (м. Київ, 13-14 жовтня 2017 року); «Розвиток сучасного права в 

умовах глобальної нестабільності (м. Одеса, 07-08 вересня 2018 року); 

«Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. 

Запоріжжя, 26-27 жовтня 2018 року). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати 

дисертаційного дослідження знайшли відображення в одній одноособовій 

монографії, 19 (дев’ятнадцяти) одноособових статтях, оприлюднених у 

вітчизняних наукових фахових виданнях, 6 (шести) наукових статтях у 

закордонних фахових виданнях, а також 7 (семи) тезах міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

 

  



 40 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

 

1.1 Роль та місце органів виконавчої влади в сучасній структурі 

державної влади України 

 

В умовах реалізації курсу курсу на європейську інтеграцію України, її 

поглиблення задля набуття членства в ЄС від ефективного виконання гілками 

влади своїх завдань та функцій, своєчасності прийняття рішень, обрання 

векторів розвитку та модернізації залежить подальше виконання взятих на 

себе Україною зобов’язань, включаючи швидкість подолання кризових явищ 

у суспільстві. Ефективне та стабільне функціонування органів виконавчої 

влади є важливою умовою дотримання пріоритетних принципів, закріплених 

Конституцією України, зокрема принципів законності, верховенства права та 

розподілу влади на окремі гілки, сприяє реалізації євроінтеграційного курсу 

України.  

При визначенні місця та телеологічного призначення виконавчої влади 

в сучасній структурі державної влади в Україні будемо виходити з того, що 

виконавча влада України – унікальне правове явище, що будувалося на 

платформі залишеного після розпаду СРСР базису, але на докорінним чином 

змінених принципах. При цьому в аспекті сучасних змін визначення 

телеологічного призначення та місця виконавчої влади в структурі державної 

влади в Україні потрібно враховувати обраний Україною курс євроінтеграції з 

метою набуття членства в ЄС, зокрема стосовно змін організації діяльності 

органів виконавчої влади відповідно до європейських стандартів. 

Задля встановлення місця і телеологічного призначення органів 

виконавчої влади в сучасній структурі державної влади України, на наш 

погляд, доцільно проаналізувати і визначити співвідношення таких понять 

категоріального структурно-функціонального ряду: «державна влада», 
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«виконавча влада», «органи виконавчої влади», «функції органів виконавчої 

влади», «державне управління», «виконавча діяльність», «адміністративно-

правові форми і методи діяльності органів виконавчої влади», «апарат 

державного управління», «механізм державного управління». 

Отже, розпочнемо з того, що державну владу ми будемо розглядати в 

якості різновиду соціальної влади , що невід’ємна від будь-якої організованої, 

більш-менш стійкої і цілеспрямованої спільності людей. Але стосовно будь-

якого іншого різновиду соціальної влади державна має особливі риси, 

головною з яких є можливість примусу до виконання владних рішень. При 

цьому, як вважає С. Л. Дембіцька, держава повинна і застосовувати примус, і 

перешкоджати його неправомірному застосуванню [132, с. 137]. Тому 

вважаємо за прийнятне визначення державної влади таким особливим 

різновидом соціальної влади, що охоплює публічно-політичні відносини 

панування і підпорядкування між суб’єктами, що спираються на державний 

примус [458, с. 150-151]. Або ж визначимо державну владу як вид публічної 

політичної влади, що здійснюється державою та її органами, здатність 

держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей та їх об’єднань, що 

знаходяться на її території [497, с. 85]. Зупиняємося на тому, що влада взагалі 

і державна влада зокрема за своєю родовою сутністю – це воля, вольова сила, 

а за видовою ознакою – правова сила (воля) [327, с. 362].  

Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на 

окремі гілки. І місце виконавчої влади в структурі державної влади України 

обумовлене, перш за все, вказаним принципом. Структура державної влади в 

Україні згідно з конституційним поділом включає виконавчу, законодавчу та 

судову гілку. Про це йдеться у ст. 6 Конституції України від 28.06.1996 № 

254к/96-ВР. Зокрема в цій статті передбачено здійснення державної влади за 

принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, що дозволяє 

збалансувати всю систему державних органів і якомога послідовніше й 

чіткіше розмежувати їх компетенцію [415, с. 3]. Однак, у той же час, окремі 

розділи Основного Закону присвячено прокуратурі України, Конституційному 
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Суду України. Аналіз розділу VII Конституції України, у якому закріплено 

мету, завдання, функції, систему, особливості правового статусу системи 

органів прокуратури України, дає підстави деяким фахівцям стверджувати, що 

прокуратура України не належить до жодного з видів державної влади, 

визначених статтею 6 Конституції України [260, с.26-28; 130, с. 379-380]. Тому 

не дивно, що в науці висувається гіпотеза про позаконституційний поділ 

влади. Основним її положенням є теза про існування ще й інших видів гілок 

влади, окрім виділених в Основному Законі України,.  

Наприклад, про контрольну (наглядову) владу, до якої входить 

Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Рахункова палата, прокуратура та інші органи, ведуть мову В. Я. 

Тацій, Ю. М. Грошовий [455, с. 61-63]. В. Д. Сорокін вказує на загальне 

визнання таких видів державної діяльності як здійснення представницької 

влади, державне управління та правосуддя. Науковець наголошує на тому, що 

контрольно-наглядова влада є четвертою формою державної діяльності [447, 

с. 38-39]. Ю. П. Битяк аналізує конституційні засади поділу єдиної державної 

влади на відповідні самостійні гілки і доходить висновку про можливість 

виділення позаконституційного поділу державної влади [79, с. 62-63]. За 

характером і змістом діяльності органи влади поділяють на: а) органи 

законодавчої влади; б) органи виконавчої влади; в) органи судової влади; г) 

контрольно-наглядові органи [454, с. 173]. У Юридичній енциклопедії за 

редакцією Ю. С. Шемшученка визначено, що «різні гілки влади в більшості 

країн світу представляють такі органи держави: а) законодавчу владу – 

парламент; б) владу глави держави – президент, монарх; в) виконавчу владу – 

уряд, міністерства, інші відомства та їхні місцеві органи; г) судову владу – 

суди та ін.; ґ) контрольно-наглядову владу – прокуратура, омбудсмен та ін.» 

[498, с. 286-287]. 

Зупинимося на тому, що в сучасній структурі єдиної державної влади 

виконавча влада є однією з виділених Конституцією України гілок, що 

характеризується рядом особливостей. До числа відмінних характеристик, які 



 43 

дозволяють виділити виконавчу владу серед інших різновидів, на наш погляд, 

доцільно відносити наступні: 1) вона являє собою відносно самостійну гілку 

влади, що, втім, не суперечить принципу єдності державної влади в Україні. І. 

В. Процюк з цього приводу констатує: «В умовах демократії здійснення влади 

доручається трьом незалежним, взаємостримуючим системам державних 

органів: законодавчій, виконавчій і судовій. Державна влада не належить у 

повному обсязі кожній з цих систем органів держави чи будь-якій особі. 

Кожна з них здійснює притаманні їй функції і повноваження, а між ними існує 

система стримувань і противаг... поділ влади не є абсолютним… передбачає 

єдність державної влади для забезпечення суверенітету її носія – народу» [414, 

с. 76]; 2) найбільш загальною метою є виконання законів, прийнятих 

законодавчим органом і контрольованих судовою владою; 3) для реалізації 

мети виконавча влада реалізується в компетенції органів виконавчої влади 

через визначення їх функцій, методів, форм, засад організації діяльності; 4) 

органи виконавчої влади – це спеціально сформовані для її реалізації суб’єкти, 

що утворюють в рамках держави ієрархічну систему з низкою підсистем, в 

рамках якої та окремих підсистем основним принципом взаємодії є 

підпорядкування нижчестоящих органів вищим; 5) органи виконавчої влади є 

носіями владних повноважень, включаючи засоби примусу, задля можливості 

впливу на суб’єктів права в рамках визначеної за конкретними органами 

компетенції; 6) щоденна безперервна реалізація виконавчої влади, в той час, 

коли парламент працює сесійно, а правосуддя здійснюється у формі розглядів 

конкретних справ; 7) у разі припинення повноважень уряду, він продовжує 

функціонувати до формування нового, що обумовлено завданнями органів 

виконавчої влади, в цілому спрямованими на забезпечення життєдіяльності. 

Аналізуючи відмінні ознаки виконавчої влади, С. П. Кисіль вказує на 

те, що державна виконавча влада здійснюється на території держави всюди, де 

проживають люди і де виникають суспільні відносини. Межі виконавчої 

влади, на думку науковця, збігаються з кордонами держави. Універсальність 

виконавчої влади виявляється і в здійсненні правотворчості шляхом прийняття 
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різних підзаконних нормативних актів, які уточнюють, деталізують, 

застосовують закон до конкретних суспільних відносин, і в юрисдикційній 

діяльності – у вигляді застосування уповноваженими на це органами 

(посадовими особами) адміністративних чи дисциплінарних стягнень [180, с. 

7]. У цілому підтримуючи науковця щодо ознаки універсальності виконавчої 

влади, уточнимо, що ряд консульських органів виконують деякі функції 

виконавчої влади за кордоном. Тому стверджувати про збіг меж виконавчої 

влади з кордонами держави буде не зовсім коректним. 

Отже, ми визначилися, що виконавча влада являє собою одну з гілок 

державної влади, виділених Конституцією України. Оскільки Основним 

Законом України закріплено лише три гілки влади, а на інші різновиди прямо 

не вказано, будемо виходити саме з такого поділу єдиної державної влади. 

Таке твердження в контексті організації діяльності органів виконавчої влади 

означає, що всі органи держави, які володіють вищеперерахованими ознаками, 

не віднесені до органів законодавчої і судової гілок, повинні бути прямо 

названі органами виконавчої влади на рівні законів. Це стосується і тих органів 

влади, що мають специфічний статус порівняно з іншими органами виконавчої 

влади, наприклад, Служба безпеки України. Оскільки в законодавстві України 

відсутні положення про контрольну чи контрольно-наглядову владу, підстав 

для виділення такого виду державної влади у структурі державної влади 

України немає. Вважаємо, що чітке закріплення за всіма органами держави 

приналежності до певної з гілок влади, виділених Конституцією України, 

сприятиме остаточному вирішенню дискусії з приводу місця деяких органів 

державної влади в структурі державної влади України. У контексті організації 

діяльності виконавчої влади таке вирішення питання дозволить уникнути 

суперечок щодо розповсюдження певних рішень на структури механізму 

держави, щодо яких є прогалини стосовно їх місця у структурі органів 

державної влади, приналежності до числа елементів системи органів 

виконавчої влади. 
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Кожна відносно самостійна гілка влади у структурі єдиної державної 

влади України взаємодіє з іншою, з головою держави. На прикладі це можливо 

показати наступним чином. Судова влада контролює виконавчу владу у формі 

здійснення правосуддя. Однак і виконавча влада може впливати на судову. 

Наприклад, через процедури досудового врегулювання спорів 

(адміністративні процедури), можливо вирішувати проблему перевантаження 

судів. 

Якщо говорити про взаємодію голови держави та виконавчої влади, то 

змішана форма правління в Україні передбачає наявність у Президента 

України повноважень щодо організації діяльності органів виконавчої влади. 

Аналізуючи взаємовплив виконавчої, законодавчої гілок влади та голови 

держави, В. О. Сурнін доходить висновку, що в системі державно-

управлінських відносин, які склалася в Україні, існують суттєві функціональні 

дисбаланси, які заважають ефективному державному управлінню у нашій 

державі [452, с. 142-143]. Одним з них науковець називає перебільшення ролі 

голови держави у функціонуванні виконавчої гілки влади. У цьому контексті 

науковець стверджує наступне: «Позиції Президента України є значно 

міцнішими за повноваження інших «колег по політичному цеху». Таким 

чином, у цілому в ключових конституційних питаннях розподілу влади в 

Україні порушено владний паритет на користь інституту президента навіть у 

порівнянні з іншими президентськими та президентсько-парламентськими 

республіками. У подальшому це може стати однією з причин політичних криз, 

політичного протистояння президента та парламенту, падіння іміджу держави 

на світовій арені» [453, с. 81-82]. Як вважає Н. А. Жук, щодо держав із 

змішаною, зокрема президентсько-парламентською формою правління, 

«корені посилення виконавчої влади лежать переважно у проблемі надмірного 

посилення влади президента» [160, с. 112].  

Наприклад, якщо вести мову про формування складу Кабінету 

Міністрів України, то аналіз статей 113 та 114 Конституції України, статей 6-

9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII 
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[378] дозволяє стверджувати про визначальну роль голови держави у 

формуванні уряду. Порівняння повноважень Президента України, а також 

компетенції Уряду, що встановлені, перш за все, Конституцією України (ст. 

106, 116) [202] і вже потім конкретизовані в інших актах законодавства 

України  , дозволяє визначити взаємозв’язки виконавчої влади і голови 

держави, виконавчої і законодавчої гілок влади.  

Зокрема посадовий склад (кількість та перелік посад) 

новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною 

Радою України за поданням Прем’єр-міністра України одночасно з 

призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України у 

наступному порядку: 

– Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України і Міністр 

закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою 

України за поданням Президента України; 

– члени Кабінету Міністрів України, крім названих вище, 

призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-

міністра України (новопризначений Прем’єр-міністр України вносить до 

Верховної Ради України подання, в якому пропонується повний посадовий 

склад Кабінету Міністрів України) [378]. 

З цього приводу Е. В. Гречко зазначає наступне: «Згідно з частиною 9 

статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України спрямовує і 

координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Здійснення 

цього повноваження частково може залежати від політичної волі Президента 

України, який вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції 

України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-

міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання 

такої пропозиції» [124]. В. О. Сурнін вважає, що врегулювання таким чином 

спільних установчих повноважень парламенту та голови держави дозволяє 

виявити нерівність впливів на український уряд з боку Президента та 



 47 

Верховної Ради України. Участь останньої у процесі формування Кабінету 

Міністрів обмежується лише затвердженням запропонованої Президентом 

кандидатури на посаду Прем’єр-міністра [453, с. 80]. Отже, в цілому 

призначення членів Кабінету Міністрів України передбачає взаємодію 

виконавчої, законодавчої гілок влади та Президента України. Призначення 

«ключових» фігур виконавчої влади знаходиться під контролем голови 

держави. 

На думку В. О. Сурніна, більшими є й повноваження Президента 

України порівняно з законодавчою гілкою влади у сфері контролю за урядом,. 

Адже, по-перше, Президент, на відміну від Верховної Ради, яка може 

висловлювати недовіру лише до всьому уряду, має право звільняти з посад 

певних міністрів, що є значно гнучкішим і більш дієвим важелем впливу на 

Кабінет Міністрів; по-друге, у разі затвердження Верховною Радою Програми 

діяльності Кабінету Міністрів, він стає на рік «недоторканним» для 

парламенту, тоді як аналогічної «страховки» від голови держави уряд не має 

[453, с. 80]. Аналізуючи запровадження в Україні принципу поділу влади, А. 

А. Даниляк робить такі висновки: поділ влади здійснюється лише за 

формальною ознакою, а реально ж відбувається перерозподіл владних 

повноважень між гілками влади; Президент внаслідок наділених владних 

повноважень виконує багато функцій (повноважень), притаманних виконавчій 

гілці влади; неврегульованість на рівні закону питань, пов’язаних із 

організацією, повноваженнями й порядком діяльності уряду, спричиняє 

ситуацію зовнішньої регуляції та саморегуляції його діяльності [131]. 

Аналіз ст. 106 Основного Закону також вказує на провідну роль голови 

держави у питаннях оцінки рішень уряду. Відповідно до п. 15 ст. 106 

Конституції України до числа повноважень Президента України входить 

можливість зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного 

Суду України щодо їх конституційності. Повноважень на скасування актів 

уряду голова держави наразі немає , однак описана можливість ілюструє силу 
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впливу Президента України на Кабінет Міністрів України через можливість 

зупинення акта, хоча із зверненням до органу конституційної юрисдикції. 

Таким чином, є підстави вважати, що саме голова держави концентрує 

керуючий та контрольний вплив над урядом. О. Д. Крупчан вважає, що саме 

завдяки цьому досягаються «найкращі результати діяльності ієрархічно 

організованої системи». Мова йде про моноцентричну, а не поліцентричну 

структурну побудову. Тобто за умови, коли всі структурні ланки системи 

підлягають керуючому впливу саме з одного, а не з кількох владно-

організаційних центрів» [47, с. 200-208]. Однак, поряд з цим, саме такий 

розподіл керуючих і контрольних повноважень між Президентом і 

парламентом в Україні можна визначити як дисбаланс, ваду механізму 

стримувань і противаг. Концентрація керуючого і контролюючого впливу в 

руках голови держави не в повній мірі відповідає вимозі ст. 113 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII, адже у 

положеннях зазначеної статті чітко визначено, що Кабінет Міністрів України 

відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених 

цією Конституцією.  

Ще одним доказом визначального впливу Президента України на 

виконавчу гілку влади, вказує В. О. Сурнін, є його контроль за виконавчими 

структурами на місцях, адже саме він призначає та звільняє з посад голів 

районних, обласних державних адміністрацій, Генерального прокурора, 

Голову Служби безпеки України, Голову Адміністрації Президента України. 

Тут спостерігається правовий нонсенс: хоча Конституція України чітко 

визначає, що «Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади», але реальне керівництво виконавчими структурами в 

Україні здійснює Президент, який при цьому, де-юре, не є представником чи, 

тим більше, головою виконавчої влади, а отже, й не відповідальний за її 

діяльність. Тому саме це положення є найбільш принциповим недоліком 

системи стримувань і противаг в Україні та підлягає в подальшому правовому 
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коригуванню [453, с. 80]. З огляду на викладене, не можна заперечувати, що 

одним з основних завдань на сьогодні є створення оптимальної моделі 

взаємодії ключових макрополітичних (вищих) суб’єктів державної влади: 

Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України [473, с. 76]. При 

цьому слід виходити з необхідності збалансування ролі голови держави та 

законодавчого органу стосовно організації діяльності уряду України [367] з 

тим, щоб було дотримано закріплений в Конституції України принцип 

підконтрольності уряду Верховній Раді України, підзвітності уряду перед нею 

і відповідальності перед Президентом України.  

Щодо інших точок взаємодії виконавчої та законодавчої влади, то така 

є очевидною: виконання законів – одна з основних функцій органів виконавчої 

влади України. І про це слід поговорити докладніше, адже саме функції та 

завдання певного органу ілюструють його призначення, дозволяють 

встановити його роль у механізмі держави [122, с. 121]. Іншими словами, 

вказане означає, що дослідження функцій органів виконавчої влади необхідне 

для встановлення їх телеологічного призначення у сучасній структурі 

державної влади України. Функції держави – це основні напрямки її 

діяльності, в яких знаходять свій вираз її завдання й цілі (сутність та 

призначення) з управління суспільством [73, с. 369]. За основу при виділенні 

функцій держави, що здійснюються органами виконавчої влади, взято 

класифікацію функцій держави за способами її діяльності на законодавчу, 

виконавчу (управлінську), судову, правоохоронну, інформаційну [508, с. 13-

14]. Однак, перш ніж характеризувати функції органів виконавчої влади, 

необхідно зупинитись на відповідному понятті. Таким чином, ми переходимо 

від характеристики зовнішніх зв’язків системи органів виконавчої влади, які 

неодмінно вказують на місце і телеологічне призначення такої системи в 

сучасній структурі державної влади України, до характеристики внутрішніх 

зв’язків, аналіз яких також має важливе значення для відповіді на поставлені 

питання.  
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На думку В. К. Колпакова, органи державної виконавчої влади 

відрізняються від інших елементів апарату держави наступним: «По-перше, 

вони є основними (після Президента України) функціонально-галузевими 

носіями виконавчої влади в державі і їх статус органу виконавчої влади 

закріплюється в нормативному порядку; по-друге, вони виступають 

найважливішою складовою органів державного управління і державного 

апарату в цілому (як відомо, державний апарат, крім органів державного 

управління, об’єднує управлінські структури законодавчої влади, органи 

правосуддя, прокуратури та інші державні органи)  ; по-третє, вони об’єднані 

єдиним керівництвом і підпорядкуванням, внаслідок чого діють узгоджено і 

цілеспрямовано; по-четверте, кожен з органів даної системи наділений 

державою специфічною компетенцією у сфері державного управління і 

реалізації державної виконавчої влади; по-п’яте, система органів виконавчої 

влади справляє регулюючий вплив на всі сфери державного і суспільного 

життя; по-шосте, в рамках своєї компетенції органи виконавчої влади 

самостійні в організаційному та функціональному відношеннях; по-сьоме, 

ними здійснюється специфічний вид державної діяльності, яка за своїм 

юридичним змістом є виконавчо-розпорядчою» [197, с. 109-110]. У цілому 

підтримуючи науковця щодо виділених ознак органів виконавчої влади, все ж 

таки звертаємо увагу на віднесення голови держави до числа носіїв виконавчої 

влади. В Україні система органів виконавчої влади включає три рівні: вищий 

(Кабінет Міністрів України); центральний (центральні та прирівняні до них 

органи виконавчої влади галузевої, міжгалузевої та функціональної 

компетенції); місцевий. Президент України до жодного з рівнів не належить 

(докладніше про це у підрозділі 1.4). І це має вирішальне значення для 

встановлення доцільності існуючого кола повноважень голови держави у 

питаннях організації діяльності органів виконавчої влади, адже, якщо вищим 

органом є Кабінет Міністрів України, керівництво яким здійснює Прем’єр-

міністр, тим самим очолюючи систему органів виконавчої влади, це дає 
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підстави для перегляду компетенції Президента України щодо організації 

діяльності органів виконавчої влади. 

За визначенням Ю. В. Ковбасюка, органи виконавчої влади – 

самостійний вид органів державної влади, головним призначенням яких 

відповідно до конституційного принципу поділу державної влади є здійснення 

функцій однієї гілки державної влади – виконавчої [57, с. 34]. Це поняття, на 

наш погляд, у повній мірі не дає змоги сформувати уявлення ані про 

особливості, ані про призначення органів виконавчої влади, тому що в основі 

містить тавтологію: «органи виконавчої влади здійснюють виконавчу 

владу...».  

На наш погляд, більш точне і повне визначення поняття «органи 

виконавчої влади», яке тотожне за значенням поняттю «органи державного 

управління» (якщо розуміти державне управління у вузькому значенні) з точки 

зору розуміння його ролі у здійснені державної влади, надане в Юридичній 

енциклопедії за редакцією Ю. С. Шемшученка. У ній органи виконавчої влади 

визначені як «окремий вид державних органів, діяльність яких відповідно до 

принципу поділу влади спрямована на виконання законів, інших нормативно-

правових актів та здійснення державного управління» [498, с. 287]. За 

визначенням Т. О. Коломоєць, органи виконавчої влади – це організації, які є 

частиною державного апарату, мають певну компетенцію, структуру, 

територіальний масштаб діяльності, утворюються в порядку, встановленому 

законом або іншим нормативно-правовим актом, володіють певними 

методами роботи, наділені повноваженнями виступати за дорученням держави 

і покликані в порядку виконавчої діяльності здійснювати адміністративно-

правове регулювання економічної, соціально-культурної та адміністративно-

політичної діяльності держави [195, с. 80-81]. Ю. П. Битяк під органом 

виконавчої влади пропонує розуміти частину державного апарату 

(організацію), що має власну структуру та штат службовців і в межах 

встановленої компетенції здійснює від імені та за дорученням держави функції 

державного управління в економічній, соціально-культурній, 
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адміністративно-політичній сферах суспільного життя. Це поняття, на думку 

науковця, має найбільш вагомі ознаки органів виконавчої влади. Такі органи є 

державними і разом з органами законодавчої та судової влади складають 

єдиний державний апарат. Тому органи виконавчої влади мають усі 

найважливіші ознаки державних органів, але, крім того, вони мають і власні 

специфічні риси, обумовлені завданнями та особливим характером 

державного управління [55, с. 58-59]. У запропонованих дефініціях вказано на 

спрямування діяльності органів виконавчої влади, визначено їх структурну 

приналежність до числа органів державної влади, при цьому звернено увагу на 

специфіку відповідного виду органів, головний принцип їх утворення і 

функціонування. Водночас, ці визначення не в повній мірі ілюструють 

специфіку діяльності органів виконавчої влади, оскільки містять таке складне 

поняття як державне управління, зміст якого не розкрито. При цьому не 

розкривається співвідношення понять «виконання законів» та «державне 

управління». У першому з вищенаведених визначень зазначені поняття 

трактуються як різні за змістом. Водночас, існує й протилежна позиція, 

відповідно до якої виконання законів є різновидом державного управління.  

Що ж являє собою виконавча (управлінська) діяльність? Чи 

обмежується така виконанням законів? Якими є функції виконавчої влади? 

Відповіді на означені питання дозволять сформувати цілісне уявлення про 

телеологічне призначення органів виконавчої влади в сучасній структурі 

державної влади в Україні. 

За визначенням К. С. Бєльського, державне управління – заснована на 

законі, організуюча, юридично-владна діяльність органів виконавчої влади 

(апарату державного управління), що складається в безпосередньому 

керівництві соціально-політичним, соціально-культурним та господарським 

будівництвом [477, с. 67]. Як констатує Ю. М. Старілов, державне управління 

� це владний впорядковуючий вплив суб’єкта управління (держави та її 

спеціальних органів або посадових осіб) на об’єкти управління (суспільство, 

громадян тощо). З точки зору свого призначення, державне управління являє 
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собою явище, покликане здійснювати владу [224, с. 159-160]. На думку Є. Б. 

Кубко, суспільні відносини, що виникають та змінюються (або припиняються) 

у процесі практичної реалізації державними органами, насамперед органами 

виконавчої влади, повноважень державно-владного характеру відповідно до 

закріпленої за ними компетенції по здійсненню функцій державного 

управління, складають сьогодні предмет адміністративного права [217, с. 6]. 

Як бачимо, існують кардинально протилежні точки зору щодо об’єму категорії 

державного управління, системи органів державного управління та їх 

співвідношення з поняттями «виконавча влада», «органи виконавчої влади». 

У першому з наведених вище визначень державне управління подається як 

категорія, що безпосередньо пов’язана з органами виконавчої влади, 

апаратами органів влади. У двох наступних, навпаки, надається більш широке 

розуміння державного управління як узагальнюючої категорії для всієї 

системи влади в Україні. Таким чином, йдеться про охоплення системою 

органів державного управління не тільки системи органів виконавчої влади, 

але і систем інших органів, а не тільки їх апаратів. У такому варіанті 

державним управлінням позначається діяльність всіх без винятків органів 

механізму держави. Вважаємо, що доцільно вести мову про вузьке та широке 

трактування категорії «державне управління». 

При широкому розумінні зазначеного поняття державне управління та 

виконавча влада співвідносяться як ціле і частина. Відповідно, і система 

органів державного управління включає в якості одного з числа елементів 

систему органів виконавчої влади. З цього приводу Б. Н. Габричидзе вказує: 

«Державне управління в широкому сенсі � сфера організуючої і розпорядчої 

діяльності державних органів. Тобто, очевидно, йдеться про всі види 

державних органів, що здійснюють державне управління або беруть участь у 

ньому. Державне управління у вузькому сенсі � діяльність органів виконавчої 

влади, власне апарату управління» [50, с. 15]. Коли мова йде про вузьке 

трактування категорії державного управління, то, як вказує С. П. Кисіль, 

виконавчу владу можна охарактеризувати як основний інститут державного 
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управління [180, с. 7]. Проте це також не означає, що виключно органами 

виконавчої влади обмежено структуру системи органів державного 

управління.  

Державне управління, вважають О. В. Совгиря та Н. Г. Шукліна, – це 

певний вид діяльності органів держави, що має виконавчий і розпорядчий 

характер і полягає в організуючому впливі на суспільні відносини в 

економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах 

шляхом застосування державно-владних повноважень. Державне управління 

– це більш широке поняття, ніж виконавча влада, оскільки державне 

управління здійснюється не тільки у межах виконавчої влади, а й у 

внутрішньоорганізаційній діяльності органів інших гілок державної влади 

[443, с. 365]. На думку В. К. Колпакова, органи виконавчої влади є 

найважливішою складовою органів державного управління і державного 

апарату в цілому (як відомо, державний апарат, крім органів державного 

управління, об’єднує управлінські структури законодавчої влади, органи 

правосуддя, прокуратури та інші державні органи [197, С. 18-19, 109-110]). 

Таким чином, можемо стверджувати, що навіть у вузькому тлумаченні 

система органів державного управління включає апарати органів інших гілок 

влади, окрім органів виконавчої влади. 

У юридичній науці державне управління, що здійснюється органами 

виконавчої влади, характеризується через термін «діяльність» [53, с. 14]. 

Діяльність органів виконавчої влади – це самостійний вид державної 

діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, підзаконний 

характер щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі 

повсякденного і безпосереднього керівництва [53, с. 14]. На думку В. К. 

Колпакова, діяльність органів державної виконавчої влади відрізняється від 

інших елементів апарату держави завдяки ряду таких особливостей: 

об’єднання єдиним керівництвом і підпорядкуванням, внаслідок чого така 

діяльність здійснюється узгоджено і цілеспрямовано; обмеженість 

специфічною компетенцією окремих органів у сфері державного управління і 
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реалізації державної виконавчої влади; здійснення задля справлення 

регулюючого впливу на всі сфери державного і суспільного життя; цей 

специфічний вид державної діяльності за своїм юридичним змістом є 

виконавчо-розпорядчою діяльністю [197, с. 109-110]. За визначенням Л. В. 

Коваля, управлінській діяльності органів виконавчої влади приманні наступні 

ознаки: зовнішній характер, оскільки така діяльність у вигляді юридичних 

актів управління спрямована на середовище (ту сферу управління, яку вони 

забезпечують); безперервність управлінської діяльності органу виконавчої 

влади, чим така діяльність відрізняється від подібної діяльності, яка лише 

епізодично здійснюється в органах, що представляють інші влади; в процесі 

своєї управлінської діяльності ці органи широко використовують різні правові 

засоби нормотворчого, оперативно-розпорядчого, у тому числі 

правозастосовного та юрисдикційного характеру; правове становище, 

завдання, функції, в цілому правовий статус органів державної виконавчої 

влади визначаються, відповідно, Конституцією України, окремими законами, 

підзаконними актами, у т.ч. указами Президента України [185, с. 33]. 

Твердження щодо виключного зовнішнього характеру управлінської 

діяльності органів виконавчої влади викликає зауваження. З одного боку, 

система органів виконавчої влади функціонує для реалізації державної влади. 

Однак, з іншого боку, структурована складна система органів виконавчої 

влади характеризується чисельними внутрішніми управлінськими зв’язками.  

Системі органів виконавчої влади притаманні внутрішні зв’язки 

(документообіг, інформаційні, комунікативні тощо) [452, с. 142-143]. Для 

виконання покладених функцій орган виконавчої влади, як і будь-який інший 

державний орган, включає два відносно відокремлені підрозділи, один з яких 

здійснює статутні повноваження цього органу, а інший – апарат державного 

органу – виконує допоміжні функції, забезпечуючи виконання державним 

органом своїх повноважень [162, с. 126-127]. Отже, управлінські впливи 

характеризують як зовнішні напрямки діяльності, так і внутрішню діяльність 

органів виконавчої влади України. Це означає, що до числа ознак 
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управлінської діяльності органів виконавчої влади, виділених Л. В. Ковалем, 

доцільно віднести безперервність, використання різних правових засобів 

нормотворчого, оперативно-розпорядчого, у тому числі правозастосовного та 

юрисдикційного характеру, визначення правового статусу органів державної 

виконавчої влади Конституцією України, окремими законами, підзаконними 

актами, у т.ч. указами Президента України [185, с. 33]. Окрім вказаного, на 

наш погляд, специфіка виконавчої діяльності проявляється в організації за 

принципами єдиного керівництва і підпорядкування, здійсненні такої 

діяльності задля справляння регулюючого впливу на всі сфери державного і 

суспільного життя, виконавчо-розпорядчому характері повноважень органів 

виконавчої влади. 

У зв’язку з викладеним погодимося з тим, що призначенням органів 

виконавчої влади є управління, що охоплює: виконавчу діяльність – виконання 

рішень, прийнятих органами законодавчої влади; розпорядчу діяльність – 

здійснення управління шляхом видання підзаконних актів і виконання 

організаційних дій [57, с. 33]. З цього приводу Ю. П. Битяк зазначає наступне: 

«Виконавча діяльність є основним призначенням державного управління і 

складає найбільш важливу його сторону. Разом з тим, характерною для 

державного управління є розпорядча діяльність, яка складає іншу його 

сторону. Виконавча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади 

виявляється у відносинах влади і підпорядкування, наданні суб’єктам, що її 

здійснюють, юридично владних повноважень… Отже, у процесі виконавчої та 

розпорядчої діяльності органи управління діють юридично владно, 

застосовуючи різні правові засоби нормотворчого, оперативно-виконавчого 

(розпорядчого) та юрисдикційного (правоохоронного) характеру» [55, с. 7-8, 

59]. Таким чином, вважаємо, що виконавча діяльність включає виконання 

законів. При цьому, на наш погляд, виконанням законів не обмежено 

виконавчу діяльність органів виконавчої влади [301, с. 110-117].  

Як вказує О. А. Горбик, серед різновидів діяльності, що охоплює 

управління, наявне виконання законів [119, с. 15-17]. Окрім виконання законів, 
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до числа функцій органів виконавчої влади, в першу чергу, належить 

виконання підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, згідно з п. 1 ч. 

1 ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-

VII до завдань уряду відноситься виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України. Згідно з п. 1 ст. 19 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII компетенцією Кабінету 

Міністрів України охоплено виконання актів Президента України, а також 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою 

України. На уряд покладене організаційне, експертно-аналітичне та 

інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції, яке здійснюється Урядовим 

офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 

Кабінету Міністрів України [401]. 

Окрім функції виконання законів, інших нормативно-правових актів та 

здійснення розпорядчої діяльності, зазначає О. В. Петришин, виконавча влада 

реалізує функцію підзаконного регулювання суспільних відносин, тобто 

«вищі органи виконавчої влади наділені повноваженнями ухвалювати 

підзаконні нормативно-правові акти. Наприклад, Кабінет Міністрів України 

приймає на основі Конституції та законів України постанови» [162, с. 134]. С. 

М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін вважають, що 

діяльність органів виконавчої влади має вторинний, підзаконний, виконавчо-

розпорядчий характер, бо вони здійснюють свої функції на підставі та на 

виконання закону. Але, реалізуючи свою компетенцію, виконуючи закони, ці 

органи мають повноваження щодо розпорядження з конкретних питань та 

прийняття підзаконних нормативних актів [56, с. 40]. Наприклад, відповідно 

до п. 2 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 № 794-VII відповідний орган попередньо розглядає і погоджує 

проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів 

України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України. 
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Як вказує В. Л. Федоренко, органи виконавчої влади «не тільки 

реалізують нормативні положення Конституції, законів України, указів 

Президента України, постанов Верховної Ради України, але й самі мають 

право видавати нормативно-правові акти, зокрема постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, які є обов’язковими для виконання іншими 

органами виконавчої влади, і вживають заходи щодо забезпечення реалізації 

вимог цих актів» [328, с. 307]. І. В. Процюк зауважує: «Якщо виходити з 

класичного (догматичного) трактування теорії поділу державної влади, то 

наявність у виконавчої влади вказаних повноважень можна вважати 

порушенням однойменного принципу. Проте з огляду на те, що сучасне її 

розуміння передбачає існування різних видів компетенційних взаємозв’язків у 

певних моделях поділу державної влади, що, у свою чергу, зумовлюються 

різновидами форми державного правління, то суто догматичне тлумачення 

цієї теорії не відповідає сучасним реаліям конституційного будівництва й 

політико-правової практики. Тому вбачаються припустимими так звані 

порушення функціонального поділу державної влади… Серед них і видання 

виконавчими органами нормативних актів на підставі й на виконання законів, 

включаючи делеговане законодавство, і законодавча ініціатива виконавчих 

органів і вищих судів» [412, с. 7-8]. Іншими словами, в контексті 

вищевикладеного це означає, що можна виділяти кілька напрямків діяльності 

органів виконавчої влади, в числі яких виконання законів як різновид 

цілепокладаючого, організуючого і регулюючого впливу, що здійснюється 

даним видом органів у системі органів державної влади. Але виконанням 

законів не обмежується виконавча діяльність органів виконавчої влади, що 

також охоплює виконання підзаконних нормативно-правових актів. Також 

діяльність органів виконавчої влади передбачає нормотворчість, що не є 

порушенням принципу функціонального поділу влад, оскільки сучасна 

організація державної влади не містить вимоги стосовно суворого тлумачення 

даного принципу. Наприклад, уряд має повноваження на видання постанов та 

розпоряджень, і наявність відповідних адміністративно-правових форм 
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діяльності задля виконання, на підставі та в рамках законів (загалом 

правотворчість) серед повноважень органів виконавчої влади цілком 

відповідає принципу поділу влади. Акти органів виконавчої влади носять 

підзаконний правовий характер, наділені властивостями імперативності та 

авторитарності. 

При розгляді адміністративно-правових функцій сучасних органів 

виконавчої влади не можна оминути сервісну. Надання адміністративних 

послуг на сьогодні складає однин з напрямків діяльності органів виконавчої 

влади. При цьому чимало зусиль спрямовується на підвищення якості надання 

адміністративних послуг українцям. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що сучасна система органів 

виконавчої влади своїми завданнями має виконання законів та інших 

нормативно-правових актів, видання підзаконних актів, виконання 

організаційних, розпорядчих дій, правоохоронну діяльність, надання 

адміністративних послуг. Зазначені функції органів виконавчої влади 

здійснюються за допомогою бюджетно-фінансової, матеріально-технічної, 

контрольної та інших видів внутрішньої організаційної діяльності. 

Задля виконання кожної з функцій органами виконавчої влади, метою 

створення яких, чи в числі завдань яких відображено певну функцію 

державної влади, за кожним з органів закріплено коло повноважень, форми і 

методи діяльності. Форми діяльності органів виконавчої влади вказують на 

зовнішній її прояв, являють собою зовнішнє вираження компетенції органу. 

Методи діяльності – це сталі поєднання певних засобів та прийомів 

досягнення в загальному розумінні мети функціонування конкретного органу. 

Як відомо, одним з критеріїв поділу форм діяльності є їх регламентація. 

За цим критерієм можна виділити правові та організаційні форми діяльності 

органів виконавчої влади, вчинення дій матеріально-технічного характеру. 

Перші повинні бути чітко регламентовані різного рівня нормативно-

правовими актами, оскільки діяльність у таких формах завжди пов’язується з 

юридично значущими наслідками. Щодо організаційних форм та вчинення дій 
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матеріально-технічного характеру, то такі обираються, впроваджуються в 

діяльність органів виконавчої влади, використовуються на розсуд керівників 

різного рівня. Вони не тягнуть за собою юридично значущих наслідків, а тому 

підстави та порядок їх використання не завжди врегульовані нормами права. 

Вищенаведений аналіз функцій органів виконавчої влади дозволяє 

стверджувати, що до числа адміністративно-правових форм їх діяльності 

доцільно відносини правозастосування у вигляді видання індивідуальних 

актів, здійснення юридично значущих дій, укладення адміністративних 

договорів, правотворчість у вигляді видання нормативних актів управління.  

З адміністративно-правовими формами діяльності органів виконавчої 

влади пов’язані адміністративно-правові методи. Їх відмінності від інших 

методів полягають у тому, що завжди йдеться про наступне: 1) реалізацію 

державної виконавчої влади, 2) обов’язковість певних дій для керованого 

суб’єкта, 3) забезпечення примусом, 4) відносини підпорядкування, 5) 

реалізацію владних повноважень органів виконавчої влади; 6) чітку 

законодавчу регламентацію; 7) зв’язок з юридично значущими наслідками.  

Для повної характеристики місця органів виконавчої влади в структурі 

державної влади України необхідно зазначити, що органи виконавчої влади є 

частиною апарату держави [197, с. 109-110]. І одразу зауважимо, що в 

юриспруденції при визначенні місця органів виконавчої влади в структурі 

державної влади в України зустрічаємо й інший термін – «механізм держави». 

Існує позиція стосовно визначення термінів синонімами і ототожнення 

вказаних понять [186]. Ми ж є прибічниками концепції, відповідно до якої 

змістове навантаження понять «апарат держави» та «механізм держави» не 

збігається. Приділимо увагу вказаній концепції, оскільки її положення мають 

провідне значення для формування цілісного уявлення про місце органів 

виконавчої влади в сучасній структурі державної влади України (положення 

щодо розбіжності змісту понять «механізм держави» та «апарат держави» буде 

взято за основу при визначенні місця органів виконавчої влади в сучасній 

структурі державної влади в Україні). 
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Щодо поняття «механізм держави», то під ним розуміють систему всіх 

державних організацій (органів, підприємств, установ), які здійснюють її 

завдання і реалізують державні функції [454, с. 173-174]. Дещо уточнює дане 

визначення Л. В. Авраменко, визначаючи, що механізм держави – це цілісна 

ієрархічна система державних органів, які здійснюють державну владу, а 

також установ і підприємств, за допомогою яких реалізуються завдання і цілі 

держави [47, с. 95]. Іноді до елементів механізму держави, окрім законодавчих 

органів, судових та інші органів, відносять також структури, які здійснюють, 

якщо виникає потреба, примусові заходи (армію, внутрішні війська, в’язниці 

та ін.) [278, с. 36]. Погодимось, що тлумачення механізму держави як системи 

всіх державних організацій, що здійснюють не тільки управління суспільними 

справами, а й забезпечують життєдіяльність усього суспільства, переносить 

акцент з політичного характеру діяльності держави на її соціальну 

спрямованість, де політика є важливим, але не єдиним аспектом цієї діяльності 

[454, с. 173-174]. 

Поняття «механізм держави» у наведеному вище трактуванні вперше 

включив до арсеналу теорії держави і права у середині 60-х років ХХ ст. 

видатний український теоретик права В. В. Копєйчиков [162, с. 124]. За його 

визначенням, соціальне призначення держави виконується його механізмом, 

який складається з органів держави, державних підприємств і державних 

установ, які в цілому називаються державними організаціями [204, с. 30]. На 

думку Л. В. Авраменко, основними ознаками механізму держави є: 1) 

політико-організаційна система державних органів, території держави, 

збройних сил та інших військових формувань, державних символів, столиці 

держави, державних установ та підприємств; 2) ієрархічність системи, тобто її 

побудова на засадах субординації та координації; 3) цілісність системи 

внутрішньо організованих елементів, що мають єдину систему побудови та 

єдині завдання і цілі діяльності; 4) чітка структура системи з визначеними 

зв’язками між її елементами; 5) єдність в системі бюджетної, грошової, 

банківської систем, державної власності, які складають її організаційно-
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економічну систему; 6) взаємодіюча, динамічна і реально працююча система, 

зо допомогою якої функціонує держава, здійснюється управління 

суспільством [47, с. 95-96]. Отже, за розмежування понять механізму держави 

та її апарату неодмінною частиною механізму держави визначають державний 

апарат [426, с. 182-183] як ту частину відповідного механізму, що наділена 

владними повноваженнями. У такому разі поняття механізму та апарату 

держави співвідносяться як ціле і частина відповідно.  

Визначення державного апарату надає В. В. Россіхін. Він трактує його 

як «систему спеціально створених органами державної влади установ 

(особливого роду організацій) професійних працівників, які займають 

установлені в них штатні посади, що забезпечують виконання цими органами 

властивих їм владно-державних функцій (у т.ч., прийняття та виконання ними 

загальнозначущих і загальнообов’язкових рішень), що мають для цього 

відповідні права та обов’язки» [426, с. 184-185]. Як бачимо, науковець не 

вдається до перерахування видів органів державного апарату, а виділяє спільні 

риси таких органів, відмінні від інших складових механізму держави, що 

дозволяє ідентифікувати державний апарат серед інших елементів механізму 

держави. Водночас, на наш погляд, визначення органів як установ можливо 

поставити під сумнів. У ряді тлумачних словників української мови поняття 

«орган» трактується як «установа» [201, с. 184; 465, с. 598; 274, с. 130]. Однак 

в юриспруденції в механізмі держави виділяють «державні підприємства і 

державні установи як організації, які під керівництвом державних органів 

(апарату держави) практично здійснюють функції держави… Державні 

підприємства і установи не можуть характеризуватися як державні органи 

тому, що вони не є носіями державної влади, а також відрізняються від 

державних органів тільки їм притаманною організаційною структурою, 

характером повноважень» [454, с. 173]. Одразу акцентуємо увагу на тому, що 

поряд з наведеною різницею понять при встановленні місця і ролі органів 

виконавчої влади у структурі державної влади України слід розмежовувати 

поняття «державний орган» та «державна організація» (останнє поняття було 
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запропоноване для використання В. В. Копєйчиковим [204, с. 30], однак воно 

і на сьогодні є актуальним та активно використовується [162, с. 124]).  

У юриспруденції терміни «державний орган» та «державна 

організація» мають різне змістове навантаження. Юридична енциклопедія за 

редакцією Ю. С. Шемшученка визначає державний орган (грец. – інструмент, 

знаряддя) як структурно організований елемент державного механізму, 

наділений владними повноваженнями та необхідними матеріальними 

засобами для здійснення завдань, пов’язаних з реалізацією тієї або іншої 

функції державної влади. Система державних органів утворює апарат держави 

(державний апарат) [497, с. 287]. Державні органи, на відміну від інших 

організацій, наділені державно-владними повноваженнями як зовнішнього, 

так і внутрішнього характеру, вони можуть приймати нормативні правові акти, 

а також здійснювати правозастосовну, правоохоронну, адміністративно-

юрисдикційну діяльність [224, с. 619]. Органи державної влади можуть бути 

колегіальні та одноособові [47, с. 97]. Вони виконують свої функції відповідно 

до Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових 

актів [497, с. 287].  

Щодо державних організацій, то, як визначає О. В. Петришин, до 

складу державного механізму входять різні за своєю конкретною 

характеристикою види державних організацій: органи, установи, 

підприємства та специфічні державні інститути. При цьому, наголошує 

науковець, «державні організації – державні підприємства, державні установи, 

такий специфічний інститут держави як збройні сили мають певні особливі 

риси, котрі не дозволяють вважати їх власне органами державної влади і 

включати безпосередньо до складу державного апарату». За визначенням 

науковця, державний апарат – це сукупність державних органів, їх ланок і 

підрозділів, уповноважених безпосередньо здійснювати державну владу та 

управління, які спираються у своїй діяльності на можливість застосування 

примусу [с. 124, 126]. Враховуючи вищевикладене щодо різниці понять 

«державний орган» та «державна організація», утримаємося від визначення 
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поняття державного апарату через поняття державних організацій. 

Використовувати будемо поняття державного органу, в тому числі органу 

виконавчої влади. 

У цьому контексті звернемо увагу на проблему формування дефініції 

поняття «державний орган» через поняття «державна служба» чи «державний 

службовець». Це необхідно здійснити з метою виведення поняття «орган 

виконавчої влади». Наприклад, О. В. Петришин визначає державний орган як 

завжди структурно відокремлений, внутрішньо організований колектив 

державних службовців, які посідають визначені законодавством посади, 

наділені владною компетенцією для виконання певних владно-управлінських 

функцій і завдань держави [162, с. 127]. На наш погляд, доцільним для цього 

визначення є уточнення стосовно того, що поняття «державні службовці» у 

вказаних випадках вживається у широкому доктринальному тлумаченні цієї 

категорії [46, с. 53]. Лише окреслення обсягу категорії державної служби 

службовою діяльністю у всіх без винятку органах держави, включаючи 

спеціальні, уможливлює надання визначення державного органу як 

«структурно відокремленого, внутрішньо організованого колективу 

державних службовців…». На сьогодні із сфери дії Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII виключено такі категорії 

службовців, як військовослужбовці Збройних Сил України та інших 

військових формувань, утворених відповідно до закону, особи рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, 

яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом, 

прокурори (підпункти 13, 16, 17 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [351]) та ряд інших. Таким чином, на наш погляд, 

доцільно утримуватися від надання поняття державного органу через таку 

категорію як державна служба або ж державний службовець, адже 

незрозуміло, чи то виключення вказаних категорій з числа суб’єктів дії закону 

означає позбавлення їх статусу державних, чи то мова йде про спеціальне 

регулювання їх службової діяльності, враховуючи специфіку завдань і 



 65 

функцій, що стоять перед цими органами, та інших особливостей порівняно з 

іншими складовими апарату держави.  

Отже, враховуючи викладене, державним органом (органом державної 

влади) пропонуємо вважати створений у порядку, встановленому законом або 

іншим правовим актом, одноособовий або колегіальний структурно 

відокремлений, внутрішньо організований колектив суб’єктів, наділених 

юридично визначеними державно-владними повноваженнями та необхідними 

засобами для здійснення функцій і завдань держави. 

У свою чергу, орган виконавчої влади можна визначити як створений у 

порядку, встановленому законом або іншим правовим актом, одноособовий 

або колегіальний структурно відокремлений, внутрішньо організований 

колектив державних службовців, наділених юридично визначеними 

державно-владними повноваженнями та необхідними засобами для 

здійснення управлінських функцій і завдань держави. Дане визначення 

включає ряд ознак органу виконавчої влади, виділених Ю. П. Битяком. На 

думку науковця, орган виконавчої влади (державного управління) – це 

організація, яка є частиною державного апарату, має певну компетенцію, 

структуру, територіальний масштаб діяльності, створюється в порядку, 

встановленому законом або іншим правовим актом, володіє певними 

методами роботи, наділена повноваженнями виступати від імені та за 

дорученням держави і покликана у порядку виконавчої діяльності 

здійснювати керівництво економікою, соціально-культурним будівництвом та 

адміністративно-політичною діяльністю [55, с. 61]. 

Звернемо увагу на те, що при наданні поняття «державний орган» ми 

утримуємося від використання терміна «державний службовець». А от при 

наданні визначення поняття «орган виконавчої влади» останнє можливе для 

використання, незважаючи на те, що категорія «орган виконавчої влади» – це 

лише частка такого поняття як «орган держави». Відбувається уточнення 

суб’єкта. А конкретизація є можливою при виділенні ознак частини (в нашому 

випадку – це органи виконавчої влади) певного цілого (в нашому випадку – це 
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державні органи). Чому, на наш погляд, така конкретизація можлива і 

доцільна? По-перше, у будь-якому розумінні обсягу категорії «державна 

служба» службовці органів виконавчої влади визнаються державними. По-

друге, вказівка на наділення державно-владними повноваженнями дозволяє 

зрозуміти, що поза межами категорії державної служби знаходяться особи, які 

виконують функції з обслуговування. Такі особи є працівниками органів 

виконавчої влади, їх статус відрізняється від статусу службовців не тільки 

наявністю чи відсутністю державно-владних повноважень. По-третє, саме цей 

статус вказує на особливості кадрів державного органу і вирізняє їх з числа 

інших державних організацій, службовців. Як констатують В. К. Колпаков та 

О. В. Кузьменко, «інститут державної служби продовжує і завершує 

організаційне оформлення державного механізму, а найголовніше – робить 

цей механізм здатним практично вирішувати будь-які питання галузі 

державного управління» [198, с. 144].  

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що органом 

виконавчої влади в структурі державної влади України можна вважати 

елемент апарату держави, створений в порядку, встановленому законом або 

іншим правовим актом, одноособовий або колегіальний структурно 

відокремлений, внутрішньо організований колектив державних службовців, 

наділених юридично визначеними державно-владними повноваженнями та 

необхідними засобами для здійснення управлінських функцій і завдань 

держави. 

Місце і роль органів виконавчої влади у сучасній структурі державної 

влади України визначається шляхами взаємодії і взаємовпливу гілок влади між 

собою, з головою держави, внутрішніми зв’язками в середині системи органів 

виконавчої влади. Щодо контролю, підзвітності та відповідальності органів 

виконавчої влади, то підтримано позицію необхідності перегляду форм і 

методів впливу голови держави з тим, аби зменшити його вплив на 

організацію діяльності досліджуваної системи. Можливий шлях до цього 
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полягає в перегляді компетенції уряду щодо формування Кабінету Міністрів 

України. 

Щодо призначення, то система органів виконавчої влади структурно 

являє собою частину апарату держави як складного елементу державного 

механізму, що відповідно до встановленої Конституцією структури влади 

своїм завданням має виконання законів та інших нормативно-правових актів, 

видання підзаконних актів, виконання організаційних, розпорядчих дій, 

правоохоронну діяльність, надання адміністративних послуг. Зазначені 

функції органів виконавчої влади здійснюються також за допомогою 

бюджетно-фінансової, матеріально-технічної, контрольної та інших видів 

внутрішньоорганізаційної діяльності.  

Задля виконання цих функцій за кожним органом виконавчої влади 

закріплено коло повноважень, визначено форми і методи їх діяльності. До 

числа адміністративно-правових форм діяльності органів виконавчої влади 

віднесені правозастосування у вигляді видання індивідуальних актів, 

здійснення юридично значущих дій, укладення адміністративних договорів, 

правотворчість у вигляді видання нормативних актів управління. Виділено 

наступні особливості адміністративно-правових методів діяльності органів 

виконавчої влади: 1) застосовуються в порядку реалізації державної 

виконавчої влади; 2) передбачають обов’язковість певних дій для керованого 

суб’єкта; 3) включають примус; 4) застосовуються у відносинах 

підпорядкування; 5) передбачають реалізацію владних повноважень органів 

виконавчої влади; 6) чітко законодавчо регламентовані; 7) пов’язані з 

юридично значущими наслідками.  

 

1.2 Поняття та особливості організації діяльності органів 

виконавчої влади в Україні як суб’єктів адміністративного права 

 

Розпочнемо з відповіді на питання: «Що являє собою організація 

діяльності органів виконавчої влади?» Справа в тому, що термін «організація» 
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багатозначний як у його семантичному трактуванні, так і в спеціально 

юридичному (у даному дослідженні – в рамках науки адміністративного права 

відносно поняття «діяльність органів виконавчої влади») . 

Щодо змістовного навантаження терміна «організація», то цей термін 

може означати як дію, так і певне поняття. Іншими словами, термін 

«організація» може бути використаний і для характеристики певного процесу, 

окремої дії, властивості тощо. І це не дивно, адже етимологічний аналіз слова 

«організація» ілюструє принаймні два витоки: франц. organisation – 

впорядковування, грец. – інструмент, знаряддя [498, с. 294]. Як бачимо, вже 

походження слова включає два значення. І тому не дивно, що сьогодні це 

слово використовується для позначення різних за суттю процесів, а в 

юриспруденції – правових явищ. 

Так, у Словнику української мови визначено, що терміном 

«організація» позначається: 1) структура, особливості будови чого-небудь; 2) 

дія в значенні організувати, організовувати і організуватися, організовуватися; 

3) об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, 

мети, програми дій тощо; 4) фізичні й психічні особливості окремої особи 

[440, с. 739; 274, с 130]. Слово «організовувати» у Короткому тлумачному 

словнику української мови під редакцією Д. Г. Гринчишина трактується таким 

чином: 1) створювати, засновувати; надавати певної форми, підпорядковувати 

нормам; вводити порядок; 2) об’єднувати з певною метою [207, с. 184]. У 

Тлумачному словнику української мови воно означає наступне: 1) створювати 

можливості й починати певну справу; започатковувати, засновувати, 

ініціювати; 2) готувати й проводити якийсь захід; влаштовувати, здійснювати; 

3) створювати ситуацію, в якій у потрібному порядку виконуються певні дії, 

які розвиваються в правильному, потрібному напрямі; налагоджувати, 

впорядковувати; 4) об’єднувати людей із певною метою, мобілізувати, 

згуртовувати [465, с. 598-599]. Цей термін визначають і як групу людей, 

діяльність яких усвідомлено координується для досягнення загальних цілей. 

Щоб вважатися організацією, така група повинна відповідати обов’язковим 
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вимогам, до яких належать: наявність якнайменше двох людей, які вважають 

себе частиною цієї групи; наявність якнайменше однієї мети, яку сприймають 

як спільну всі члени даної групи; наявність членів групи, які цілеспрямовано 

працюють разом, щоб досягти значущої для всіх цілі [259, с. 221].  

Щодо спеціально юридичного трактування, то в Юридичній 

енциклопедії за редакцією Ю. С. Шемшученка, поняття «організація» 

визначено як: 1) властивість будь-якого матеріального об’єкта, що виявляється 

у впорядкованості структури, внутрішньої будови; 2) соціальна функція 

суспільства, завдяки якій створюються виробничо-економічні та ін. системи, 

встановлюється динамічна рівновага між їх елементами, забезпечується 

сталість і, водночас, розвиток різних суспільних структур; 3) одна з 

універсальних функцій соціального (в т. ч. державного) управління; 4) вид 

соціального утворення, сукупність людей, їх груп, формально чи неформально 

об’єднаних для сумісної діяльності, реалізації у межах певної структури 

програми або цілей, розв’язання певних завдань на основі спільності інтересів 

та законодавчо або іншим чином встановлених правил і процедур; 5) установа, 

що покликана виконувати задані функції, розв’язувати певне коло завдань у 

рамках відповідної структури; 6) постійне або тимчасове об’єднання, союз 

держав (країн) для реалізації спільних цілей, завдань, інтересів [498, с. 294]. 

У даному дослідженні термін «організація» стосовно діяльності органів 

виконавчої влади будемо використовувати у розумінні процесу, діяльності. 

При цьому слід враховувати, що, з одного боку, організація діяльності може 

бути розкрита як діяльність спеціально уповноважених суб’єктів з приводу 

вирішення окремих питань забезпечення функціонування органів виконавчої 

влади в правових та організаційних формах (матеріальній, технічній, кадровій 

тощо). З іншого боку, організація діяльності органів виконавчої влади може 

бути розглянута і як поняття більш широке, тобто як «побудова, устрій, 

об’єднання в єдине ціле, впорядкування» [439, с. 458]. Таким чином, у даному 

дослідженні при використанні конструкції «організація діяльності органів 

виконавчої влади» будемо мати на увазі діяльнісний аспект поняття 
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«організація». Під зазначеною конструкцією будемо розуміти побудову, 

устрій, об’єднання в єдине ціле, встановлення та впорядкування зв’язків такої 

системи управління як виконавча влада. 

Акцентуємо увагу на тому, що виконавчу владу у вищенаданому 

визначенні ми трактуємо в якості системи управління. В даній системі 

суб’єктом управління у найбільш загальному розумінні є система органів 

виконавчої влади, а об’єктом виступає суспільство. За умови необхідності 

конкретизації суб’єкта чи об’єкта можливо здійснити таку за обраним 

критерієм. У такому разі виділяються проміжні об’єкти (суб’єкти) поряд з 

загальними, а поряд з безпосереднім впливом з’являється категорія 

опосередкованого впливу. Специфіка проміжних суб’єктів, перш за все, в 

тому, що через них здійснюється опосередкований вплив на об’єкт управління. 

Таким чином, проміжний суб’єкт управління виконавчої влади – це об’єкт 

управління для вищестоящих ланок.  

У даній дисертації сконцентруємо увагу на системі органів виконавчої 

влади як загальному суб’єкті управління в рамках описаної управлінської 

системи. Визначення особливостей організації діяльності органів виконавчої 

влади в сучасній структурі державної влади в Україні, на наш погляд, 

розпочинається з усвідомлення сучасних тенденцій та переосмислення всіх 

тих підвалин, на основі яких раніше визначалися напрямки розвитку та 

здійснювалося реформування відповідного інституту державності. 

По-перше, принципи, на яких було створено систему органів 

виконавчої влади в Україні, на сьогодні докорінним чином змінені. З 

проголошенням незалежності України визначено інші принципи організації 

діяльності органів виконавчої влади та критерії оцінки ефективності у 

порівнянні з дореволюційним та радянським періодами [222, с. 10-11] її 

функціонування. І це логічно, адже особливості статусу органів виконавчої 

влади у кожній конкретній країні обумовлені певними факторами, до яких 

можна віднести: форму правління держави, форму територіального устрою, 

політичний режим, національну виборчу систему та електоральну культуру 



 71 

громадян, особисті якості (харизматичність) прем’єр-міністра, історичні 

умови формування конституційного законодавства та стан національної 

політичної системи [443, с. 365]. Зміна вказаних факторів тягне за собою зміни 

організації діяльності органів виконавчої влади. 

По-друге, за роки незалежності в Україні напрацьовано унікальний 

досвід організації діяльності органів виконавчої влади, який, починаючи з 

2014 року, збагачено чисельними змінами у цій царині, обумовленими, в тому 

числі, відмовою від використання досвіду розвитку виконавчої влади 

Російської Федерації. 

По-третє, обрання курсу на європейську інтеграцію з метою набуття 

членства у Європейському Союзі, в рамках реалізації якого підписано Угоду 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони, від 27.06.2014, вимагає при визначенні подальших напрямків 

розвитку виконавчої влади України вивчити досвід організації діяльності 

органів виконавчої влади інших країн, встановити стандарти, що повинні бути 

використані в Україні для досягнення означеної вище мети. На наш погляд, 

зазначене вивчення слід сконцентрувати, в першу чергу, на країнах ЄС, 

оскільки метою європейської інтеграції України є набуття членства в ЄС. 

Акцентування уваги на організації діяльності органів виконавчої влади країн 

ЄС не виключає можливості аналізу організації діяльності органів виконавчої 

влади країн, що не є членами вказаного утворення, але мають корисний для 

України досвід. 

Це означає, що до числа особливостей організації діяльності органів 

виконавчої влади України відносимо унікальність відповідного правового 

явища, обумовлену специфікою створення системи органів виконавчої влади 

сучасної України. Ця специфіка полягає в тому, що вказана система 

формувалася на одних засадах, але подальший її розвиток базується на інших 

принципах у зв’язку з проголошенням незалежності України і реалізацією 

курсу на європейську інтеграцію України з метою набуття членства в ЄС. 



 72 

Щодо інших особливостей організації діяльності сучасної системи 

органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративного права, то їх 

визначення передбачає виокремлення специфічних характеристик цієї гілки 

влади, які, як вважає В. С. Гошовський, відрізняють виконавчу владу від 

законодавчої та судової. Науковець визначає, що для того щоб система органів 

виконавчої влади, діяльність якої спрямована на забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів громадян, була ефективною, необхідно насамперед 

з’ясувати не тільки місце органів виконавчої влади в механізмі держави, але й 

виокремити особливості цієї гілки влади, які відрізняють виконавчу владу від 

законодавчої та судової [122, с. 121]. В цілому погоджуючись з автором, 

звернемо увагу на неточність формування завдання встановлення 

особливостей органів виконавчої влади. Як було зауважено у попередньому 

підрозділі, структура державної влади України, а отже, і структура механізму 

держави, не обмежується органами виконавчої, судової та законодавчої влади. 

Отже, і відмінності стосуватимуться не тільки порівняння трьох гілок влади, 

що виділені в Конституції України, але й інших органів, що реалізують 

державну владу в Україні поза межами її конституційного поділу. 

У цьому підрозділі ми зупинимося на особливостях організації 

діяльності сучасної системи органів виконавчої влади України, окремі з яких, 

наприклад, структуру системи органів виконавчої влади, розглянемо в 

окремому підрозділі через значний обсяг дослідження. 

Специфіку організації діяльності органів виконавчої влади України 

можна визначити, насамперед, на основі аналізу таких нормативно-правових 

актів законодавства України, як Конституція та закони України, якими 

встановлено порядок утворення [500, с. 287] і взаємодії органів виконавчої 

влади між собою та з іншими органами держави, громадянським суспільством, 

статус службовців, компетенцію органів та інші питання організації діяльності 

органів виконавчої влади України. 

У даному контексті ми зупинимося на тому, що на сьогодні до актів, 

якими врегульовано вищевказані питання, належить Кодекс законів про працю 
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України. Однак його регулюючу функцію зведено до мінімуму. І в цьому 

особливість організації діяльності сучасних державних службовців. Це 

означає, що на сьогодні статус службовців органів виконавчої влади, вимоги 

для визначення їх претендентами на посаду, порядок вступу на службу, 

робочий час та час відпочинку, режим служби, підстави та порядок 

притягнення до дисциплінарної відповідальності регулюються нормами 

спеціального законодавства. Зокрема ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [351] визначає, що «дія норм законодавства 

про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не 

врегульованих цим Законом». Водночас, аналіз норм вказаного Закону дає 

підстави стверджувати, що в ньому визначені основні права, обов’язки, 

підпорядкування, порядок виконання наказів, розпоряджень, доручень, 

обмеження та заборони, порядок захисту прав державних службовців, умови 

та підстави вступу на державну службу, порядок проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади державної служби, визначення відповідності 

кандидатів умовам конкурсу, порядок призначення на посаду та проходження 

державної служби, включаючи порядок переведення, відрядження, зміни 

істотних умов державної служби (акцентуємо увагу на тому, що саме таке 

формулювання міститься у ст. 43 вказаного Закону), оцінювання результатів 

службової діяльності, обчислення стажу державної служби, питання робочого 

часу і часу відпочинку, надання відпустки, оплати праці, заохочення та 

соціальних гарантій, правил внутрішнього службового розпорядку 

державного органу, підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців, дисциплінарної і матеріальної відповідальності, порядок 

припинення державної служби, особливості проходження державної служби в 

окремих державних органах. Таким чином, можливо стверджувати, що 

питання організації діяльності органів виконавчої влади та статусу їх 

службовців переведені у сферу дії спеціального законодавства. На сьогодні 

дане питання остаточно вирішено. Тим самим розпочато реалізацію серйозної 

проблеми стосовно нечіткої сфери регулювання законодавства про державну 
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службу, що створювало правову невизначеність [60, с. 13]. І в цьому контексті 

слід звернути увагу на те, що врегулювання вищеописаних питань в рамках 

спеціального закону не вказує на їх адміністративно-правову природу. 

Наприклад, Н. М. Неумивайченко обґрунтувала, що «правовідносини, 

виникаючі на державній службі – це різновид трудових правовідносин, тому 

що вони мають єдину трудову природу…» [270, с. 57-58]. В. О. Процевський 

з цього приводу визначав, що державні службовці, як й інші працівники, 

застосовують свою здатність до праці. При застосуванні праці для іншого 

суб’єкта виникають трудові відносини; вони виникають і у державних 

службовців [411, с. 99]. Отже, на сьогодні особливістю організації діяльності 

органів виконавчої влади України є врегулювання правового статусу 

службовців у рамках спеціального законодавства. 

До числа особливостей організації діяльності органів виконавчої влади 

України доцільно віднести і описану у попередньому підрозділі роль голови 

держави у функціонуванні виконавчої гілки влади [453, с. 81-82] з висновком 

про необхідність створення оптимальної моделі взаємодії Президента, 

Кабінету Міністрів та Верховної Ради України [473, с. 76]. 

Щодо зв’язків всередині системи органів виконавчої влади, то тут 

наявна ієрархічна підпорядкованість, що включає утворення вищими 

органами виконавчої влади нижчих з встановленням зв’язків підзвітності та 

підконтрольності. Як констатують С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. 

Долгополова, А. П. Купін, «органи державної виконавчої влади становлять 

найбільш численну групу державних органів. Взаємодіючи з іншими 

державними структурами, органами місцевого самоврядування та 

об’єднаннями громадян, вони перебувають у складній ієрархічній 

підпорядкованості та взаємозв’язку» [56, с. 40].  

Постійність та професійність кадрів виступає наступною особливістю 

організації діяльності органів виконавчої влади. Компетентність службовців 

забезпечується через дотримання чітко визначених засад вступу на службу. 

Зокрема державні службовці обіймають посади і виконують свої функції 
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відповідно до законодавства про державну службу [328, с. 308] на засадах 

призначуваності за результатами конкурсу, в рамках якого встановлюється 

відповідність кандидатів на посади ряду загальних і спеціальних вимог, чітко 

визначених у законодавстві про державну службу (ст.ст. 19, 20, 21 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII).  

До особливостей професіоналізації служби в органах публічної влади в 

Україні, на думку О. О. Гиркіної, на сьогодні можна віднести відсутність 

розвинутої і продуманої концепції підготовки кадрів. Слід зазначити, що у 

професійному удосконаленні державних службовців роль держави очевидна й 

зрозуміла, оскільки органи державної влади дедалі більше піклуються про своє 

забезпечення компетентними працівниками і мають для цього певні 

механізми, ресурси. У даному питанні є значний прогрес. Водночас посадові 

особи місцевого самоврядування за кількісними та якісними параметрами 

освіти, навчання відстають від державних службовців. Кадрові служби 

практично не мають відповідних орієнтирів та повноважень для виконання 

повного обсягу функцій роботи з персоналом, його неперервного 

професійного розвитку з урахуванням досягнень світового досвіду. Виходячи 

з досвіду європейських країн, слід зазначити, що одним з прикладів організації 

підвищення кваліфікації державних службовців, що забезпечує її 

безперервність, є систематичне самостійне навчання в сукупності з 

регулярними тренінгами, конференціями, програмами підвищення 

кваліфікації [111]. 

Щодо стабільності державної служби, то реалізація на практиці цього 

принципу організації діяльності органів виконавчої влади характеризується 

низкою проблем. Висока плинність кадрів на сьогодні є визначальною 

особливістю служби в органах виконавчої влади. Плинність кадрів на 

державній службі протягом останніх 10 років залишається стабільно високою 

і сягає 20 % щорічно. Це небезпечне явище, оскільки воно підриває 

фундаментальні основи державної служби як системи, що забезпечує 

збереження інституційної пам’яті державного апарату, наступність і 
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послідовність у проведенні державної політики, «захист» розвитку країни під 

час різких політичних змін. Цей «захист» повинен ґрунтуватися на засадах 

достатнього правового і соціального захисту державного службовця для того, 

щоб він об’єктивно і неупереджено виконував свої функції в рамках закону і 

не залежав від суб’єктивної волі керівника. Соціальний захист має забезпечити 

як достатні гарантії для державних службовців від звільнення з незалежних від 

нього причин, так і достатній фактор стримування для керівника при 

«радикальних» підходах до вирішення кадрових питань. Наприклад, у країнах 

Балтії законом передбачено при звільненні державного службовця виплату 

значних компенсацій у межах фонду заробітної плати. Звичайно, це змушує 

керівника задуматися, перш ніж прийняти рішення про звільнення [282, с. 

321]. При цьому майже 50 % службовців, у тому числі із стажем роботи до 30 

років, звільняються за власним бажанням [96, с. 10]. Серед керівного складу 

центральних органів виконавчої влади досить високий відсоток становлять 

державні службовці із стажем роботи від 1 до 5 років, що є досить тривожним 

сигналом та може призвести до зниження ефективності роботи, а інколи навіть 

до втрати керованості процесами на доручених таким керівникам ділянках 

роботи. Найбільше таких державних службовців працює на керівних посадах 

у міністерствах та центральних органах виконавчої влади із спеціальним 

статусом (по 29 % від загальної чисельності працівників), дещо менше – у 

державних комітетах (25 %) [255]. З цього приводу О. Ю. Оболенський вказує, 

що у сучасному змінному світі проблема підготовки фахівців для публічної 

сфери є найактуальнішою проблемою з точки зору забезпечення стабільного 

розвитку суспільства та країни [277, с. 47].  

І в цьому контексті ми зауважимо, що, враховуючи досить низьку, 

порівняно з приватним сектором, оплату праці державних службовців, 

розвинені демократичні країни пропонують державним службовцям широкий 

пакет привілеїв і преференцій, спрямованих на забезпечення стабільності 

персоналу на державній службі [25, с. 422]. Зокрема усталені традиції 

професійної державної служби Франції, Австралії передбачають можливість 
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для державних службовців цих країн мати певні привілеї, до яких належить: 

медичне страхування, яке поширюється на членів родини; оплата соціального 

працівника для допомоги на період захворювання державного службовця 

(Франція); право на додаткові оплачувані дні по догляду за дитиною; оплата 

послуг по догляду за дитиною на період відрядження або на період роботи в 

позаробочий час; привілеї при оподаткуванні прибуткового податку; покриття 

вартості проїзду до роботи та виплата додаткових коштів на проїзд під час 

щорічної відпустки; кредитування державних службовців, у тому числі 

іпотечне, через спеціалізовану асоціацію, яка може виступати також гарантом 

кредитів службовців; виплата додаткових коштів на харчування, якщо орган 

державної влади не має можливості забезпечити харчування; покриття 

вартості житла на термін до 12 днів у разі прибуття службовця на роботу в 

іншу місцевість; додатковий пакет привілеїв (передбачений в Австралії з 2001 

р.) [60, с. 9-10]. Як бачимо, професійність і стабільність державної служби 

забезпечується через низку привілеїв і преференцій, чого не можна сказати про 

нашу державу, у якій державні службовці при все ще низькому рівні оплати 

праці таких практично не мають, за кількома винятками, що, втім, не змінюють 

ситуації з плинністю кадрів державної служби.  

За формою діяльності органи виконавчої влади України, як правило, є 

єдиноначальними. Тобто орган виконавчої влади очолюються керівником, 

який самостійно організовує та несе відповідальність за його діяльність [328, 

с. 307]. Проте колегіальність не виключається з числа засад організації 

діяльності органів виконавчої влади України, що виявляється в такій 

особливості як поєднання єдиноначальності та колегіальності при прийнятті 

управлінських рішень та в інших формах діяльності органів виконавчої влади 

[307, с. 69-74].  

До числа особливостей організації діяльності органів виконавчої влади 

в цьому аспекті можна віднести їх призначення. Як констатує В. Л. Федоренко, 

за сутністю та змістом органи виконавчої влади України відрізняються від 

інших органів державної влади, передусім законодавчих і судових, саме своїм 
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призначенням, змістом, суб’єктами, формами, способами і засобами 

здійснення своєї діяльності. Навіть етимологія назви цих органів – 

«виконавчі» – свідчить про їх основне призначення в суспільстві та державі – 

виконання Конституції України, законів України та нормативних актів 

Президента України і Верховної Ради України. Але ця функція не єдина для 

органів виконавчої влади [328, с. 306], про що вже було зазначено. Термін 

«державне управління» можна розглядати як вид державної діяльності, який 

не відноситься до законодавчої та судової діяльності [135, с. 10]. 

Кожний орган виконавчої влади оперативно самостійний і наділений 

державно-владними повноваженнями, має певний обсяг прав та обов’язків у 

сфері державного управління, компетенцію [56, с. 39]. Як пояснює В. Л. 

Федоренко, «здійснюючи свої функції, органи виконавчої влади діють від 

імені держави, для чого їх наділено державно-владними повноваженнями» 

[328, с. 307]. Компетенція – це певний обсяг державної діяльності, покладений 

на конкретний орган, або коло питань, передбачених законодавством, іншими 

нормативно-правовими актами, які він має право вирішувати в процесі 

практичної діяльності (коло питань, що вирішуються міністерством, 

визначається у положенні про відповідне міністерство, відомством – у 

положенні про відповідне відомство) [56, с. 39].  

Акцентуємо увагу на тому, що для здійснення своїх завдань і функцій 

органи виконавчої влади України наділені правом широкого застосування 

заходів державного, зокрема адміністративного, примусу та мають 

спеціальний апарат примусу [103, с. 29]. І в цьому контексті звернемо увагу на 

наділення ряду органів виконавчої влади повноваженнями на притягнення до 

відповідальності, а також на ініціювання питання про притягнення до 

відповідальності за результатами і висновками діяльності. 

Коли ми говоримо про притягнення до відповідальності органами 

виконавчої влади, то в такому разі маємо на увазі адміністративну 

відповідальність. Зрозуміло, що керівники органів виконавчої влади наділені 

повноваженнями на притягнення службовців до дисциплінарної 
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відповідальності. Адже згідно з підп. 3 ч. 1 ст. 61 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [с. 351] службова дисципліна 

забезпечується, серед іншого, поєднанням керівниками усіх рівнів методів 

переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної 

відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців. 

Ми вважаємо за доцільне зупинитися на притягненні до 

адміністративної відповідальності, яка належить до повноважень органів 

виконавчої влади.  

Адміністративна відповідальність – складова частина 

адміністративного примусу і має усі його властивості (здійснюється в рамках 

позаслужбового підпорядкування та ін.). Під адміністративною 

відповідальністю необхідно розуміти всі заходи адміністративно-правового 

впливу, що застосовуються до особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення. Ці заходи реалізуються в правовідносинах, що виникають і 

об’єктивно існують з моменту вчинення адміністративного правопорушення. 

Це адміністративно-процесуальне правоохоронне відношення, яке триває 

протягом певного проміжку часу і охоплює всі основні стадії провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. Його головними суб’єктами є 

компетентний орган, наділений владними юрисдикційними повноваженнями, 

і правопорушник [275, с. 59-60]. Адміністративна відповідальність 

застосовується за делікти, що не містять великої суспільної небезпеки, тобто 

адміністративні проступки, і в окремих випадках її заходи можуть 

застосовуватися також при звільненні від кримінальної відповідальності, 

тобто за діяння, що містять ознаки злочинів, які не становлять великої 

суспільної небезпеки. Основні риси адміністративної відповідальності: 

встановлюється як законами, так і підзаконними актами; суб’єктами можуть 

бути як фізичні так і юридичні особи; підставою є адміністративне 

правопорушення; за адміністративні правопорушення передбачені 

адміністративні стягнення; адміністративні стягнення накладаються широким 

колом уповноважених органів (посадових осіб) виконавчої влади, місцевого 
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самоврядування, а також суддями; адміністративні стягнення накладаються 

органами та посадовими особами на правопорушників, які не підпорядковані 

їм по службі; накладання адміністративного стягнення не тягне за собою 

судимості та звільнення з роботи (крім випадків, передбачених 

законодавством у сфері протидії корупції); заходи адміністративної 

відповідальності застосовуються відповідно до законодавства, яке 

регламентує провадження у справах про адміністративні порушення [496, с. 

73-78]. 

Ряд органів виконавчої влади в числі своїх повноважень має право 

притягнення за результатами контролю до адміністративної відповідальності. 

Наприклад, згідно з підп. 19 п. 6 Положення про Державну фінансову 

інспекцію України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 

310 від 06.08.2014, [332] Держфінінспекція України для виконання 

покладених на неї завдань має право в установленому порядку накладати у 

випадках, передбачених законодавчими актами, адміністративні стягнення. 

Або ж згідно з п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [383] поліція відповідно до покладених на неї завдань у 

випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування 

адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. 

Також слід зауважити, що у разі розгляду питання про дисциплінарну 

відповідальність певного службовця органу виконавчої влади, керівник має 

перевірити наявність ознак злочину чи адміністративного проступку. У 

випадку виявлення за результатами розгляду ознак злочину чи 

адміністративного правопорушення, суб’єкт призначення зобов’язаний 

протягом трьох календарних днів передати відповідну заяву та копію 

матеріалів справи до відповідного правоохоронного органу (ч. 4 ст. 63 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [351]).  

В. О. Сурнін недоліками організації діяльності виконавчої влади у 2014 

році називає: відсутність інституціонального розмежування між політичними 
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та адміністративними складовими в системі державного управління; 

неефективний механізм формування та реалізації державної політики нашої 

держави, коли у своїй діяльності уряд і центральні органи виконавчої влади 

переобтяжені другорядними поточними проблемами, які мають бути 

делеговані нижчим ланкам адміністративного механізму; відсутність чіткого 

функціонального розподілу органів виконавчої влади та державних компаній-

монополістів, що в подальшому може створювати умови для конфлікту між 

Президентом і Прем’єр-міністром з приводу підзвітності та контролю над 

органами влади з особливим статусом, регуляторними органами влади та 

державними кампаніями-монополістами [452, с. 142-143]. 

На сьогодні лише перше з числа вказаних проблемних питань 

вирішується. Так, згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 27.02.2014 № 794-VII посади членів Кабінету Міністрів України 

належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство 

та законодавство про державну службу. Там самим розпочато процес 

виділення політичних посад в системі посад державної влади в Україні, 

інституціонального розмежування між політичними та адміністративними 

складовими в системі державного управління. З цього приводу В. Л. 

Федоренко зазначає, що «тривала і багато в чому схоластична наукова 

дискусія щодо визнання за органами виконавчої влади в Україні правового 

статусу «органів державного управління» чи «органів державної влади» 

втрачає свою актуальність, оскільки в сучасних політичних реаліях Кабінет 

Міністрів України і, дещо меншою мірою, центральні та місцеві органи 

виконавчої влади стають, у першу чергу, політичними органами державної 

виконавчої влади» [328, с. 306]. 

Враховуючи вищевикладене, можна відзначити, що організація 

діяльності органів виконавчої влади є процесом, який здійснюється задля 

вдосконалення статусу окремих складових, структури, об’єднання в єдине ціле 

органів виконавчої влади, узгодження дій її елементів між собою та з іншими 

елементами механізму української держави, громадянським суспільством. 
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Сьогодні унікальна структурована організаційно самостійна система органів 

виконавчої влади України як частина апарату держави характеризується 

наступними особливостями: принципи організації діяльності органів 

виконавчої влади України з проголошення незалежності змінено порівняно з 

радянським періодом; реалізація євроінтеграційного курсу вимагає втілення в 

організації діяльності органів виконавчої влади України європейських 

стандартів; організації діяльності органів виконавчої влади виключає 

можливість сліпого копіювання системи органів виконавчої влади будь-якої з 

країн через свою унікальність; структуру системи органів виконавчої влади 

організовано на основі ієрархічної підпорядкованості, єдиноначальності і 

колегіальності; нормами спеціального законодавства врегульовано переважну 

більшість питань вступу, проходження і припинення служби, що виключає 

необхідність звернення до норм Кодексу законів про працю України при 

організації діяльності органів виконавчої влади України; кожен орган 

державної виконавчої влади оперативно самостійно діє від імені держави, для 

чого наділений державно-владними повноваженнями, включаючи можливості 

застосування примусу (в тому числі ряд органів виконавчої влади наділено 

повноваженнями на притягнення до відповідальності, а також на ініціювання 

питання про притягнення до відповідальності за результатами і висновками 

своєї діяльності); здійснення виконавчої влади повинно відбуватися на 

професійній постійній основі державними службовцями на засадах 

призначуваності за результатами конкурсу. У процесі подальшого розвитку 

органів виконавчої влади України необхідно вирішити фактично існуючі на 

сьогодні проблеми функціональних дисбалансів, які стосуються повноважень 

голови держави і керівників органів виконавчої влади (Президента України 

наділено більшими контрольними і керівними повноваженнями у порівнянні 

з Кабінетом Міністрів України), відсутності розвинутої і продуманої концепції 

підготовки кадрів органів виконавчої влади, плинності кадрів через такі вади 

організації діяльності органів виконавчої влади як низька оплата праці 

службовців порівняно з приватним сектором, вузький спектр привілеїв і 
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преференцій, які повинні компенсувати низьку оплату і забезпечити 

стабільність персоналу. 

 

1.3 Принципи організації діяльності органів виконавчої влади  

 

Якщо звернутися до тлумачення слова «принцип», то у словниках воно 

трактується як начало, основа; основне вихідне положення; засада; 

переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці; 

основна особливість пристрою, механізму, приладу, погляд на речі [274, с. 

1057]. У юриспруденції тлумачення принципів відповідає вищенаведеному 

розумінню. Принцип (франц. principe, від лат. рrincіpium) – начало, основа. 

Отже, у першому значенні під принципами слід розуміти основні засади, 

вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, 

вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, 

науки, системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи 

громадянської організації (гуманізм, законність, справедливість, рівність 

перед законом тощо). Принципам у такому значенні притаманна властивість 

абстрактного відображення закономірностей соціальної дійсності, що 

зумовлює їх особливу роль у структурі широкого кола явищ. У другому 

значенні принципи – це внутрішні переконання людини, що визначають її 

ставлення до дійсності, суспільних ідей і діяльності [499, с. 110-111].  

При визначенні принципів організації діяльності органів виконавчої 

влади ми беремо за основу перше з вищенаведених розумінь, тобто 

положення, які виражають загальну направленість і найбільш суттєві риси 

змісту правового регулювання відповідних суспільних відносин [58, с. 17], 

мають властивість вищої імперативності, загальності, універсальності, 

значущості, відображають закономірності, відносини, взаємозв’язки між 

елементами будь-якої системи і яким притаманні стійкість і стабільність 

протягом тривалого часу [162, с. 198]; основне, найзагальніше, вихідне 

положення, засіб, основне правило, яке визначає природу, соціальну сутність 
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і політичну спрямованість того чи іншого суспільно-правового явища [501, с. 

650]. 

Ряд авторів звужує обсяг відповідного поняття, вказуючи на таку 

ознаку принципів як обов’язкове закріплення в нормах права. Наприклад, 

принципами визначають ідеї, закономірності, положення, основу процесу 

функціонування певного феномену, які стосуються завдань, способу його 

здійснення та є закріпленими в нормах права [417, с. 7]. За визначенням 

принципів адміністративно-територіального устрою унітарної держави, 

сформульованим О. Батановим, принципи – це керівні засади, що визначають 

сутність і зміст відповідного явища і закріплюються в Конституції та законах 

[57, с. 41]. На думку В. М. Ведяхіна та К. В. Ведяхіної, принципи права – 

основні ідеї, які відображають сутність, призначення, закономірності, 

тенденції розвитку права, закріплені або прямо, або опосередковано в 

правових нормах [90, с. 24]. Ідеї, не закріплені в правових нормах, вважає С. 

С. Алексєєв, можна визначати тільки засадами правосвідомості, науковими 

висновками, але не принципами права [59, с. 103]. М. А. Вороніна визначає, 

що «провідна роль принципів забезпечується їх прямим чи непрямим 

закріпленням у нормах права. Засади, не закріплені у правових нормах, 

приписах, є ідеями права і належать до сфери правосвідомості. Ці ідеї-

принципи передують створенню системи права» [162, с. 197]. К. П. 

Уржицький вважає, що принципи, які не зафіксовані в юридичних нормах, не 

мають якості правового принципу і є елементами правосвідомості або 

принципами моралі [474, с. 125]. На думку П. О. Баранчика, «принципи 

діяльності органів виконавчої влади, їх посадових осіб» – це імперативні, 

закріплені в законодавчих актах держави вимоги до обсягу та порядку 

здійснення державно-владних (контрольних, адміністративних, розпорядчих) 

повноважень суб’єктами публічного управління державними та місцевими 

(територіальними) справами, включаючи повноваження з підзаконного (у 

виняткових, визначених законом випадках – законодавчого) регулювання 
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(адміністративної нормотворчості), зовнішньополітичного представництва та 

здійснення адміністративного контролю [71, с. 106]. 

Та чи є закріплення в нормах права обов’язковою ознакою принципів 

організації діяльності органів виконавчої влади? Відповідаючи на це питання, 

одразу акцентуємо увагу на тому, що не всі принципи організації діяльності 

органів виконавчої влади України на сьогодні закріплено в законах та 

Конституції України.  

Нормативне закріплення принципів діяльності органів виконавчої 

влади знаходимо в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 № 794-VII, які, на думку В. Л. Федоренка, «також можуть 

застосовуватись до інших органів виконавчої влади» [328, с. 428]. Зокрема ст. 

3 вказаного Закону передбачає, що діяльність Кабінету Міністрів України 

ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної 

влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, 

відкритості та прозорості, поєднання громадського і державного контролю 

уряду, визначення підстав, меж та способів діяльності уряду Конституцією та 

законами України. 

Вказані принципи можуть, погодимось з В. Л. Федоренком, 

застосовуватися до інших органів виконавчої влади, але не всі. Адже уряд є 

найвищим органом в ієрархії органів виконавчої влади України. Процедура 

його формування чітко визначена законодавством і є специфічною, якщо 

порівнювати з утворенням інших органів виконавчої влади. Порядок, межі та 

способи діяльності також відрізняються, що обумовлює наявність ряду 

специфічних принципів діяльності уряду, таких як колегіальність, солідарна 

відповідальність тощо. На сьогодні посади даного органу визначено 

політичними, що не змінює вказаних принципів діяльності, але ще більше 

відмежовує цей орган від числа інших органів виконавчої влади, службовці 

яких повинні бути політично нейтральними. 

З прийняттям у 2011 році Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI [404] певною мірою вирішено 
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проблему виведення принципів організації та діяльності центральних органів 

виконавчої влади з теоретичної площини [328, с. 307]. Зокрема ст. 2 вказаного 

Закону має назву «Принципи діяльності міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади» і передбачає, що діяльність міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах 

верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і 

громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної 

політики, відкритості та прозорості, відповідальності. Міністерства діють за 

принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади діють 

за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом. 

Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, не можуть 

здійснювати владні повноваження, крім випадків, визначених законом.  

Як бачимо, перелік принципів діяльності центральних органів 

виконавчої влади відрізняється від наведеного вище переліку принципів 

діяльності Кабінету Міністрів України. Хоча деякі з них і збігаються, все ж 

таки наявні специфічні засади як діяльності уряду, так і діяльності 

центральних органів виконавчої влади. 

При цьому звернемо увагу і на те, що переліки єдиних принципів, які 

повинні бути визначені принципами діяльності всіх органів виконавчої влади 

(наприклад, принцип поділу влади), мають прогалини. Цілком слушним є 

зауваження, що «аналіз статей чинного законодавства України вказує… такі 

основні принципи, як «законність», «демократизм», «служіння народу 

України» та інші часто відсутні у діючих нормативних актах» [417, с. 10]. 

У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 

№ 586-XIV [381] визначено принципи організації діяльності цього різновиду 

місцевих органів виконавчої влади. Зокрема ст. 3 вказаного Закону до числа 

таких засад відносить: принцип відповідальності перед людиною і державою 

за свою діяльність; принцип верховенства права; принцип законності; 
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принцип пріоритетності прав людини; принцип гласності; принцип поєднання 

державних і місцевих інтересів.  

Як бачимо, знову ж таки перелік не можна назвати повним, оскільки 

серед засад діяльності місцевих органів виконавчої влади відсутні такі 

принципи організації діяльності, як демократизм, відкритість, поділ влади та 

інші. Не можна стверджувати і про відповідність переліків принципів, 

закріплених в трьох наведених законах. Хоча очевидно, що єдині засади 

організації діяльності повинні бути закріплені в кожному законі, що визначає 

принципи. Невідповідність закріплених засад в аналізованих законах можна 

проілюструвати за допомогою порівняльної таблиці (див. таблицю 1). 

 

Таблиця 1  

 

Порівняння принципів організації діяльності органів  

виконавчої влади, закріплених в законах України  

щодо діяльності уряду, центральних та місцевих органів виконавчої 

влади (державних адміністрацій) 

 

Принципи, визначені в законодавстві  уряд центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

місцеві 

державні 

адміністрації 

верховенства права + + + 

законності + + + 

поділу державної влади + - - 

безперервності + + - 

відкритості та прозорості + + + 

поєднання громадського і державного 

контролю  

+ - - 
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визначення підстав, меж та способів 

діяльності Конституцією та законами  

України 

+ - - 

забезпечення дотримання прав і свобод 

людини і громадянина 

- + + 

забезпечення єдності державної 

політики 

_ + - 

відповідальності + + + 

поєднання державних і місцевих 

інтересів 

- - + 

колегіальності + - - 

єдиноначальності _ + + 

 
 

Як бачимо, ряд єдиних засад, що повинні бути у кожному законі серед 

принципів організації діяльності певного різновиду органів виконавчої влади 

України, відсутні. 

Ще більш складною видається проблема, коли аналізуємо принципи 

організації діяльності органів виконавчої влади, визначені науковцями. Адже 

їх перелік ще ширший, ніж визначений у вищенаведеному порівняні. 

Наприклад, П. М. Рабінович до числа принципів апарату держав соціально-

демократичної орієнтації відносить принципи демократизму, гуманізму, 

соціально-політичної справедливості, національної рівноправності, 

законності, суверенності державної влади, розподілу влади, ненасильства, 

соціального партнерства [421, с. 64-65].  

І вже в цьому контексті акцентуємо увагу на тому, що при розгляді 

принципів діяльності органів виконавчої влади фахівці в ряді випадків не 

вказують на необхідність закріплення таких засад у нормах права в якості 

принципів. Наприклад, як вважає Н. С. Маленін, правові принципи не завжди 

наділені нормативністю. Зокрема не мають нормативного характеру ті з них, 
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що не зафіксовані в конституційних й інших законах, а також деякі принципи, 

які хоч і знайшли відображення в законодавстві, але не виступають чіткими 

правилами поведінки [240, с. 13]. Мова в даному разі йде про правові 

принципи (за Н. С. Маленіним), різновидом яких є принципи організації 

діяльності органів виконавчої влади України. С. Г. Келіна та В. М. Кудрявцев, 

зазначають, що в об’єктивному розумінні принцип – це відображення 

природної або суспільної закономірності; він існує тому, що такі закони 

природи і суспільства, і не може бути іншим [178, с. 7]. 

Якщо скористатися запропонованою П. М. Рабіновичем класифікацією 

принципів права на загальнолюдські (цивілізаційні), типологічні, конкретно-

історичні (загальні, галузеві, міжгалузеві) [421, с. 102-105], то досліджувану 

групу принципів можна вважати конкретно-історичними. М. В. Кравчук 

вказує, що це засади, які відображають специфіку прав певної країни в 

реальних соціальних умовах [212, с. 107-108]. Як визначає А. Ф. Черданцев, 

«... принципи права висловлюють визнані в суспільстві основоположні 

цінності, які покликані підтверджувати і охороняти право, на них будується 

вся система права і певною мірою вони цементують право як щось єдине ціле» 

[484, с. 4-5].  

Під принципами організації діяльності органів виконавчої влади можна 

розуміти керівні засади (ідеї), які зумовлені об’єктивними закономірностями 

існування та розвитку людини і суспільства і визначають зміст та 

спрямованість правового регулювання [421, с. 102] відповідного правового 

явища. На наш погляд, ознака закріплення у нормах права не є обов’язковою 

для визначення певної засади організації діяльності органів виконавчої влади 

принципом. Погодимося, що при розгляді органів виконавчої влади як системи 

конкретних служб з чітко визначеною нормативною базою для забезпечення 

їх функціонування, слід більше уваги приділяти нормативному забезпеченню 

основних положень функціонування системи публічної служби загалом та її 

принципів зокрема [417, с. 10]. А тому, з точки зору теорії адміністративного 

права, підтримаємо В. Л. Федоренка, який зазначає, що діяльність органів 
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виконавчої влади ґрунтується на певних принципах – керівних засадах їх 

організації та діяльності [328, с. 307]. А от у контексті практичної реалізації 

таких принципів дійсно провідне значення має їх закріплення в нормах права. 

З цього приводу В. М. Ведяхін та К. В. Ведяхіна вказують: «Безумовно… 

ідеологічною основою принципів права є ідеї права, правова ідеологія, в якій 

втілюється розуміння сутності і соціального призначення права. Ідеї права – 

це область правосвідомості, вони виробляються юридичною наукою. Але до 

їх формулювання в нормах права, прямо або побічно, вони є тільки ідеями, 

думками, теоретичними положеннями, але юридичного значення не мають. 

Якщо ж ці ідеї проходять опосередкування законодавцем, то вони вже 

переходять у сферу юридичних норм і вливаються в зміст позитивного права 

конкретної держави» [90, с. 21]. Справедливо зазначає К. П. Уржицький, що 

«текстуальне закріплення принципів права більш зрозуміле та прийнятне для 

населення, виключає різне їх тлумачення, допомагає встановити риси та 

тенденції розвитку галузей та інститутів, виявити їх службову роль, сприяє 

виробленню нових норм права, систематизації законодавства» [475, с. 125]. 

Слушною з цього приводу є думка А. М. Колодія про те, що в більшості 

випадків окремі принципи права спочатку існують як загальносоціальні, а 

потім, за умови використання таких принципів юридичною практикою й 

дослідження юридичною наукою, виступають в якості принципів 

правосвідомості, зрештою перетворюючись у результаті процесу 

правотворчості на принцип права [194, с. 23]. 

Існує думка, що, оскільки діяльність органів виконавчої влади 

спрямована на служіння народу України, здійснення сервісних функцій та 

певних управлінських дій, принципи їх діяльності мають відповідати 

конституційним та іншим законодавчо закріпленим нормам, а для цього слід 

усі принципи також закріпити в нормах права [417, с. 7]. Втілення зазначеної 

пропозиції вирішить, серед інших, проблему визначення принципів організації 

діяльності органів виконавчої влади України. На сьогодні, доки ряд принципів 

не закріплено в нормах права, пропонуємо скористатися пропозицією 
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виділення принципів права та правових принципів. Зокрема Т. І. Фулей, 

здійснивши ґрунтовне дослідження сучасних загальнолюдських принципів 

права та проблем їх впровадження в Україні, обґрунтовує зовсім протилежний 

висновок. Вона вважає, що поняття «принципи права» має власний 

термінологічний статус та не повинно використовуватись у всіх випадках, 

коли йдеться про відправні ідеї і положення, що належать до юриспруденції. 

Принципи права, за визначенням Т. І. Фулей, – це нормативні засади 

позитивного права, що визначають сутність і спрямованість правового 

регулювання. Дане поняття, доводить науковець, слід відмежувати від більш 

широкого за обсягом поняття правових принципів (принципів правової 

свідомості чи доктрини) – основоположних для права ідей, а також принципів 

інших соціальних явищ (загальносоціальних принципів) та певних видів 

юридичної діяльності (принципів правотворчості, правозастосування, 

тлумачення права, правореалізації). При цьому правові принципи не мають 

властивостей, притаманних праву в цілому як регулятору суспільних відносин 

(нормативність; об’єктивна зумовленість; фіксація у зовнішніх формах права; 

забезпеченість) [479, с. 9].  

Отже, в даному підрозділі ми зосередимо увагу на всіх принципах 

організації діяльності органів виконавчої влади України незалежно від їх 

закріплення в нормах законодавства України. При цьому виділимо єдині 

принципи організації діяльності в системі органів виконавчої влади України з 

розумінням того, що вони повинні бути законодавчо визначені основою 

діяльності всіх без винятку органів виконавчої влади. Д. М. Овсянко пропонує 

серед принципів організації діяльності органів виконавчої влади виділяти 

загальні (верховенство права, поділ влади, механізм стримувань і противаг, 

законність, пріоритет прав і свобод людини, гласність, централізація і 

децентралізація влади, відповідальність, плановість, науковість, врахування 

національних особливостей, диференціація (розподіл) и фіксація функцій і 

повноважень органів) та організаційні (галузевий, міжгалузевий, 

територіальний, єдиноначальності, поєднання колегіальності та 
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єдиноначальності) [280, с. 18]. Підтримуючи ідею розмежування вказаних 

груп принципів, все ж таки зауважимо, що, на наш погляд, принципи 

планування та науковості не слід відносити до загальних засад 

функціонування органів виконавчої влади України, якщо друга група 

принципів буде мати назву «організаційні». 

Якщо розкрити зміст вказаних принципів, то вони фактично є 

організаційними. Однак при їх поширенні на всю систему органів виконавчої 

влади вони повинні бути визначені в рамках першої з числа вказаних груп. 

Вирішенням проблеми може бути виділення загальних та специфічних 

принципів організації діяльності органів виконавчої влади. 

Загальними можна визначити такі керівні засади організації органів 

виконавчої влади, що визначають сутність і зміст всього відповідного 

інституту державної влади без винятків (єдині для організації діяльності всіх 

органів виконавчої влади). Наприклад, загальними принципами організації та 

діяльності органів виконавчої влади в Україні можуть бути принципи 

демократії, верховенства права, поваги до прав і свобод, честі та гідності 

людини і громадянина, єдиноначальності та колегіальності, гласності, 

громадського контролю, компетентності [328, с. 307], відкритості перед 

суспільством, професіоналізму, законності тощо. Такі принципи 

відображають основу здійснення виконавчої влади, її першочергові завдання 

та ознаки. Зазвичай такі принципи закріплюють у нормативних актах, як 

правило, у законах. Для цих принципів характерними є фундаментальний 

характер, найвищий ступінь абстрактності, універсальність, підвищена 

стабільність, ідеологічна нейтральність [417, с. 10]. 

До специфічних принципів можна віднести такі керівні засади 

організації органів виконавчої влади, що визначають сутність і зміст 

конкретних елементів відповідного інституту державної влади (принципи 

організації діяльності окремих рівнів, органів відповідної системи) [252, с. 34-

36]. 
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У науці адміністративного права запропоновано, враховуючи 

функціональне навантаження принципів, іншу їх класифікацію, яка 

передбачає поділ на основні, організаційні та правові [417, с. 10]. Однак, на 

нашу думку, таке розмежування недоцільне для застосування, оскільки внесе 

плутанину в розуміння сутності відповідного правового явища. Принцип 

законності, що віднесено до основних, в такому разі не буде правовим. Отже, 

зупинимося на виділенні загальних (єдиних) та специфічних принципів 

організації діяльності органів виконавчої влади. В рамках даного дослідження 

зосередимо увагу на загальних принципах організації діяльності органів 

виконавчої влади. 

У Конституції України закріплено ряд принципів, що є єдиними 

принципами організації діяльності органів виконавчої влади. Основний Закон 

нашої держави визначає основні засади, принципи державного ладу України, 

що є керівними засадами організації та діяльності держави та її основних 

інститутів, органів державної влади, основних функцій держави, інших 

елементів (атрибутів) держави. Основними принципами державного ладу 

України є: принцип суверенності та незалежності держави; принцип 

демократизму держави; принцип соціальної і правової держави; принцип 

унітарності (єдності, соборності) держави; принцип республіканської форми 

державного правління тощо [437, с. 49]. Їх можна і не дублювати у спеціальних 

законах. Докладніше зупинимося на характеристиці зазначених принципів в 

системі засад організації діяльності органів виконавчої влади України.  

Відповідно до ст. 1 Основного Закону Україна є суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. Цей принцип 

визначають пріоритетним принципом державного ладу [443, с. 83]. 

Суверенітет держави (від франц. souverainete – верховна влада) – це 

верховенство, самостійність, повнота, єдність і неподільність державної влади 

в середині країни та її рівноправність у відносинах з іншими державами [493, 

с. 44]. Зрозуміло, що цей принцип входить до числа принципів організації 

діяльності органів виконавчої влади України і означає, що державна влада є 
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верховною, повною, самостійною і неподільною у відносинах, які мають місце 

в межах кордонів цієї держави, а також її незалежність і рівноправність у 

взаємовідносинах з іншими державами [341, с. 152]. Зокрема верховенство 

державної влади означає, що вона: 1) не може бути обмежена суб’єктивною 

волею певного індивіда, громадянина незалежно від його посади чи 

матеріального становища; 2) має об’єктивні чинники обмеження, які визначені 

Конституцією і законами України, інститутом народного суверенітету; 3) 

може бути лише одна, альтернативи їй немає, тобто не може бути два уряди, 

два президенти тощо; 4) поширюється на всіх без винятку суб’єктів 

правовідносин у межах державної території. Самостійність державної влади 

означає наступне: 1) непідпорядкованість іншій владі, тобто державна влада 

не може перебувати під чиєюсь владою, крім влади власного народу; 2) 

відособленість влади від усіх інших влад у суспільстві; 3) невимушеність і 

добровільність нормування змісту своєї компетенції і влади; 4) можливість 

використання державно-правового примусу для забезпечення повноцінної 

реалізації своєї компетенції. Повнота і неподільність державної влади означає, 

що: 1) державна влада поширюється на всі сфери суспільних відносин: 

політичну, економічну, соціальну, екологічну, культурну; 2) державна влада є 

самодостатньою і такою, що може повноцінно здійснювати управління 

суспільними справами; 3) державна влада в межах певної території є 

монопольною і єдиною [493, с. 44]. У свою чергу, такі підвалини забезпечують 

у державі повноту виконавчої влади поряд з законодавчою та судовою, а також 

непідпорядкування і непідзвітність цієї держави іноземним державам у 

міжнародних відносинах [341, с. 152].  

Принцип правової держави прямо вказує на підстави, межі діяльності 

органів виконавчої влади. Ч. 2 ст. 19 Конституції України передбачає, що 

«органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України». Звідси випливає принцип дії 

в межах закону кожного елементу системи органів виконавчої влади, що має 
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законодавчо закріплені статус і повноваження та діє в межах відповідної 

компетенції, а також самостійно надає публічні послуги населенню та 

здійснює публічні функції [417, с. 10]. 

Україна – світська держава, що опосередковано закріплено в 

Основному Законі. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 35 Конституції України 

церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від 

церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова [443, с. 

83]. 

Демократизм як принцип організації діяльності органів виконавчої 

влади характеризує зміст взаємовідносин держави і суспільства, держави і 

особи [437, с. 50]. Ознаками України як демократичної держави є наступні: 1) 

носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування (ч. 2 ст. 5 Конституції України); 2) державна влада 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ч. 1 ст. 

6 Конституції України); 3) місцеве самоврядування визнається і гарантується 

(ст. 7 Конституції України); 4) громадяни України мають право на свободу 

об’єднання у політичні партії та громадські організації, за винятком обмежень, 

встановлених законом (ч. 1 ст. 36 Конституції України); 5) громадяни мають 

право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним 

правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого 

самоврядування (ч. 2 ст. 38 Конституції України); 6) громадяни мають право 

збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, 

про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 39 Конституції України); 7) усі 

мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані 
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розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк (ст. 40 Конституції України); 8) вибори до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Виборцям гарантується вільне волевиявлення (ст. 71 Конституції України); 9) 

народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних 

засідателів і присяжних (ч. 4 ст. 124 Конституції України) [493, с. 45-46]. 

Також до числа основних показників цього принципу у контексті засад 

здійснення державної влади в цілому, в тому числі засад організації діяльності 

органів виконавчої влади, відноситься діяльність її органів (гласність, 

відкритість, системність тощо) [443, с. 83].  

Механізми реалізації цього принципу виписані в статті 5 Конституції 

України, яка визначає народовладдя основою державної влади в Україні. 

Подальші розділи Основного Закону встановлюють легітимні шляхи і способи 

реалізації цього принципу через вибори і представницькі органи державної 

влади, а також інші органи держави, чиї владні повноваження є похідними від 

влади народу. Демократизм держави виявляється і в основних засадах 

здійснення державної влади в цілому. Реалізація принципу демократизму 

інколи передбачає і публічну критику рішень органів держави громадськістю 

в передбачених Конституцією та законами формах. Так, останніми роками 

мешканці Києва та інших міст дедалі частіше консолідуються довкола акцій, 

спрямованих на захист історичних місць від забудови, навіть за наявності 

відповідних дозволів з боку органів держави на проведення такої забудови 

[437, с. 50].  

У числі принципів організації діяльності органів виконавчої влади і 

такий визначений Конституцією України принцип як соціальна держава. 

Найважливішою рисою соціальної держави є визнання людини найвищою 

соціальною цінністю. Так, відповідно до ст. З Конституції України людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
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визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави [443, с. 83]. Вища соціальна цінність 

людини в Україні як у соціальній державі означає, що остання повинна бути 

представником і захисником інтересів як усього суспільства, так і 

конституційних прав і законних інтересів кожної особи, кожної людини і 

громадянина [437, с. 50]. Говорячи про Україну як соціальну державу, слід 

узяти до уваги її орієнтацію на здійснення широкомасштабної та ефективної 

соціальної політики, що діставала б вияв у реальному забезпеченні прав 

людини і громадянина, створенні доступних систем освіти, охорони здоров’я 

і соціального захисту, належній підтримці малозабезпечених верств населення 

тощо [341, с. 152]. 

Принцип гуманізму, хоч чітко і не прописаний в Основному Законі, але 

випливає з вищенаведеного. Зазначений принцип зумовлює необхідність 

орієнтування при здійсненні діяльності органів виконавчої влади на невід’ємні 

природні права та свободи людини, до яких, зокрема, належать права людини 

на життя, здоров’я, повагу до гідності, свободу й особисту недоторканність, 

свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань 

тощо. Органи виконавчої влади із спеціальним статутом зобов’язані 

охороняти особу, її життя, особисту недоторканність, честь і гідність тощо 

[226, с. 92]. 

За формою державного устрою Україна є унітарною державою. З точки 

зору характеристики принципів діяльності органів виконавчої влади 

унітарність означає принцип централізації та децентралізації в здійсненні 

державної влади. Відповідний принцип проявляється в тому, що за 

центральними (загальнодержавними) органами держави закріплюється право 

забезпечення внутрішніх і зовнішніх загальнонаціональних інтересів, 

регулювання всіх сфер суспільного і державного ладу: політичної, 

економічної, соціальної, культурної (духовної), екологічної та 

зовнішньополітичної, а обов’язок захисту суверенітету і територіальної 
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цілісності визначається як найважливіша функція держави. За місцевими 

органами державної влади традиційно закріплюється право вирішувати 

питання регіонального і місцевого значення, що сприяє реалізації 

загальнодержавних програм [57, с. 41-42]. На регіональному рівні державну 

владу, зокрема виконавчу, здійснює відповідна державна адміністрація, яку 

очолює голова. Зазначена державна адміністрація, в першу чергу, в особі 

голови, має забезпечити виконання законодавства. Вона проводить державну, 

зокрема урядову, політику у сфері соціально-економічного та культурного 

розвитку [417, с. 4-5].  

На сьогодні в Україні відбуваються значні зміни в контексті 

децентралізації влади. Метою децентралізації є досягнення партнерства між 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування шляхом 

перерозподілу повноважень. На практиці це передбачає передачу 

повноважень місцевих державних адміністрацій органам місцевого 

самоврядування при збереженні контролю за виконавчою владою. Тим самим, 

з одного боку, буде вирішено проблему конкуренції між даними структурами, 

з іншого – забезпечено зміщення регулювання на рівень влади найближчий до 

людей, їх проблем.  

Республіка – форма правління, де народ, громадяни можуть брати 

участь в організації і здійсненні державної влади безпосередньо [435, с. 52-53]. 

Республіканізм, народовладдя як принципи організації діяльності органів 

виконавчої влади означають, що вся державна влада виходить від народу 

(народ – джерело влади) і здійснюється ним безпосередньо (участь у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, виборах та інших формах прямої 

демократії) або через його представників (органи народного представництва), 

за допомогою інших органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування [209, с. 30]. 

Щодо принципу поділу влади, то сам термін є умовним, бо політична 

влада, хоч і представлена різними видами органів, але завжди залишається 

єдиною і концентрується в народі. Проте цей термін досить вдало концентрує 
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увагу на необхідності диференціації функцій державних органів, які 

здійснюють цю єдину владу. Така диференціація має об’єктивний характер і 

відображає необхідність розподілу праці між різними гілками політичної 

влади [413, с.15]. Щодо реалізації принципу поділу влади на законодавчу, 

виконавчу, судову, І. С. Сало вказує: «Попри закріплення в конституційних 

засадах реалізації державної влади в Україні принципу єдності і принципу 

поділу влади, модифікована форма правління в країні не запровадила дієвого 

механізму вирішення протиріч і розбіжностей між окремими гілками влади, 

механізмів їх узгодженого функціонування. Наслідками конституційних змін 

2004 року стало розбалансування системи державної влади в Україні, що 

призвело до перманентного загострення протистояння між органами 

державної влади в країні та системної політичної кризи» [430, с. 65-70]. 

Принцип поділу влади доповнюється системою «стримувань і 

противаг». Як вважає О. В. Сурнін, система стримувань і противаг стосовно 

органів виконавчої влади України являє собою механізм попередження і 

протидії узурпації влади, перевищення повноважень і зловживань службовим 

становищем, іншим негативним факторам реалізації державної влади [452, с. 

143]. Така система «передбачає конкуренцію різних органів влади, наявність 

засобів для взаємного стримування й підтримки відносної рівноваги сил». 

Таким чином, підсумовує О. В. Сурнін, вона може, «з одного боку, сприяти 

співробітництву і взаємному пристосуванню органів державної влади, а з 

іншого – створювати потенціал для конфліктів, які найчастіше вирішуються 

шляхом переговорів, угод та компромісів між політичними силами і 

вітчизняними елітами. Більше того, за незбалансованої системи стримувань і 

противаг жорсткий поділ влади може спричинити напругу в суспільстві та 

протистояння гілок влади в державі» [453, с. 80]. 

До числа інститутів системи «стримувань і противаг», передбачених у 

Конституції України, які притаманні виконавчій владі, відносяться: прийняття 

Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів, яка має наслідком 

його відставку; контроль Конституційного Суду за відповідністю Конституції 
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законів та інших правових актів Верховної Ради, Президента, Кабінету 

Міністрів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим; парламентський 

контроль Уповноваженим Верховної Ради з прав людини за дотриманням 

конституційних прав і свобод людини тощо [228, с. 19-20]. 

Наша держава належить до переліку країн із парламентсько-

президентською формою правління, що, у свою чергу, вказує на подвійність 

джерел формування уряду – Кабінету Міністрів [453, с. 80]. Змішана форма 

правління в Україні в аспекті механізму стримувань і противаг і стосовно 

виконавчої гілки влади характеризується також такими рисами: широким 

колом спільних повноважень Президента та парламенту країни, не тільки 

установчих (формування уряду), але й контрольних (відповідальність уряду 

перед Президентом, підконтрольність і підзвітність парламенту); правом 

Верховної Ради України прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів 

України, що має наслідком його відставку; діяльністю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини [430, с. 67]; різними термінами 

функціонування органів державної влади; різними засобами формування гілок 

влади; створенням контрольних і слідчих комісій; колегіальним характером 

уряду; конституційно-правовою відповідальністю вищих органів державної 

влади та посадових осіб [494, с. 42].  

За визначенням Е. В. Гречко, розмежування повноважень та 

компетенційних взаємозв’язків між Кабінетом Міністрів України та 

Президентом України є важливим елементом системи стримувань і противаг. 

Окрім того, до числа елементів досліджуваного механізму можна віднести і 

контрасигнування актів Президента країни главою уряду або профільним 

міністром. «Однією із сфер взаємодії Кабінету Міністрів України та 

Президента України слід вважати сферу відносин щодо встановленої 

Конституцією України норми, згідно з якою акти Президента України, видані 

в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 статті 106 

Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і 

міністра, відповідального за акт та його виконання» [124]. На думку О. В. 
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Совгирі, контрасигнування виконує такі функції, як забезпечення гарантії 

проти зловживання повноваженнями обома сторами – головою держави і 

головою уряду; підтвердження надання урядом дозволу на підписання акта 

голові держави; засвідчення справжності підпису голови держави, вказівка на 

колегіальність прийнятого рішення [442, с. 67]. 

І. С. Сало, аналізуючи дію даного механізму на практиці, доходить 

висновку, що система стримувань і противаг в Україні порівняно з 

відповідними системами в країнах ЄС формально-юридично відповідає 

усталеній європейській традиції. Конституція України також закріпила 

найбільш загальні теоретичні положення, на яких ґрунтується механізм 

стримувань і противаг. Перманентне ж загострення парламентсько-урядової 

кризи впродовж 2006-2008 років, що наприкінці 2008 р. переросла у системну 

політичну кризу, засвідчує, що дієвий механізм функціонування згаданої 

системи не сформовано [430, с. 70]. З урахуванням функціонального 

дисбалансу повноважень виконавчої, законодавчої гілок влади та голови 

держави, про що було зауважено вище, втілення даного принципу повинно 

зазнати коригування в Україні. 

Принцип верховенства права, який традиційно пов’язують з ідеями 

панування права у життєдіяльності громадянського суспільства, нині 

залишається одним із найпрогресивніших здобутків цивілізаційної історії 

людства у сфері регулювання соціальних відносин. Верховенство права 

полягає у пріоритетності права щодо держави, політики, економіки, культури 

та інших інститутів держави, а також щодо інших регуляторів суспільних 

відносин: моралі, звичаїв, традицій тощо [437, с. 50]. Науковці називають цей 

принцип мегапринципом, оскільки він розкривається змістовно через низку 

інших принципів: поваги до людини, її життя, честі, гідності, невідчужуваних 

прав; збалансованості інтересів суспільства, держави та людини; 

демократизму; незалежності суду; розподілу державної влади; якості 

законодавства; законності тощо [181]. Принцип верховенства права в 

діяльності органів виконавчої влади виражається, наприклад, у праві 



 102 

оскарження в суді рішень державних органів, відшкодуванні шкоди, 

заподіяної їх незаконними діями тощо. 

Принцип визнання міжнародно-правових стандартів в умовах 

євроінтеграції – це один з тих принципів у числі засад організації діяльності 

виконавчої влади, що на сьогодні активно змінює ракурси реалізації, активно 

впроваджується в життя. І про це ми докладно поговоримо у розділі 3. 

Принцип свободи політичної діяльності на сьогодні, як і попередній 

принцип, має нові тенденції втілення як засада організації діяльності органів 

виконавчої влади. Як констатує З. С. Кравцова, з урахуванням ситуації, що 

складається в Україні, уявлення про фактори, що впливають на зміст та 

сутність принципів конституційного ладу, не можуть бути сталими, вони 

постійно перебувають у стані змін і розвитку [209, с. 29]. Традиційним для 

організації та діяльності органів виконавчої влади був принцип 

позапартійності органів виконавчої влади, але за умов повної реалізації 

конституційно-правової реформи в Україні цей принцип зазнав відповідних 

змін, принаймні щодо організації та діяльності Кабінету Міністрів України, 

оскільки посади членів Кабінету Міністрів України, на відміну від усіх інших 

посад у системі органів виконавчої влади, є політичними посадами. Цей 

принцип у числі засад діяльності уряду трансформувався у принцип 

політичної відповідальності [328, с. 308]. 

І в цьому контексті одразу вказуємо на такий принцип організації 

діяльності органів виконавчої влади як принцип відповідальності. Принцип 

республіканізму включає принцип відповідальності вищих посадових осіб 

держави за неналежне виконання своїх повноважень перед народом або 

вищим представницьким органом [162, с. 108-109]. З цього приводу Н. М. 

Охріменко зазначає, що реформування системи органів виконавчої влади 

передбачає радикальне оновлення усіх її основних елементів. Але без 

відповідального ставлення посадових осіб органів виконавчої влади, які 

наділені широким спектром владних повноважень, до виконання своїх 

професійних обов’язків не можна розраховувати на позитивний ефект цих 
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новацій. Успіх реформ значною мірою пов’язаний із спрямуванням 

національного законодавства на підвищену відповідальність посадових осіб 

органів виконавчої влади за наслідки своєї роботи. Незалежно від 

організаційної структури органу, ступеня децентралізації й делегування 

повноважень на нижчий рівень управління один керівник має нести повну й 

абсолютну відповідальність за роботу всього колективу [291].  

Відповідно до ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII уряд відповідальний перед 

Президентом України. Президент України має право внести до Верховної Ради 

України пропозицію щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України з урахуванням обмежень, визначених Конституцією 

України. У даному контексті мова йде про солідарну відповідальність. 

Водночас, згідно з частинами 2, 3 ст. 45 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII члени Кабінету Міністрів 

України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах 

державного управління, за вчинення правопорушень відповідно до закону. 

Згідно з ч. 2 ст. 21 вказаного Закону міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні йому. Міністри персонально несуть всю повноту 

відповідальності за результати роботи міністерства та визначають ступінь 

відповідальності керівників підрозділів міністерства [139, с. 163]. Держава, 

наділяючи міністра правом приймати рішення, формувати та реалізовувати 

державну політику у відповідній сфері, передбачає його персональну 

відповідальність, яка не повинна залежати від будь-яких факторів, що 

вплинули на це рішення. Президент України, Прем’єр-міністр України може 

оголосити догану міністру за неналежне виконання службових обов’язків і 

така відповідальність має дисциплінарний характер. Проте, як показує 

практика, жоден міністр не був притягнутий до відповідальності, незважаючи 

на результати перевірок, проведених органами юстиції, скасованих чи 

відмовлених у державній реєстрації нормативних актів міністерства [291]. 
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Відповідно до ст. 27 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI [404] посадові особи міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади несуть кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність 

відповідно до закону.  

Згідно з ч. 4 ст. 23 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 № 794-VII голови місцевих державних адміністрацій під час 

здійснення своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів 

України. Місцеві державні адміністрації та їх голови підзвітні та 

підконтрольні Кабінету Міністрів України у межах його повноважень.  

У цьому контексті звернемо увагу на проблему, яка полягає в тому, що 

наразі в Україні не передбачена конкретна відповідальність органів місцевого 

самоврядування за невиконання делегованих повноважень. З цього приводу А. 

О. Новак зазначає: «Відсутність юридичної відповідальності на практиці 

розглядається по-різному: з одного боку, органи місцевого самоврядування 

убезпеченні від тиску з боку держави, особливо в умовах недофінансування 

делегованих повноважень, а з іншого – створені підстави для навмисного 

невиконання повноважень. Одночасно це порушує засади контрольної 

діяльності, перетворюючи її на фікцію». При цьому науковець акцентує увагу 

на тому, що законодавство європейських країн встановило відповідальність 

органів місцевого самоврядування перед державою за невиконання або 

неналежне виконання делегованих державних повноважень у межах наданих 

ресурсів. Наприклад, у Німеччині державні завдання доручаються громаді 

(комунальному самоврядуванню), але через її певні органи, оскільки вони 

будуть нести відповідальність у випадку невиконання або неналежного 

виконання переданих повноважень. У скандинавських країнах та 

Великобританії контроль за делегованими державними повноваженнями 

здійснюють спеціальні відносно незалежні контролери-омбудсмени (із 

шведської «ombudsman» – представник інтересів, перекладач), порушуючи 
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питання про відповідальність посадових осіб муніципалітетів за неправильне 

їх здійснення [273]. 

У числі принципів організації діяльності органів виконавчої влади 

України і рівний доступ до державної служби. Відповідне право прямо 

передбачене ч. 2 ст. 38 Конституції України. 

Окрім загальних принципів організації діяльності органів виконавчої 

влади, закріплених в Конституції України, до них слід віднести також ряд 

інших. На сьогодні встановлені в законодавстві України наступні принципи 

організації діяльності органів виконавчої влади. 

Перший з них – безперервність. Він, як вказує В. С. Кобрін, є 

філософською категорією, що відображає єдність перервної, поділеної 

реальності, взаємний перехід окремих її ланцюгів. Принцип безперервності 

діяльності органів виконавчої влади, за визначенням науковця, передбачає, 

«що Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом 

України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до 

початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше 

ніж шістдесят днів… Прем’єр-міністр залишатиметься виконувати обов’язки 

Глави Уряду до формування нового складу Кабінету Міністрів України. 

Виняток становить лише смерть Прем’єр-міністра України. В такому випадку 

його обов’язки буде виконувати Перший віце-прем’єр-міністр або віце-

прем’єр-міністр згідно з визначеним розподілом повноважень… Даний 

принцип буде виражатися також в конституційному обов’язку Прем’єр-

міністра України у випадках дострокового припинення повноважень 

Президента України виконувати його обов’язки на період до обрання і вступу 

на пост нового Президента України. Таким чином, Прем’єр-міністр України 

своєю діяльністю забезпечить безперервність функціонування як інституту 

глави держави так і всієї державної влади» [184, с. 99].  

Принцип єдиноначальності та колегіальності, як бачимо, включає дві 

складові. Колегіальність в обговоренні найважливіших питань дає змогу 

керівникові врахувати громадську думку, використовувати колективний 
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розум фахівців, ініціативу й творчість керованого ним колективу [433]. 

Колегіальність (з латинської – товариство, братство, співпраця) – принцип 

діяльності органів виконавчої влади, згідно з яким керівництво органами та 

організаціями здійснюється колегією – групою осіб, які мають рівні права та 

обов’язки або дорадчі права у розв’язанні питань, що належать до компетенції 

даного органу, організації. У зв’язку з цим колегіальність буває вирішальною 

і дорадчою. Остання властива переважно органам виконавчої влади, які діють 

на основі єдиноначальності [500, с. 148]. У свою чергу, єдиноначальність – 

принцип управління, відповідно до якого керівникові надаються широкі 

управлінські повноваження при персональній відповідальності за результати 

роботи. Документальним виявом єдиноначальності є наказ або інший акт 

керівника, за обґрунтованість і законність якого він несе персональну 

відповідальність [500, с. 415]. 

Принцип поєднання державних і місцевих інтересів включає 

дотримання встановлених Конституцією України вимог щодо територіальної 

організації влади на місцях у вигляді поєднання прямого державного 

управління на регіональному рівні з місцевим самоврядуванням. Цей принцип 

має конкретний вираз у делегуванні повноважень. Делеговані повноваження – 

це повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого 

самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого 

самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним 

адміністраціям за рішенням районних, обласних рад [334]. І. М. Грищенко 

вважає, що принцип поєднання місцевих і державних інтересів є провідним у 

забезпеченні життєдіяльності відповідної території на належному рівні. Від 

ефективності спільного управління та взаємодії органів влади та органів 

місцевого самоврядування залежить якість життя людей, їх економічне, 

культурне і духовне життя [128, с. 88]. 

Принцип забезпечення єдності державної політики в діяльності органів 

виконавчої влади означає, що всі органи виконавчої влади спрямовують свою 
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діяльність на вирішення чітко визначених державою завдань за допомогою 

закріплених на нормативно-правовому рівні засобів [433, с. 581]. 

Принцип поєднання громадського і державного контролю полягає у 

наявності в народу прагнення і засобів для встановлення свого контролю над 

державою [247, с. 34]. Отже, з розвитком громадського контролю все більшу 

увагу дослідники приділяють контролю з боку суспільства, так званому 

цивільному контролю, його концептуальному та нормативному закріпленню 

[417, с. 10]. Як вважає В. О. Лучин, «здатність суспільства до контролю над 

владою – ознака громадянського суспільства. Тільки контроль, набуваючи 

правових форм, здатний підпорядкувати владу праву, і лише за умови 

існування громадянського суспільства держава опиняється «під правом», стає 

«правовою» [237, с. 27]. 

Суб’єктами громадського контролю, як зазначає А. П. Кривець, можуть 

виступати всі учасники суспільних відносин, не наділені державно-владними 

повноваженнями [215, с. 219]. Громадські формування як суб’єкти 

організованої громадськості мають різну мету, завдання, рівень повноважень, 

територію діяльності, проте їх соціально-політичне призначення полягає, 

насамперед, у тому, що вони допомагають людям у розв’язанні проблем 

повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення 

суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування [208, с. 

13]. З 2010 року передбачено функціонування громадських рад. Створення 

таких органів, констатують В. О. Купрій та Л. В. Паливода, забезпечує участь 

громадян в управлінні державними справами при органах виконавчої влади за 

допомогою таких інструментів, як громадський контроль, громадська 

експертиза, громадська антикорупційна експертиза [221, с. 10]. 

Принцип поєднання громадського і державного контролю включає 

можливість, а в деяких випадках – обов’язок, доведення результатів 

державного контролю до відома громадськості або правоохоронних органів, 

інших осіб, зацікавлених в результатах контролю [51, с. 133, 246-247]. Заходи 

контролю тим ефективніші, чим ширше в його здійсненні бере участь все 
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суспільство, його громадські інститути, всі громадяни [215, с. 219]. Однак слід 

розуміти, що суб’єкти громадського контролю виступають від імені 

громадськості, а не держави. Тому їх контрольні повноваження, як правило, 

позбавлені юридично владного характеру. Особливістю громадського 

контролю є те, що його результати мають рекомендаційний характер [104, с. 

24]. 

Сутність принципу системності визначають як «важливість для 

суспільства розуміти та уявляти усю систему публічної служби, основні її 

функції та функції її складових, отримувати доступну і зрозумілу інформацію» 

[417, с. 10]. Ми ж вважаємо, що зміст принципу системності полягає зовсім в 

іншому. У вищенаведеному трактуванні мова йде про відкритість та 

прозорість системи органів виконавчої влади. Забігаючи наперед, зауважимо, 

що принципи відкритості та прозорості є однією з адміністративно-правових 

засад функціонування органів виконавчої влади в країнах ЄС (вимоги щодо 

прозорої роботи і співпраці регуляторних органів між собою та з іншими 

зацікавленими сторонами закріплені законодавством ряду країн-членів ЄС). 

Існують приклади, коли законодавством країн, економіки яких знаходяться в 

процесі становлення, також закріплюється цей принцип [344, с. 6].  

Сутність принципів відкритості та прозорості розкривається у ряді 

положень щодо організації діяльності органів виконавчої влади: доступності 

інформації про діяльність; звітуванні органів у відкритій формі з відкритим 

доступом тощо. Втіленням даного принципу можна вважати і положення 

частин 1, 3 ст. 4 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

від 17.03.2011 № 3166-VI, відповідно до яких міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади є юридичними особами публічного права. На 

будинках, де розміщуються міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади, вивішуються таблички (вивіски) із зображенням Державного Герба 

України та найменуванням розташованих органів і піднімається Державний 

Прапор України. Формою реалізації вказаного принципу є розгляд звернень 

громадян з питань діяльності органів виконавчої влади. На сьогодні, як вважає 
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М. В. Синявіна, головною проблемою сучасної теорії і практики державного 

управління в Україні залишається пошук відповіді на запитання: «Як 

трансформувати діючу систему державного управління (по формі публічну, а 

по суті не публічну) в систему публічного управління (і по формі, і по суті), а 

державну службу (по формі відкриту, а по суті закриту) в публічну службу (і 

по формі, і по суті)?» [435, с. 52-53]. 

Одразу ж зауважимо, що принципи прозорості та відкритості в 

організації діяльності органів виконавчої влади поєднується з принципом 

збереження державної таємниці. Хоча ми й не побачили його серед визначених 

основ діяльності органів виконавчої влади, все ж таки він діє і є складовою 

частиною системи принципів. 

Щодо принципу системності, то в діяльності органів виконавчої влади 

він виявляється не тільки у складності узгодженості структури системи 

органів виконавчої влади України, але й повинен включати чітку взаємодію 

окремих елементів, розподіл повноважень між ними, взаємодію з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

об’єднаннями громадян. Він також має перебувати серед єдиних принципів 

організації діяльності органів виконавчої влади і поєднуватися з принципом 

розподілу повноважень, компетенції суб’єктів здійснення виконавчої влади 

[417, с. 10]. Чому ми акцентуємо увагу на факторі необхідності? А тому, що на 

сьогодні про впровадження даного принципу мова не йде. І цій проблемі ми 

присвятимо окремий підрозділ розділу 4. 

Також не закріплені в законодавстві, але відносяться до числа 

принципів організації діяльності органів виконавчої влади наступні принципи. 

Зокрема йдеться про принцип ієрархічності чи підпорядкованості, який 

можна розкрити наступним чином: кожна складова системи публічної служби 

займає своє місце у відповідній структурі, вона також передбачає наявність 

власної структури з внутрішніми взаємозв’язками структурних елементів. За 

допомогою даного принципу слід проаналізувати горизонтальні, вертикальні 

та інші види зв’язків між елементами системи [417, с. 10]. 
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Відносини між різними ланками системи органів виконавчої влади 

базуються на засадах субординації, відповідно до якої рішення органів 

виконавчої влади вищого рівня є обов’язковими до виконання органами 

виконавчої влади нижчого рівня, а в передбачених законом випадках вищі 

органи виконавчої влади мають право скасовувати акти нижчих органів 

виконавчої влади, призначати та звільняти з посади їх керівників і заступників 

керівників. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність усіх 

інших органів виконавчої влади [498, с. 287]. 

Принцип інтерактивності передбачає, що з розвитком технологій все 

більш актуальними постають питання миттєвого забезпечення доступу до 

інформації, можливості замовлення та отримання послуг через Інтернет тощо 

[498, с. 287]. 

Такі принципи, як об’єктивність, економічність, програмування, 

науковість також повинні бути в числі засад організації діяльності органів 

виконавчої влади. 

Принцип об’єктивності зумовлює необхідність урахування в 

управлінських процесах вимог об’єктивних закономірностей і реальних 

можливостей суспільства і виражає залежність системи державного 

управління від об’єктивно обумовлених суспільних цілей, які виникають на 

певному етапі розвитку, рівня розвитку та характеру керованих об’єктів, 

наявних ресурсів і засобів, необхідних для здійснення управління, внутрішніх 

закономірностей функціонування і розвитку управління [438]. 

Економічність передбачає встановлення співвідношення застосованих 

сил і засобів досягнення цілі у порівнянні з отриманим результатом.  

Програмування як принцип організації діяльності органів виконавчої 

влади охоплює розробку і прийняття програмних правових актів з питань 

реформування і функціонування системи. Лише ретельне планування та 

програмування дозволяють отримати науково обґрунтований, економічно 

доцільний, виважений, узгоджений результат. 
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Принцип професійної компетентності також виступає одним з 

принципів організації діяльності органів виконавчої влади України вже 

сьогодні. Професійна компетентність трактується як поглиблене знання 

справи; сукупність професійних знань і професійно значущих особистісних 

якостей, що детермінують самостійну й відповідальну діяльність службовця; 

здатність та уміння виконувати певні професійні функції; прояв єдності 

професійної та загальної культури; інтегративна характеристика фахівця, що 

демонструє готовність та визначає його здатність успішно здійснювати 

професійну діяльність; важливий компонент підсистеми професіоналізму 

діяльності [263, с. 185]. Принцип професійної компетентності службовців 

органів виконавчої влади впроваджується через те, що органи виконавчої 

влади мають особливий склад (комплектацію, здебільшого, з державних 

службовців, між якими розподіл посадових обов’язків закріплюється 

нормативними актами, а кожен з держслужбовців має відповідати 

встановленим вимогам щодо рівня професійної підготовки, стажу і досвіду 

роботи тощо [328, с. 308].  

При цьому рівень професійної компетентності постійно підтримується 

і підвищується. Як зауважує з цього приводу О. Ю. Оболенський, суспільство 

і держава потребують підготовки нової генерації і підвищення кваліфікації 

керівників та фахівців органів державної влади, тому одним з пріоритетних 

напрямів соціально-економічного розвитку України має стати якісне 

удосконалення системи як підготовки, так і підвищення кваліфікації 

державних службовців [276, с. 227].  

І ще один принцип, про який вважаємо за необхідне сказати при 

дослідженні принципів організації діяльності органів виконавчої влади 

України, – це врахування конкретної правової культури та правового досліду 

держави, діючої системи правового регулювання [417, с. 8-9]. На наш погляд, 

дотримання цього принципу вкрай актуальне сьогодні, зокрема у зв’язку з 

вибором Україною євроінтеграційного курсу. Всі зміни, запропоновані на 

основі аналізу досвіду організації діяльності органів виконавчої влади 
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закордонних країн, повинні бути ретельно досліджені на предмет протиріч, 

звуження кола наданих на сьогодні прав і свобод людини і громадянина. В. В. 

Жернаков доходить висновку, що гармонізація права України з правом ЄС не 

повинна перетворитися в автоматичне запозичення досвіду програм Заходу. 

Не варто необдумано використовувати досвід правового регулювання у 

країнах Європи, вважає науковець. Трансформація має відбуватися з 

дотриманням таких принципових положень, як поступовість, послідовність, 

продуманість, довгострокова стратегія, обов’язковість перехідного періоду 

адаптації. Тому питання вибору між докорінним реформуванням та 

поступовим удосконаленням видається йому риторичним [159, с. 118]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що перелік 

принципів організації діяльності органів виконавчої влади, являючи собою 

вихідні положення їх створення і функціонування, включає як закріплені в 

законодавстві, так і теоретично визначені засади.  

Вадою правового регулювання означеного питання в законодавстві 

України, встановленою шляхом порівняння принципів організації діяльності 

органів виконавчої влади, закріплених в законах України щодо діяльності 

уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади (державних 

адміністрацій), визначено відсутність єдиного переліку принципів, що були б 

притаманні організації діяльності всіх без винятку органів виконавчої влади і, 

відповідно, закріплені в загальному нормативно-правовому акті з питань 

організації діяльності органів виконавчої влади України чи в ряді спеціальних 

актів. Серед таких принципів: демократизм; вища соціальна цінність людини 

в Україні; гуманізм; децентралізація і деконцентрація влади; республіканізм; 

народовладдя; поділ влади при функціонуванні системи «стримувань і 

противаг»; визнання міжнародно-правових стандартів; поєднання свободи 

політичної діяльності (для службовців, які служать на політичних посадах) та 

політичної нейтральності (для державних службовців); відповідальність; 

рівний доступ до державної служби; безперервність діяльності органів 

виконавчої влади; єдиноначальність та колегіальність; поєднання державних і 
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місцевих інтересів; забезпечення єдності державної політики; поєднання 

громадського і державного контролю; відкритість та прозорість; збереження 

державної таємниці; системність, чітка взаємодія окремих елементів системи 

органів виконавчої влади, розподіл повноважень між ними; принцип 

компетенції суб’єктів здійснення виконавчої влади; ієрархічність чи 

підпорядкованість; субординація; інтерактивність; об’єктивність; 

економічність; програмування; науковість; професійна компетентність; 

підвищення кваліфікації державних службовців; врахування конкретної 

правової культури та правового досліду держави. 

 

1.4 Сучасна система органів виконавчої влади України 

 

Як зазначалося у попередніх підрозділах, виконавчу владу ми 

досліджуємо з позиції її визначення системою управління, що 

характеризується суб’єктом, об’єктом та зв’язками між ними. Суб’єкт 

управління в цій системі – система органів виконавчої влади. Така система, як 

констатує Ю. П. Битяк, належать до числа складних самоврядних систем [55, 

с. 59]. Складність суб’єкта (як і об’єкта  ) управління означає складність 

зв’язків, що утворюються в рамках відповідної системи управління. 

Це означає, що загальний суб’єкт можливо конкретизувати. Для цього 

слід обрати критерій конкретизації, що дозволить виділити проміжних 

суб’єктів управління поряд із загальними. В контексті впливу це означатиме, 

що поряд з безпосереднім впливом загального суб’єкта на загальний об’єкт 

з’являється категорія опосередкованого впливу, який здійснюється 

вищестоящим суб’єктом управління в системі органів виконавчої влади на 

один з проміжних суб’єктів для того, щоб у кінцевому результаті було 

здійснено вплив на загальний об’єкт (суспільство). Таким чином, специфіка 

проміжних суб’єктів такої системи управління як виконавча влада 

проявляється у здійснені ними опосередкованого впливу на загальний об’єкт 

управління. Також специфіка проміжного суб’єкта управління виконавчої 
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влади полягає в тому, що він виступає в якості об’єкта безпосереднього 

управління для вищестоящих ланок. Але зазначене безпосереднє управління 

здійснюється для досягнення такого кінцевого результату як вплив на 

загальний об’єкт управління в рамках управлінської системи – виконавчу 

владу, хоч такий і є опосередкованим через проміжного суб’єкта.  

Схематично описану систему управління можна зобразити наступним 

чином (схема 1). 

Розгляд виконавчої влади в якості вказаної системи дозоляє по-новому 

вивчити питання ефективності діяльності органів виконавчої влади, оскільки 

саме вплив загального суб’єкта на загальний об’єкт у вигляді конкретних 

показників можливо брати за відправну точку аналізу ефективності за обраним 

критерієм (економічною, соціальною, культурною ефективністю тощо). 

 

Схема 1. Виконавча влада як система управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладніше розглянемо суб’єкт управління у вищеописаній системі 

управління, критерії виділення проміжних суб’єктів. Це сучасна система 

органів виконавчої влади України – цілісне утворення, що складається з 

великої кількості різноманітних частин – окремих органів та їх структурних 

Загальний об’єкт 

Загальний суб’єкт 
Безпосередній вплив 
проміжного суб’єкта на 
проміжний суб’єкт 

Опосередкований вплив 
проміжного суб’єкта на 
загальний об’єкт 

Безпосередній вплив 
загального суб’єкта на 
загальний об’єкт 



 115 

підрозділів [55, с. 59], але в цілому воно являє собою загальний суб’єкт 

управління такої системи управління як виконавча влада.  

Кожен з органів системи діє від імені та за дорученням держави, має 

певний правовий статус, виступає носієм відповідних повноважень юридично-

владного характеру, реалізація яких забезпечує йому досягнення мети 

виконавчо-розпорядчої діяльності. Кожен орган виконавчої влади має 

офіційне найменування та повноваження використовувати різні атрибути з 

державною символікою. Органи виконавчої створюються державою у 

встановленому законом порядку спеціально для здійснення її управлінських 

функцій – функцій державної виконавчої влади (забезпечують фактичну 

реалізацію цієї влади) [56, с. 39]. 

Щодо виділення конкретних складових системи органів виконавчої 

влади України (проміжних суб’єктів управління), стикаємося з труднощами. 

Справа в тому, що Конституція України закріплює єдину систему органів 

виконавчої влади в Україні, однак вона не містить їх повного переліку, чіткої 

наукової класифікації [56, с. 40]. Органи державної виконавчої влади, на думку 

В. К. Колпакова, класифікуються за такими критеріями: а) за масштабом 

діяльності; б) за порядком утворення; в) за обсягом компетенції; г) за місцем 

у державно-управлінській ієрархії. Наприклад, за порядком утворення 

розрізняють конкретні органи, які створюються внаслідок прямої дії 

конституційних норм (Кабінет Міністрів і місцеві державні адміністрації); 

органи, які утворюються Президентом України (Президент України утворює, 

реорганізує і ліквідує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади, наприклад, Державну служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України [362]). За місцем у 

державно-управлінської ієрархії виділяються вищестоящі та нижчестоящі 

органи [197, с. 110]. Органи виконавчої влади за повноваженнями, характером 

і напрямами роботи поділяються на: органи виконавчої влади загальної 

компетенції (КМ України, місцеві державні адміністрації); функціональної 

компетенції (Міністерство фінансів України, Міністерство економіки та з 
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питань європейської інтеграції України); галузевої компетенції (Міністерство 

охорони здоров’я України, Міністерство транспорту України та ін.); 

міжгалузевої компетенції (Міністерство екології та природних ресурсів 

України, Міністерство палива та енергетики України) [498, с. 287]. Як зазначає 

В. Л. Федоренко, органи виконавчої влади в Україні – це система центральних 

і місцевих, одноособових і колегіальних органів виконавчої влади загальної та 

спеціальної компетенції на чолі з Кабінетом Міністрів України, що відповідно 

до Конституції та законів України забезпечують виконання Конституції 

України, законів України, указів Президента України, постанов Верховної 

Ради України в найважливіших сферах суспільного і державного життя 

України [328, с. 306]. 

Для розгляду системи органів виконавчої влади в нашому дослідженні 

вважаємо доцільним обрати одну з наведених класифікацій, що дозволить 

послідовно і повно встановити складові відповідної системи та їх характерні 

ознаки й відмінності.  

Ми скористаємося поділом органів виконавчої влади за масштабом 

діяльності. В. К. Колпаков за даною ознакою виділяє такі органи виконавчої 

влади: а) вищі; б) центральні; в) місцеві; г) спеціальні [197, с. 110]. На думку 

укладачів Юридичної енциклопедії за редакцією Ю. С. Шемшученка, такий 

різновид органів виконавчої влади як «спеціальні» відноситься до рівня або 

«масштабу» центральних органів виконавчої влади. Їх класифікація 

передбачає такий поділ органів виконавчої влади: а) вищий орган – Кабінет 

Міністрів України; б) центральні органи: міністерства, державні комітети 

(державні служби) і органи, статус яких прирівнюється до держаних комітетів, 

а також центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом; в) 

місцеві органи: обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації, місцеві (територіальні) органи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, а також Раду міністрів АР Крим [498, 

с. 287]. На наш погляд, така класифікація більш точна, оскільки ілюструє 
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масштаби діяльності органів виконавчої влади України із спеціальним 

статусом.  

Розпочнемо з рівня Кабінету Міністрів України. Конституційно-

правовий статус уряду (Кабінету Міністрів України) та його компетенційні 

взаємозв’язки визначаються Конституцією України (розділ VI «Кабінет 

Міністрів України. Інші органи виконавчої влади») та прийнятим відповідно 

до положень Основного Закону Законом України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 27 лютого 2014 року. 

Згідно зі ст. 113 Конституції України Кабінет Міністрів України є 

вищим органом у системі органів виконавчої влади, тобто в Основному Законі 

закріплена лише ця назва. Однак аналіз ст. 1 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII дає підстави використовувати 

поряд з наведеною й іншу назву – Уряд України – при характеристиці вищого 

органу в системі органів виконавчої влади. 

У цьому контексті зауважимо, що згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI 

система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів 

виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України. У 

зазначеному положенні Закону міститься двозначність у трактуванні статусу 

Кабінету Міністрів України. Двозначність полягає в тому, що незрозуміло 

наступне: чи то уряд відноситься до числа центральних органів виконавчої 

влади, чи то він є вищим органом в системі органів виконавчої влади. Якщо 

перше з означених трактувань прийняти за основу, то взагалі в системі органів 

виконавчої влади можливо виділяти центральний і місцевий рівень.  

Лише комплексний аналіз дозволить однозначно трактувати статус 

Уряду України. Зокрема в абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про центральні 

органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI вказано, що систему 

центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та інші 

центральні органи виконавчої влади. При цьому в ст. 1 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII встановлено, що Уряд 



 118 

України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. При цьому 

статус Уряду як центрального органу не закріплено. Тому, на наш погляд, 

цілком логічно з точки зору специфіки органів виконавчої влади говорити про 

вищий орган в системі органів виконавчої влади та центральні органи 

виконавчої влади. Однак остаточно позбутися двозначності можливо шляхом 

внесення змін до абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI. 

У світовій практиці виокремлюють два основних способи формування 

урядів: 1) парламентський, коли уряд утворюється за результатами 

парламентських виборів (характерний для парламентських республік, 

монархій, змішаних республік); 2) позапарламентський, в межах якого 

виділяють два різновиди: – реально позапарламентський, за якого уряд не 

потребує довіри парламенту і формується незалежно від нього (характерний 

для президентських республік, дуалістичних монархій, деяких змішаних 

республік); формально позапарламентський, за якого уряд парламентом не 

призначається, але потребує його довіри [328, с. 311]. Уряд України 

формується як позапарламентський, за винятком парламентських урядів, що 

мали місце в Україні після набуття чинності Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України» від 08.12.2004 і до його визнання 

неконституційним Конституційним Судом України (Рішення від 30.09.2010 № 

20-рп/2010) [328, с. 306]. 

Характеризуючи склад уряду, В. Л. Федоренко зазначає, що у світовій 

практиці відомі дві моделі організації урядів: 1) кабінетна (англосаксонська) 

модель уряду, суть якої полягає у тому, що до складу уряду входять не всі 

міністри, а лише ті, які мають найбільш авторитетні за змістом повноваження 

(Велика Британія.); 2) континентальна модель, за якої до складу уряду входять 

керівники всіх центральних органів виконавчої влади (міністерств і відомств) 

[328, с. 310-311]. Очевидно, що наведена класифікація складів урядів є 

загальною і не охоплює всі можливі варіанти їх формування. Так, згідно з ч. 1 

ст. 114 Конституції України до складу Кабінету Міністрів України входять 
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Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-

міністри, міністри, але не входять представники інших центральних органів 

виконавчої влади [328, с. 310-311]. При цьому належність України до 

строкатого списку держав із парламентсько-президентською формою 

правління, насамперед, ілюструється подвійністю джерел формування уряду – 

Кабінету Міністрів. Ролі Президента України та Верховної Ради у 

відповідному процесі визначено з дотриманням принципу стримувань і 

противаг, враховуючи, що відповідно до ст. 102 Конституції України 

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Згідно із статтею 

6 Основного Закону України йога посада не включена до жодної гілки влади. 

Як глава держави Президент України є рівноправним органом в системі 

органів державної влади і відповідно до компетенції вступає з іншими 

органами держави у конститу¬ційно-правові відносини, які можна визначити 

як відно¬сини по розподілу між ними повноважень [324, с. 79]. 

Хоча відповідно до ст. 102 Конституції України Президент України є 

главою держави і виступає від її імені, він згідно із статтею 6 Основного 

Закону України не включений до жодної гілки влади. Проте як глава держави 

Президент України є рівноправним органом в системі органів державної влади 

і відповідно до компетенції вступає з іншими органами держави у 

конститу¬ційно-правові відносини, які можна визначити як відно¬сини по 

розподілу між ними повноважень [324, с. 79]. 

І в цьому контексті слід звернути увагу на те, що голова держави в 

Україні не належить до числа елементів виконавчої гілки влади. Така позиція 

висловлюється в науці. Наприклад, В. А. Шатіло стверджує наступне: 

«Виходячи із встановленої Конституцією України республіканської форми 

державного правління змішаного типу, яка закономірно пов’язана з так званим 

дуалізмом виконавчої влади, що складається з двох функціонально поєднаних 

суб’єктів – Президента України та Кабінету Міністрів України, специфічність 

даної моделі полягає саме у належності цих суб’єктів до гілки виконавчої 

влади: якщо уряд входить до неї як окрема структурна ланка системи орга¬нів, 
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то Президент України – через певний обсяг своїх повноважень у сфері 

виконавчої влади» [494, с. 41-44].  

Забігаючи наперед, зазначимо, що у ряді країн-учасниць ЄС голова 

держави дійсно визначається в системі державної влади носієм виконавчої 

влади, як, наприклад, у Франції. Мова йде про так званий дуалізм (від 

латинського dualis – двоїстий) у виконавчій владі, що передбачає подвійну 

структуру виконавчої влади з двома лідерами [170, с. 47-54]. Щодо України, 

то Президент України є главою держави і виступає від її імені (ст. 102 

Конституції України). Отже, визначати Президента України головою 

виконавчої влади безпідставно. Наявність сумісної компетенції, взаємодії 

голови держави і виконавчої гілки влади в Україні, широких повноважень 

Президента щодо формування, контролю та інших функцій відносно Кабінету 

Міністрів України не можуть бути підставою для визначення Президента 

України представником виконавчої влади, головою виконавчої гілки 

державної влади. Роботою Кабінету Міністрів України керує Прем’єр-міністр, 

який є вищою посадовою особою вищого органу в системі органів виконавчої 

влади – Кабінету Міністрів України – і якому притаманний особливий 

конституційно-правовий статус [184, с. 99]. Він спрямовує її на виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка схвалюється Верховною 

Радою України згідно з п. 11 ст. 85 Конституції. Прем’єр-міністр України 

входить із поданням до Президента про утворення, реорганізацію та 

ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в межах 

коштів, передбачених Державним бюджетом на утримання цих органів [197, 

с. 112]. Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України 

мають право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка Прем’єр-

міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів 

України. Такі ж наслідки має прийняття Верховною Радою резолюції недовіри 

Кабінетові Міністрів [197, с. 113]. 

Однак, поряд з цим, голова держави в Україні має широкі 

повноваження щодо органів виконавчої влади. До функцій Президента 
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України стосовно органів виконавчої влади належать: установча (формування 

органів), кадрова (призначення, припинення повноважень та вирішення 

питань відповідальності), контрольна (встановлення законності й доцільності 

діяльності) та регулятивна (правове регулювання діяльності). І такий широкий 

перелік повноважень Президента України щодо органів виконавчої влади 

створює враження, що у нього конституційно встановлені всеохоплюючі 

функції та повноваження у сфері виконавчої влади і що саме він реально 

повинен очолити цю гілку державної влади [136, с. 40, 45]. Таким чином, 

Україну можна відносити до держав із змішаною формою правління.  

З цього приводу Н. І. Гончаренко вказує на те, що утвердження саме 

змішаної системи правління виявилось найбільш популярним для країн, що 

здійснюють пост-комуністичний транзит до демократичних режимів. 

Головною перевагою змішаних форм правління є поєднання стабільності 

президентської посади та відповідальності уряду перед парламентом. Тим 

самим такі системи в умовах відсутності сталої демократичної традиції 

виявляють стійкість перед загрозою перетворення їх на різновиди 

олігархічних режимів (у випадку парламентської системи) або одноосібної 

узурпації влади (у випадку президентської системи) [116, с. 18-19]. Висновок 

щодо змішаної форми правління в Україні, попри відсутності прямої вказівки 

на це в Конституції України, дає можливість характеризувати 

взаємовідносини «Президент України – виконавча влада» як дуалізм. 

Порівнюючи зв’язки у трикутника «Президент України – Кабінет 

Міністрів – Верховна Рада України» таких держав як Україна і Франція, О. О. 

Іванець доходить висновку, що інститут президента відіграє невід’ємну роль 

у структурі політичних систем України та Французької Республіки. Будучи 

запровадженою саме на основі французького досвіду, дані моделі мають 

чимало спільних рис. Однак науковець акцентує увагу і на наявності 

відмінностей: у Французькій Республіці Президент є фактично керівником 

уряду за наявності особливої посади Прем’єр-міністра. Натомість в Україні 

Президенту належать лише контролюючі та кадрові повноваження. 
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Переважна більшість актів Президента Французької Республіки скріплюється 

міністрами або Прем’єр-міністром. Це являє собою додатковий стабілізуючий 

елемент у системі розподілу влад [168, с. 355, 358]. Р. С. Мартинюк, 

аналізуючи державно-правовий досвід дуалізму виконавчої влади П’ятої 

Французької Республіки та особливості організації виконавчої влади в 

Україні, доходить висновку, що «сумісна компетенція глави держави й уряду 

у виконавчій сфері відображає намагання розробників концепції 

раціоналізованого парламентаризму поєднати кращі риси президентської та 

парламентської форм правління в організації виконавчої влади – високу 

функціональну ефективність уряду завдяки залученню до його формування й 

координації поточної урядової політики глави держави та наявність достатньо 

самостійного у своїх рішеннях і діях Прем’єр-міністра – представника 

парламентської більшості» [248, с. 200-208]. 

З досвіду організації діяльності органів виконавчої влади Франції О. О. 

Іванець пропонує запозичити порядок регламентації статусу голови держави в 

окремому законі, адже в Україні відсутній єдиний законодавчий акт, який би 

визначав особливості правового статусу Президента України. Науковець 

констатує, що «наразі основні положення регулюються Конституцією 

України, але обмежений обсяг останньої означає неможливість детального 

зазначення усіх необхідних правових норм та повноважень у межах лише 

Основного Закону, що зробило б його громіздким і, як наслідок, 

малоефективним. У Франції дані питання вирішуються в органічному законі, 

який конкретизує відповідні повноваження. Водночас його існування 

обумовлює особливий порядок внесення змін до цього закону порівняно із 

звичайними законами. Тому впровадження схожого за значенням правового 

акта, з огляду на відсутність органічного законодавства в Україні, є бажаним» 

[168, с. 358]. З пропозицією науковця неможливо не погодитись. У контексті 

організації діяльності органів виконавчої влади в Україні розробка і прийняття 

такого органічного закону дозволила в вирішити ряд питань взаємодії органів 

виконавчої влади та голови держави, серед яких і питання детальної 
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регламентації контрасигнування актів Президента України Прем’єр-міністром 

чи міністрами. У 2014 році відповідні зміни знайшли вирішення в Конституції 

України: «Акти Президента України, видані в межах повноважень, 

передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-

міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання» (ч. 4 ст. 

106). Однак про докладну регламентацію в рамках Основного Закону 

процедурних питань діяльності органів виконавчої влади мова йти не може. 

Вирішити зазначену проблему можливо шляхом прийняття спеціального 

закону щодо статусу голови держави з одночасним внесенням необхідних змін 

в інші спеціальні закони, які регулюють питання організації діяльності 

окремих органів виконавчої влади.  

Другий рівень органів виконавчої влади включає ті органи, діяльність 

яких поширюється на всю територію України. До них можна віднести 

міністерства, державні комітети, фонди тощо [56, с. 41]. На цьому рівні слід 

докладніше зупинитися на центральних органах виконавчої влади. До 2011 

року в Україні не існувало спеціального інституційного закону про центральні 

органи виконавчої влади, хоча його прийняття було прямо передбачене ст. 120 

Конституції України [328, с. 308-309]. На сьогодні цю проблему вирішено, 

адже прийнято Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17.03.2011 № 3166-VI, що визначає організацію, повноваження та порядок 

діяльності центральних органів виконавчої влади України. Згідно з ч. 1 ст. 1 

вказаного Закону до центральних органів виконавчої влади належать 

міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади. 

Провідне місце серед центральних органів, небезпідставно визначає В. 

Б. Авер’янов, посідають міністерства України. Їх керівники – міністри – 

входять до складу Кабінету Міністрів і безпосередньо беруть участь у 

формуванні державної політики в країні. Міністри особисто відповідають за 

розробку і впровадження програми Кабінету Міністрів з відповідних питань, 

реалізацію державної політики у певних сферах державного управління. Вони 

здійснюють управління в цих сферах, спрямовують і координують діяльність 
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інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до їх відання [138, с. 81-

82].  

Що ж являють собою «інші» центральні органи виконавчої влади? Як 

стверджує В. Б. Авер’янов, на це питання в Конституції безпосередньої 

відповіді немає. У зв’язку із цим важливо відзначити, що в Конституції 

України фактично згадано кілька конкретних назв центральних органів 

виконавчої влади (статті 85, 106, 107, 131). Зокрема з аналізу конституційних 

положень випливає, що в Україні, за незмінності відповідних положень 

Конституції, передбачена обов’язкова наявність Міністерства оборони, 

Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ та Служби 

безпеки. Крім того, в Конституції передбачені Міністерство юстиції, 

Антимонопольний комітет, Фонд державного майна та Державний комітет 

телебачення і радіомовлення. Якщо констатувати їх приналежність до 

виконавчої гілки влади, то аналіз наведених конституційних положень 

означає, по-перше, що зазначені органи не можуть бути ліквідовані без 

внесення відповідних змін до Конституції, по-друге, керівники 

Антимонопольного комітету, Фонду державного майна та Державного 

комітету телебачення і радіомовлення призначаються за особливою 

процедурою (п. 24 частини першої ст. 85, п. 14 частини першої ст. 106). 

Іншими словами, Конституція не дає однозначної відповіді на питання, чи є 

перелічені органи центральними органами виконавчої влади [138, с.77-78]. 

Аналізуючи позицію науковця щодо структури системи органів виконавчої 

влади України, насамперед звернемо увагу на статус Служби безпеки України 

як центрального органу виконавчої влади. Якщо в Указі Президента України 

«Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів 

виконавчої влади», який втратив чинність 09.12.2010 [349], Службу безпеки 

України прямо визначено центральним органом виконавчої влади із 

спеціальним статусом, то в Указі «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» від 09.12.2010 № 1085/2010 [386] відповідне 

положення відсутнє. З одного боку, аналіз норм закону, яким врегульовано 



 125 

статус Служби безпеки України, дозволяє стверджувати про належність її до 

системи органів виконавчої влади України. Так, згідно з ч. 2 ст. 13 Закону 

України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII [394] 

Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з 

посади Президентом України. А в Конституції України чітко визначено, що 

Президент України призначає членів Кабінету Міністрів України і керівників 

інших центральних органів виконавчої влади (п. 10 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України). Характер повноважень Служби також вказує на її приналежність до 

числа органів виконавчої влади. З іншого боку, наведені вище зміни 

законодавства, якими визначено ряд положень щодо структури системи 

органів виконавчої влади, не дозволяють безсумнівно віднести Службу 

безпеки України до числа центральних органів виконавчої влади. Також слід 

звернути увагу й на те, що діяльність інших центральних органів виконавчої 

влади, окрім міністерств, спрямовується і координується Прем’єр-міністром 

України або віце-прем’єр-міністром чи окремим міністерством [85, с. 26-27], 

адже Кабінет Міністрів очолює систему органів виконавчої влади. В. Б. 

Авер’янов пояснює, що усі інші органи виконавчої влади – центральні та 

місцеві – мають бути підпорядкованими (підвідомчими) Кабінету Міністрів, 

йому підконтрольними і підзвітними. Наприклад, державні комітети 

створюються як ієрархічний щабель, що безпосередньо підпорядкований 

(аналогічно міністерствам) Кабінету Міністрів України, але у тих сферах 

управління, які не охоплюються міністерствами і мають, як правило, 

міжвідомчий, надгалузевий або менш суспільно значимий, порівняно з 

міністерствами, характер (хоч нерідко всі ці критерії переплітаються) [138, с. 

82]. Згідно ж з ч. 2 ст. 1 Закону України «Про Службу безпеки України» від 

25.03.1992 № 2229-XII вона підпорядкована Президенту України. 

Статус деяких інших органів, з числа перерахованих В. Б. Авер’яновим, 

закріплений в інших актах законодавства України. Мова йде, перш за все, про 

такі органи, які називаються центральними органами виконавчої влади, але все 

ж таки особливості статусу даних органів дозволили виділити їх у структурі 
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відповідної системи. У даному аспекті йдеться про міжтериторіальні органи, 

що охоплюють своєю діяльністю частину території України, декількох 

областей, про органи, які забезпечують галузеве управління чи здійснення 

спеціальних функцій на визначеній частині території країни [56, с. 41], тобто 

про центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом. Згідно з ч. 1 

ст. 24 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17.03.2011 № 3166-VI до них належать: Антимонопольний комітет України, 

Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України. Окрім вказаних органів, до числа органів виконавчої 

влади із спеціальним статусом відноситься Адміністрація Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України (Адміністрація 

Держспецзв’язку), оскільки згідно з п. 1 Положення про Адміністрацію 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 

року № 411 [362], така є «центральним органом виконавчої влади із 

спеціальним статусом, діяльність якої спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України і яка забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту 

інформації, телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом 

України». Також Національне агентство України з питань державної служби 

(Нацдержслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та яке забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 

здійснює функціональне управління державною службою (п. 1 Положення про 

Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500 [364]).  

Окрім центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, 

до числа інших центральних органів виконавчої влади відносяться служби 

(Державна казначейська служба України, Державна пенітенціарна служба 

України, Державна служба України з питань праці та інші), агентства 
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(Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство України з 

питань кіно, Державне космічне агентство України та інші), інспекції 

(Державна інспекція навчальних закладів України, Державна фінансова 

інспекція України, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та інші), 

Національна поліція України, Український інститут національної пам’яті – 

УІНП, Пенсійний фонд України (відповідно до положень Указу Президента 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

від  09.12.2010 № 1085/2010 [386]). 

Окрім центральних органів виконавчої влади, до другого рівня 

структури системи органів виконавчої влади України відносяться органи, 

статус яких прирівнюється до статусу центральних органів виконавчої влади. 

Наприклад, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що є 

державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, 

підзвітним Верховній Раді України (п. 1 Положення про Національну комісію 

з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента 

України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011 [382]). Цей виконавчий орган 

влади не є центральним, адже про це не йдеться в законодавстві, яким 

врегульовано статус вищезгаданої Комісії. 

У цьому контексті зауважимо, що на сьогодні здійснюються реформи, 

що стосуються цього рівня виконавчої влади в Україні. Наприклад, реформа 

правоохоронних органів. Протягом 2016 року одним з ключових 

правоохоронних органів, який зазнав значної трансформації, стало 

Міністерство внутрішніх справ (МВС). Так, наразі у системі МВС за 

напрямами працюють такі органи: а) Національна поліція – центральний орган 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку; б) Державна прикордонна служба – центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері комплексного управління 

державним кордоном; в) Державна міграційна служба – центральний орган 
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виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії нелегальній 

міграції; г) Державна служба з надзвичайних ситуацій – центральний орган 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, пожежної безпеки та захисту від надзвичайних ситуацій; ґ) 

Національна гвардія – військове формування із функціями забезпечення 

правопорядку. У 2016 році відкрито 12 сервісних центрів МВС нового зразка, 

в яких створено умови для надання послуг за принципом «єдиного вікна» у 

форматі відкритого офісу. Зменшено термін надання адміністративних послуг, 

зокрема у зв’язку із запровадженням електронної черги та електронних 

інфобоксів. Також проведено переатестацію працівників. Створено 

незалежний рекрутинговий центр, розроблено і впроваджено систему 

прозорих, відкритих конкурсних відборів слідчих, дільничних та оперативних 

співробітників. У 2016 році розпочато функціонування нових підрозділів 

патрульної поліції у 32 містах України загальною чисельність понад 12 тис. 

працівників. 34 автопатрулі патрульної поліції задіяні для забезпечення 

безпеки дорожнього руху на трасах загальною протяжністю понад 1,5 тис. км. 

Створено єдиний спеціальний підрозділ оперативного реагування – Корпус 

оперативно-раптової дії (КОРД) [164]. 

Окремо слід звернути увагу на вплив автономії в Україні на систему 

органів виконавчої влади. Україна хоч і є унітарною державою, проте має у 

своєму складі автономію. Це обумовлює наступну особливість системи 

органів виконавчої влади України: створена і функціонує Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим одночасно з функціонуванням Кабінету 

Міністрів України. Зазначена Рада міністрів є органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, який самостійно здійснює виконавчі функції і 

повноваження з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим 

Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і 

законами України. Рада міністрів Автономної Республіки Крим виконує також 

державні виконавчі функції і повноваження, делеговані законами України 

відповідно до Конституції України. З питань виконання державних функцій і 
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повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна і 

підконтрольна Кабінету Міністрів України. Таким чином, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим не входить до системи органів державної 

виконавчої влади, однак може виконувати делеговані державні виконавчі 

функції і повноваження [443, с. 365]. Незважаючи на те, що сухопутна 

територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово 

окупованою, вона залишається невід’ємною частиною території України, на 

яку поширюється дія Конституції та законів України (статті 1, 4 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII [355]). 

Отже, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, де-юре, залишається 

частиною системи органів виконавчої влади України. 

Наступний рівень системи органів виконавчої влади України, що йому 

ми приділяємо увагу в рамках даного підрозділу, – місцеві органи виконавчої 

влади. Їм належать повноваження щодо прийняття рішень на певній території 

адміністративно-територіальної одиниці. Вони виконують повноваження 

центральних органів виконавчої влади на території району, області, міста [56, 

с. 41]. Як вважає С. М. Верба, кадри територіальних управлінь – це обличчя 

системи органів виконавчої влади України, адже імідж системи органів 

виконавчої влади формується на основі уяви широкого кола громадськості та 

залежить від різноманітних складових: професіоналізму, уміння працівників 

реалізовувати завдання, покладені на них державою, етичної культури, 

культури спілкування тощо [92, с. 88].  

До цього рівня в системі органів виконавчої влади Україні належать 

місцеві державні адміністрації, що здійснюють виконавчу владу в областях і 

районах, містах Києві та Севастополі. Крім того, цей рівень включає органи 

спеціальної (галузевої та функціональної) компетенції, які безпосередньо 

підпорядковані як центральним органам виконавчої влади, так і відповідним 

місцевим органам виконавчої влади. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 13 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади» територіальні органи 
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міністерства можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, 

республіканського (Автономної Республіки Крим) значення. Крім того, 

можуть формуватися міжрегіональні територіальні органи, повноваження 

яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць. 

Відповідно до ч. 3 ст. 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади та сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань [443, с. 

365]. 

Д. І. Бородін звертає увагу на правовий статус голів державних 

адміністрацій в силу його специфіки. Зокрема, зауважує науковець, у діючому 

законодавстві передбачена суттєва залежність голів місцевих державних 

адміністрацій від вищих посадових осіб держави та центральних органів 

державної влади, що проявляється в їх підконтрольності та підзвітності не 

тільки в порядку виконавчої вертикалі, а й з боку Президента України та 

органів місцевого самоврядування. Особливу увагу привертають 

повноваження Президента України в стосунках з головами місцевих 

державних адміністрацій, оскільки він призначає та звільняє голів місцевих 

держаних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України. При цьому 

термін призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації 

збігається та пов’язаний із строком повноважень Президента України. На 

думку Д. І. Бородіна, це вказує на залежність посади голови місцевої 

державної адміністрації не від уряду, а від Президента України, який за 

Конституцією України не належить до виконавчої гілки влади [85, с. 26-27]. 

Такий контроль за виконавчими структурами на місцях Р. Я. Пасічний вважає 

доказом визначального впливу Президента України на виконавчу гілку влади. 

Коли голова держави призначає та звільняє з посад голів місцевих державних 

адміністрацій, то спостерігається правовий нонсенс: Конституція України 

чітко визначає, що «Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі 
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органів виконавчої влади», однак реальне керівництво виконавчими 

структурами в Україні здійснює Президент, який при цьому, де-юре, не є 

представником чи, тим більше, головою виконавчої влади, а отже, й не 

відповідальний за її діяльність. І це положення критикується як найбільш 

принциповий недолік системи стримувань і противаг в Україні [331, с. 209]. 

Адже Президент України, призначаючи на посаду голови місцевої 

адміністрації ту чи іншу особу, не стільки виконує кадрові повноваження у 

сфері виконавчої гілки влади, скільки забезпечує діяльність особистого 

представника на місцевому рівні. Ситуація з тотальною залежністю голів 

місцевих державних адміністрацій від Президента України характеризується 

своєрідною плинністю кадрів, що спричиняє гальмування розвитку регіонів. 

Для вирішення подібних проблем запропоновано надати головам місцевих 

державних адміністрацій, зокрема обласних, статус політичних провідників 

(діячів) єдиної державної політики в регіоні [85, с. 27]. 

Окремі повноваження органів виконавчої влади можуть надаватися 

законом органам місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 143 Конституції України). 

Однак до системи органів виконавчої влади зазначені органи не входять [443, 

с. 365].  

В. Б. Авер’янов ставить питання: «Чи означає закріплення в 

Конституції України видів органів виконавчої влади встановлення вичерпної 

класифікації органів виконавчої влади?» Відповідь на нього полягає в тому, 

що конституційна легітимізація згаданих вище трьох рівнів органів виконавчої 

влади означає лише те, що їх існування є обов’язковим для системи органів 

виконавчої влади в Україні. Водночас, зміст Конституції України аж ніяк не 

виключає, на наш погляд, можливості існування якихось додаткових видів 

органів виконавчої влади, що посідали б певне проміжне місце стосовно 

згаданих основних структурних рівнів, адже Основний Закон не містить 

вичерпного переліку всіх елементів системи органів виконавчої влади. Проте 

згідно з п. 12 частини першої ст. 92 Конституції виключно законами України 

визначаються «організація і діяльність органів виконавчої влади». Тобто 
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Конституція виносить розв’язання питання про можливість існування у 

системі органів виконавчої влади, поряд з основними рівнями, деяких інших, 

неосновних рівнів на розсуд законодавця шляхом прийняття відповідних 

законів. Отже, наявність будь-яких інших видів органів виконавчої влади – це 

справа поточного державотворення. Тим більше, що існуюча класифікація 

органів виконавчої влади не досить досконала [138, с. 77-78]. Стосовно 

недосконалості будови системи органів виконавчої влади, В. К. Колпаков 

зауважує, що «органи виконавчої влади мають достатню кількість ознак, які 

дозволяють виділити їх з усієї системи органів державного управління. Аналіз 

сукупності органів державного управління свідчить про те, що одна їх частина 

визначена як органи виконавчої влади і даний статус закріплено за ними в 

нормативному порядку, друга – такого статусу не має. Більше того, визначити 

чіткі критерії, за якими законодавець одні органи державного управління 

наділяє статусом органу виконавчої влади, а інші не наділяє, досить складно» 

[197, с. 110]. Відповідна проблема дістала назву «біцефалізму», тобто 

специфічного конституційно-правового явища, яке характеризується 

невідповідністю функціональної та організаційної структур системи 

виконавчої влади (коли з’являються органи державної влади, структурно не 

віднесені до системи виконавчої влади, але за своїми функціями її 

доповнюють і функціонально входять до неї), що супроводжується нечіткістю 

законодавчого регулювання відносин між органами виконавчої влади 

(насамперед урядом) й інститутом глави держави [63, с. 56]. З цього приводу 

В. К. Колпаков зазначає, що деякі органи державного управління, які 

здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність у загальнодержавному 

масштабі, до органів виконавчої влади не віднесені. Аналіз їх функцій 

свідчить, що й ті й інші здійснюють державне управління, і тих й інших 

повноваженнями у цій сфері наділила держава, і тим й іншим властиві такі 

спільні риси, як юридично-владний характер діяльності, її підзаконність, 

організуюча спрямованість, цілеспрямованість, виконавчість щодо органів 
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законодавчої влади, активність, безперервність тощо [197, с. 110]. Наприклад, 

у цьому аспекті і досі не визначено статус Служби безпеки України. 

Розглядаючи питання сучасної системи органів виконавчої влади, 

просто неможливо залишити поза увагою проблему співвідношення категорій 

«органи виконавчої влади» та «державна служба», адже ці поняття в Україні 

нерозривно пов’язані, а до прийняття Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VII [351] взагалі були майже ототожнені. Однак слід 

розуміти, що в широкому значенні до державної служби можна віднести і 

роботу на «державних підприємствах, в установах, закладах, організаціях», в 

яких працюють працівники, а не держслужбовці [95, с. 386], а державними 

службовцями визнати осіб, які в порядку, встановленому правовим актом, 

займають посаду в державній організації (тільки б вона була заснована на 

основі державної власності) [55, с. 90].  

У цьому контексті звернемо увагу на пропозицію В. Б. Авер’янова та 

О. Ф. Андрійко стосовно розмежування понять «служба в державі» та 

«державна служба». До першого з означених видів віднести службу, що не 

пов’язується із реалізацією повноважень державної влади (праця на 

державних підприємствах, в установах, закладах, організаціях, яка не 

пов’язується із реалізацією повноважень державної влади). Другий з видів 

позначити як власне державна служба з виділенням двох сфер: 1) служба в 

органах виконавчої влади, їх апараті та апараті інших державних органів, яку 

проходять державні службовці, котрі не мають спеціальних звань і 

здійснюють звичайну управлінську (адміністративну) діяльність; 2) служба в 

інших державних органах, за винятком органів виконавчої влади, (суд, 

прокуратура тощо), окрім їх апарату, а також у деяких органах виконавчої 

влади, повноваженням котрих є притаманною суттєва специфіка, а їх 

службовці мають спеціальні звання і виконують специфічні функції 

(дипломатичні, пожежної охорони, податкові, природоохоронні, митні тощо) 

[46, с. 53-54]. На наш погляд, така позиція є доцільною для впровадження, 

адже це дозволить вирішити проблему службовців, які не наділені державно-
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владними повноваженнями, але виконують завдання і функції держави. Однак 

на сьогодні доводиться констатувати, що вона не найшла відображення в 

законодавстві. Більше того, як Закон України «Про державну службу» від 

16.12.1993  № 3723-XII, так і чинний сьогодні Закон України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VII звужують поняття державної служби до 

виключно служби в органах державної влади та їх апаратах (до того ж не в 

усіх). Саме сферу дії закону, що формально зводить коло державної служби 

«лише до служби в державних органах та їх апараті, І. Б. Коліушко вважає 

однією з проблем правового регулювання державної служби, коли сучасний 

обсяг поняття значно ширший [95, с. 333]. Отже, прихильники вузького 

трактування обсягу поняття державної служби стверджують, що державними 

службовцями повинні бути тільки всі ті «державні люди», які безпосередньо і 

професійно зайняті в сфері державного адміністрування і приймають або 

забезпечують прийняття та виконання управлінських рішень від імені держави 

та її органів, тобто державні службовці державних органів та їх апаратів [95, 

с. 333]. Ми не дотримуємося цієї позиції, оскільки специфіка статусу 

державного службовця (військовослужбовця, працівника прокуратури) та 

спеціальне правове регулювання не може бути визначено підставою 

позбавлення його статусу державного. 

Таким чином, при встановленні співвідношення понять «органи 

виконавчої влади» та «державна служба», слід виходити з того, що вони 

перетинаються, але обсяг другого не обмежено першим.  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що виконавча 

влада в Україні – це система управління, загальним суб’єктом управління в 

якій виступає сучасна система органів виконавчої влади України, що має три 

рівні за таким критерієм конкретизації для виділення проміжних суб’єктів як 

масштаб діяльності. Перший рівень проміжних суб’єктів управління, які 

здійснюють опосередкований вплив на загальний об’єкт управління 

(суспільство), відведено вищому органу в системі – Кабінету Міністрів 

України (Уряду України), що очолює Прем’єр-міністр. Другий рівень охоплює 
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центральні та прирівняні до них органи виконавчої влади (міністерства, 

служби, агентства, інспекції, Національну поліцію України, Український 

інститут національної пам’яті (УІНП), Пенсійний фонд України, центральні 

органи виконавчої влади із спеціальним статусом. Третій рівень – місцевий 

(місцеві державні адміністрації). 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Виконавча влада в Україні є одним з різновидів державної влади, 

виділених Конституцією України. Виконавчу владу доцільно аналізувати з 

точки зору її розуміння як системи управління, що характеризується 

загальним суб’єктом управління (система органів виконавчої влади), 

загальним об’єктом управління (суспільство) та зв’язками між ними. Таке 

розуміння виконавчої влади дає можливість пошуку нових шляхів щодо 

оцінки ефективності організації діяльності органів виконавчої влади: через 

показники впливу загального суб’єкт на об’єкт шляхом опосередкового 

впливу. Опосередкованим є вплив, що його здійснюють проміжні суб’єкти 

управління такої управлінської систем як виконавча влади України. Від 

здійснюється не безпосередньо на загальний об’єкт управління, а проміжним 

суб’єктом на проміжний суб’єкт, але задля здійснення в кінцевому результаті 

впливу на об’єкт управління.  

2.  Орган виконавчої влади як проміжний суб’єкт управління в 

рамках системи управління виконавча влада та частина загального суб’єкта 

управління (система органів виконавчої влади) є створений в порядку, 

встановленому законом або іншим правовим актом, одноособовий або 

колегіальний структурно відокремлений, внутрішньо організований колектив 

державних службовців, наділених юридично визначеними державно-

владними повноваженнями та необхідними засобами для здійснення 

управлінських функцій і завдань держави. На сучасному етапі цивілізаційного 

розвитку розуміння феномену органів виконавчої влади у демократичній 
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правовій державі характеризується поступовою втратою значення тенденцій 

патерналізму та переорієнтацією на подолання суперечності між 

декларованими і нормативно закріпленими правами і свободами людини і 

громадянина та їх реалізацією у практичній діяльності державних органів, 

підвищенням ролі зворотного зв’язку між органами виконавчої влади та 

громадянським суспільством, спрямованим на своєчасне виявлення і 

розв’язання проблем і суперечностей, які обумовлюють відчуження влади  від 

суспільства. 

3. Аналіз функцій виконавчої влади вказує, що поняття виконавча 

діяльність і державне управління відносяться між собою як частина і ціле. 

Першу можна визначити частиною компетенції органів виконавчої влади як 

різновиду цілепокладаючого, організуючого і регулюючого впливу, що 

охоплює виконання законів та підзаконних актів. Однак, виконавчою 

діяльністю не обмежено призначення сучасної системи органів виконавчої 

влади. Відповідна система структурно являє частину апарату держави як 

складного елементу державного механізму, яка відповідно до встановленої 

Конституцією структури влади серед своїх завдань має виконання законів та 

інших нормативно-правових актів, видання підзаконних актів, виконання 

організаційних, розпорядчих дій, правоохоронну діяльність, надання 

адміністративних послуг. Для реалізації відповідних функцій діяльності 

органів виконавчої влади також охоплює бюджетно-фінансову, матеріально-

технічну, контрольну та інші види внутрішньої організаційної діяльності.  

4. Характерною рисою зміни парадигми державного управління у 

сучасних умовах є інтеріоризація цінностей, пов’язаних з усвідомленням 

соціальної відповідальності всіх суб’єктів суспільних відносин за актуальний 

рівень ефективності діяльності системи виконавчої влади в Україні, що 

знаходить свій прояв у посиленні тенденції децентралізації, яку слід розуміти 

у правовому аспекті як трансформацію адміністративно-правового статусу 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснювану у 

напряму розширення комплексу прав, обов’язків та відповідальності останніх; 
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у територіальному аспекті – як розширення здатності органів місцевого 

самоврядування та територіальних громад, а також територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади приймати рішення, пов’язані зі 

здійсненням публічних справ місцевого значення; у соціально-філософському 

значенні – як подолання екзистенціального сприйняття відчуження між 

владою і народом (особистістю) шляхом більш широкого включення 

громадськості у систему прийняття рішень, пов’язаних з широким колом 

питань забезпечення життєдіяльності, самоактуалізації активної 

громадянської позиції, втілення індивідуальних систем цінностей індивідів за 

умови додержання засад толерантності та поваги до відмінних від 

загальновизнаних інтересів людини та громадянина, які не суперечать закону. 

При цьому слід виходити з необхідності передачі органам місцевого 

самоврядування повноваження місцевих державних адміністрацій, але 

контроль їх здійснення залишити за органами виконавчої влади.  

5. Організація діяльності органів виконавчої влади є процесом, що 

здійснюється задля вдосконалення статусу окремих складових, структури, 

об’єднання в єдине ціле, впорядкування структури системи органів виконавчої 

влади, узгодження дій її елементів між собою та з іншими елементами 

механізму української держави. Основним системоутворюючим фактором 

сучасного стану трансформації організації діяльності органів виконавчої 

влади є досягнення соціального консенсусу шляхом застосування широкого 

арсеналу засобів інтеракції під час оцінки ефективності виконуваних ними 

функцій та завдань, реалізації державної політики за напрямами, що належать 

до їх компетенції. 

6. Унікальна структурована організаційно самостійна система 

органів виконавчої влади України як частина апарату держави 

характеризується наступними особливостями: 1) принципи організації 

діяльності органів виконавчої влади України з проголошення незалежності 

змінено порівняно з радянським періодом; 2) реалізація євроінтеграційного 

курсу вимагає втілення в організації діяльності органів виконавчої влади 
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України європейських стандартів; 3) організації діяльності органів виконавчої 

влади виключає можливість сліпого копіювання системи органів виконавчої 

влади будь-якої з країн через свою унікальність; 4) структуру системи органів 

виконавчої влади організовано на основі  ієрархічної підпорядкованості, 

колегіальності та об'єднання єдиним керівництвом задля узгодженості в 

діяльності; 5) нормами спеціального законодавства врегульовано переважну 

більшість питань вступу, проходження і припинення служби, що виключає 

необхідність звернення до норм Кодексу про працю України при організації 

діяльності органів виконавчої влади України; 6) в нормах законодавства 

України визначені підстави та порядок створення; мета, завдання, напрямки, 

правові форми та методи діяльності органів виконавчої влади; об’єм 

повноважень; територія розповсюдження повноважень. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В 

КРАЇНАХ ЄС 

 

2.1 Характеристика адміністративно-правових засад організації 

діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС 

 

В Україні на сьогодні реалізується курс на поглиблення європейської 

інтеграції. Проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 

спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 10 по 17 

листопада 2016 року соціальне дослідження (опитано 2018 респондентів віком 

від 18 років з усіх регіонів України, окрім тимчасово непідконтрольних 

Україні територій) свідчить, що 57,9 % опитаних виступають на користь 

вступу України до ЄС, при цьому 49,5 % респондентів назвали не важливим 

для себе питання запровадження безвізового режиму з ЄС [472]. За цих умов 

характеристика адміністративно-правових засад організації діяльності органів 

виконавчої влади в країнах ЄС є необхідною. Реалізація євроінтеграційного 

курсу України вимагає дослідження питань організації діяльності органів 

виконавчої влади в країнах-членах Європейського Союзу. Адже саме такий 

аналіз дозволяє виділяти єдині стандарти чи окремі приклади позитивного 

досвіду в такій організації, які можливо буде використовувати при формуванні 

концепції реформування чи вирішення окремих питань трансформацій 

системи органів виконавчої влади в Україні. 

Для початку слід визначити межі і об’єм дослідження в даному 

підрозділі. Справа в тому, що Європейський Союз, побудований за 

інституційним принципом, є унікальним об’єднанням суверенних держав, які 

сформували спільні управлінські інституції, делегували їм законотворчі 

повноваження, наприклад, у таких галузях, як транспортна, комерційна, 

аграрна тощо, а також право представляти спільні інтереси за межами ЄС, 

розв’язувати значну частину суспільних проблем [57, с. 3]. Питанням 
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управління в цьому унікальному об’єднанні присвячена окрема увага [21, с. 4-

5; 1, с. 293-309; 15; 33; 39]. З цього приводу О. М. Руденко зауважує, що 

Європейський Союз завжди приділяв увагу інституційному розвитку, 

доказами чого є, наприклад, створення у 1981 році Європейського інституту 

державного управління (EIPA), підтримка ініціативи щодо створення 

Європейської мережі державного управління (EPAN) – неформального 

об’єднання державних службовців усіх країн-членів ЄС, започаткованого з 

метою обміну досвідом і знаннями професіоналам з державного управління 

[428, с. 6-7]. 

У зв’язку з деякими прийнятими впродовж останнього десятиріччя 

актами ЄС (Договір про запровадження Конституції для Європи (проект) від 

18.07.2003 № 2003/C169/01 [146], Угода про Європейський Союз й Угода про 

заснування Європейської Спільноти (Treaty of Lisbon amending the Treaty on 

European Union and the Treaty establishing the European Community [38]) та 

інших) в науці адміністративного права з’являється новий термін і відповідне 

поняття – «європейське управління». Як констатує І. А. Грицяк, у травні 2004 

року відбувається безпрецедентне розширення ЄС та конституювання 

інтеграційних процесів. Якщо управлінські явища цих процесів спочатку в 

Європейських Спільнотах, а потім і в Європейському Союзі відображалися за 

допомогою таких категорій і понять, як «європейське урядування», «правління 

в Європейському Союзі» тощо, то вже з 29 жовтня 2004 року після підписання 

в Римі 25 державами-членами ЄС Договору про запровадження Конституції 

для Європи в науково-практичному обігу з’явилося поняття «європейське 

управління» [125, с. 118].  

Доводиться констатувати, що вказаний Договір повинен був спростити 

правовий доробок Європейського Союзу завдяки заміні всіх попередніх 

установчих договорів єдиним актом конституційного характеру. Однак після 

того, як референдуми про ратифікацію у Франції (29 травня 2005 року) і 

Нідерландах (01 червня 2005 року) дали негативний результат, стало 

зрозуміло, що документ у такому вигляді прийняти не вдасться. З держав, які 
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не почали процес ратифікації або заморозили його на невизначений термін, 

найбільшими противниками Конституційної угоди були Великобританія, 

Польща і Чехія. Їхні політичні еліти не приховували, що на будь-які кроки, які 

можна було б розцінити як відмову від суверенітету на користь об’єднаної 

Європи, ці країни не підуть. У такій ситуації було зрозуміло, що продовжувати 

процес ратифікації за старим текстом договору не мало сенсу, а шанси на успіх 

міг мати лише змінений документ [434, с. 154]. 

Таким чином, почалася конституційна криза, для подолання якої 

провідне значення мають дії Німеччини. З цього приводу О. М. Гладенко 

зазначає, що «серйозна робота над новим договором почалася в період 

головування Німеччини в першій половині 2007 року, і основні його 

положення були узгоджені вже на саміті ЄС в червні того ж року. Необхідно 

відразу зауважити, що перед розробниками нового договору стояло досить 

непросте завдання: потрібно було об’єднати в одному документі положення, 

що закріплюють фактичні інтеграційні досягнення ЄС на певний момент, 

внести інституційні і процедурні зміни і, найскладніше, – надати новому 

договору якомога більшого конституційного характеру. Останнє завдання 

здавалося практично нездійсненним з урахуванням того, що саме положення 

конституційного характеру ДКЄ були каменем спотикання на референдумах у 

Франції і Нідерландах» [112, с. 74].  

Німеччина робить ряд кроків, серед яких неформальні і формальні 

переговори з усіма державами-членами ЄС, що сприяють досягненню згоди. 

У березні 2007 року під час урочистостей з нагоди 50-річчя укладення 

Римської угоди про створення Європейського Економічного Співтовариства 

лідери 27 держав-членів ЄС підписали спільну декларацію, у якій висловили 

намір відновити процес інституційних реформ у ЄС завдяки перегляду 

Конституційної угоди [81, с. 154-158]. 

13 грудня 2007 року Лісабонський договір було підписано. 

Планувалось, що він набуде чинності з 01 січня 2009 року або принаймні до 

чергових виборів до Європарламенту в червні 2009 року, однак у зв’язку з тим, 
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що Ірландія ратифікувала документ лише за результатами повторного 

референдуму, процес ратифікації затягнувся до кінця 2009 року. Більшість 

положень нового договору збігаються із змістом конституційної угоди, але з 

нього вилучена вся термінологія і принципи, які наближували європейське 

будівництво до конституційної практики національних держав. Так, 

розробники договору відмовилися від самого терміна «конституція», посади 

Міністра закордонних справ ЄС, символів Союзу (прапора та гімну), нових 

назв нормативно-правових актів ЄС, таких як «закони» і «рамкові закони», що 

мали місце в Конституції, повернувшись до старих «регламентів» і 

«директив», не включили до тексту договору Хартію основних прав, надавши 

їй, однак, обов’язкового характеру, за винятком Великобританії, Польщі і 

згодом Чехії, які отримали право не виконувати низку положень документа 

[434, с. 154-155]. 

У свою чергу, поява «Конституції» ЄС надає прибічникам теорії 

розуміння відповідного феномена як держави, більшою або меншою мірою 

[407, с. 9], нові аргументи. І. А. Грицяк, наприклад, вважає, що дослідження 

державного устрою ЄС дають підстави стверджувати, що він має два рівні: 

рівень держав-членів (національний рівень); рівень союзу держав-членів 

(наднаціональний рівень). З цього приводу вчений, зокрема, зазначає: 

«Сутність та особливості європейського управління можна виявити через 

з’ясування суспільно-політичної природи ЄС у контексті його державного 

устрою та форми правління… європейське управління має ознаки державного 

управління і складається з національного та наднаціонального рівнів». Воно 

базується на правовій та інституційній системах ЄС, поєднує елементи 

структурних та функціональних виявів, поділяється на наднаціональний, 

національний, регіональний та місцевий рівні, а останніми роками ще й 

зумовило виникнення такого феномена як європейський адмі¬ністративний 

простір [127, с. 4-5]. 

На сьогодні введено в науковий обіг поняття «європейське управління» 

як особливий різновид управління [21, с. 4-5], яке характеризує суб’єктно-
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об’єктні зв’язки та впливи в Європейському Союзі на наднаціональному рівні. 

Загальновизнаним у Європейському Союзі стає поняття «європейське 

врядування» (European governance) [428, с. 7] – багаторівневе управління 

(Multi-level Governance [26]) у багатовекторній системі, що складається з 

європейських інституцій і національних органів влади, охоплює місцеве 

самоврядування і громадянське суспільство [253, с. 227-233], залучає до 

процесів прийняття рішень міжнародних експертів та лобістів [428, с. 7]. Вчені 

все більше говорять про «кооперативну державу», «кооперативну 

адміністрацію» чи «мережі формування політики». Ці терміни передбачають, 

що управлінські функції все більше здійснюються через мережі суб’єктів, які 

включають уряди (національні, субнаціональні і місцеві), приватних суб’єктів 

(фірми, групи інтересу тощо) і представників громадянського суспільства 

(неурядові громадські організації). Відповідно, в кожній окремій галузі 

інтеграції формуються горизонтальні мережі взаємодії та ухвали рішень [179].  

У цих управлінських відносинах, вважає І. А. Грицяк, інституції ЄС є 

суб’єктом управління стосовно держав-членів ЄС, держав-кандидатів і 

держав-претендентів на вступ до ЄС, які відіграють роль об’єкта управління. 

Суб’єкт та об’єкт європейського управління виявлені, пояснює науковець, з 

допомогою підходу, який сприяв концептуальному розумінню того, що процес 

європейської інтеграції передбачає відповідні відносини між Європейським 

Союзом як міждержавним утворенням, з одного боку, та державами-членами, 

державами-кандидатами й державами-претендентами – з іншого [127, с. 10-

11]. Щодо концепції багаторівневого управління, Дірк Анер зазначає, що 

«європейська політика наближення керується таким чином, щоб 

максимізувати вертикальну та горизонтальну інтеграцію. В рамках системи 

вертикального управління різні рівні європейського, національних, 

регіональних та місцевих урядів стимулюються за допомогою системи 

розробки планів і програм, яка розвивалася протягом багатьох років з метою 

забезпечення обміну інформацією та руху в одному напрямку для 

забезпечення вигод на місцях. У рамках системи горизонтального управління 
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компанії, соціальні групи і громадські організації беруть активну участь у 

цьому процесі та діяльності органів управління. Це означає, що вони мають 

можливість впливати на стратегію розвитку і формувати її у власних секторах 

та сферах» [144, с. 12]. 

Отже, ми можемо констатувати, що європейське управління � це 

багаторівневе управління у багатовекторній системі [29, с. 36-48]. Основою 

його здійснення є певні засади [18, с. 135]. На наш погляд, існування 

європейського управління, поряд з управлінням держав-членів ЄС, прямо 

впливає на існування двох рівнів системи адміністративно-правових засад 

організації діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС.  

Принципи європейського управління єдині для всіх держав-членів ЄС 

і є основою діяльності його інституцій. Вважаємо, що в числі адміністративно-

правових засад організації діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС 

такі принципи будуть мати вигляд засад наднаціонального рівня. І це буде 

перший рівень системи. 

Принципи організації функціонування виконавчої влади як частина 

принципів державного управління окремих країн, що є учасницями ЄС, 

можуть відрізнятися, оскільки при їх виділенні та закріпленні враховуються 

національні традиції, форми держави та інші чинники. Такі принципи будуть 

включені до другого рівня адміністративно-правових засад організації 

діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС. 

У цьому контексті одразу зауважимо, що в науці адміністративного 

права поряд з принципами європейського управління виділяють:  

1) групи принципів Європейського адміністративного простору: а) 

юридичну визначеність (надійність та передбачуваність); б) відкритість і 

прозорість; в) відповідальність; г) ефективність та результативність) [418, с. 

102];  

2) спільні норми і принципи європейського адміністративного права, 

які сформовано на основні рішень Суду Європейських Співтовариств: а) 

управління згідно із законом або верховенство права; б) правову впевненість і 
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захист легітимних очікувань; в) пропорційність; г) недискримінацію; ґ) право 

бути вислуханим у процесі адміністративного провадження та прийняття 

рішення; д) право на дієву систему державного управління, здатну ефективно 

реалізувати законодавство Співтовариства; е) зобов’язання органів державної 

влади діяти відповідно до покладених на них завдань; є) обґрунтованість і 

доцільність адміністративних рішень; ж) своєчасність дій та рішень 

державних органів; з) право на захист у суді, справедливий процес і рівні 

умови; и) нагляд за функціонуванням адміністрації та право оскарження 

адміністративних рішень у суді; і) можливість призупинення або скасування 

неправомірного адміністративного рішення або невиправданих заходів; ї) 

відповідальність держави за неправомірні адміністративні дії [428, с. 10].  

У ст. 2 проекту Договору про запровадження Конституції для Європи 

від 18.07.2003 № 2003/C169/01 [146] до числа суспільних цінностей, спільних 

для всіх держав-членів, де панують плюралізм, толерантність, справедливість, 

солідарність та недискримінація, віднесено: шану до людської гідності, 

свободу, демократію, рівність, верховенство права та шанування прав людини.  

На думку О. М. Руденко, визначення європейських принципів 

державного управління та принципів європейського адміністративного права, 

введення та визначення поняття «європейський адміністративний простір» � 

це ті поняття, що відносяться до найважливіших напрацювань досвіду 

реформування та вдосконалення державного управління та державної служби. 

Введення поняття європейського адміністративного простору, вважає 

науковець, тісно пов’язане із підготовкою країн Центральної та Східної 

Європи до членства в ЄС, а саме із відсутністю у цих країнах належних 

інституцій, покликаних забезпечити виконання Копенгагенських критеріїв, та 

/ або низьким рівнем інституційно-адміністративної спроможності існуючих 

інституцій. Таким чином, країнам-кандидатам були потрібні орієнтири при 

проведенні адміністративної, політичної, правової, судової реформ, під час 

реформування системи управління державною службою чи управління 

кадрами на державній службі. Таким орієнтиром був покликаний стати 
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«європейський адміністративний простір» – метафора, яка узагальнювала 

найкращий досвід і традиції врядування та управління в ЄС [428, с. 7,9]. А. А. 

Пухтецька з цього приводу зауважує, що «термін «європейські принципи 

адміністративного права» часто вживається у вітчизняній юридичній 

літературі, незважаючи на відсутність доктринальної єдності в розумінні 

цього поняття». Вона пропонує провести чітке розмежування між терміном 

«європейські принципи» як принципи «європейського права» та терміном 

«європейські принципи адміністративного права», що фактично являє собою 

квінтесенцією змісту поняття «європейське адміністративне право» [418, с. 

102].  

Логічно стверджувати, що для адміністративно-правових засад 

організації діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС вказані системи 

принципів будуть вихідними як ціле для частин.  

Акцентуємо увагу на тому, що окремі адміністративно-правові засади 

організації діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС можна віднести 

як до першого, так і до другого виділеного нами рівнів. На прикладі означене 

можна показати наступним чином. Європейське управління базується на 

концепції багаторівневого управління, що виходить з розподілу повноважень 

і компетенцій, якими наділений кожний із рівнів (наднаціональний, 

національний, регіональний чи місцевий). У європейському політичному 

режимі виникає нова модель суверенітету, яка, на відміну від традиційної з її 

наголосом на уряді (владі), базується на управлінні. Європейське утворення 

складається з багатьох рівнів управління, яке вимагає участі державних 

органів влади, недержавних суб’єктів і європейських інституцій для 

формування так званої «взаємопов’язаної політики». Фактично значна частина 

такого управління здійснюється шляхом використання мереж приватних та 

публічних суб’єктів, які знаходяться на різних рівнях управління [427, с. 20-

21]. 

І. А. Грицяк виділяє наступні групи повноважень та компетенцій 

кожного з рівнів багаторівневого управління ЄС: 1) ексклюзивні (виняткові), 
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які поширюються на ті сфери діяльності, де правові акти можуть ухвалюватись 

лише Спільнотою/Союзом; 2) конкурентні, які є найтиповішим різновидом у 

межах ЄС; 3) паралельні, що поширюються на ті сфери діяльності, у яких 

правові акти можуть прийматись і ЄС, і державами-членами (антимонопольне 

право, політика в галузі наукових досліджень і технологій, регіональна 

політика) [127, с. 11]. За визначенням О. В. Киричука, у винятковій 

компетенції Союзу перебувають питання митного союзу, конкуренції на 

внутрішньому ринку, монетарної політики в зоні євро, збереження біологічних 

ресурсів моря. До спільної (розділеної) компетенції Союзу та держав-членів 

належать: окремі питання соціальної політики; проблеми економічної й 

територіальної єдності; питання сільського господарства, рибальства й 

захисту довкілля, а також питання захисту інтересів споживачів, управління 

транспортними, телекомунікаційними й енергетичними мережами. Спільною 

є й імміграційна політика, яка передбачає однакове ставлення до легальних 

мігрантів на будь-якому із зовнішніх кордонів Союзу. Узгодженість зусиль 

держав-членів також має місце у боротьбі з тероризмом, організованою 

злочинністю, корупцією, незаконною торгівлею наркотиками, сексуальною 

експлуатацією та відмиванням грошей. Автономія членів Союзу 

передбачається у сферах промисловості, культури, туризму, освіти, спорту й 

цивільної оборони [179]. 

У ЄС утворено спеціальний орган, що відповідає за загальну 

координацію та контроль для забезпечення однакового застосування 

стандартів та вимог в межах внутрішнього ринку ЄС – Європейська Комісія. 

Задля ефективного виконання своїх функцій важливим є оперативний обмін 

інформацією з усіма органами, відповідальними за кожен окремий аспект 

запровадження і виконання відповідного регулювання. У цьому їй допомагає 

велика кількість веб-інформаційних електронних систем, які функціонують в 

ЄС і спрощують державним органам обмін інформацією між собою, з іншими 

зацікавленими сторонами (бізнесом, наукою, громадськістю тощо), а також з 

країнами-членами та третіми країнами [344]. Більше того, в рамках 
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Лісабонської угоди про внесення змін в Угоду про Європейський Союз й 

Угоду про заснування Європейської Спільноти (англ. Treaty of Lisbon 

amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 

Community), що була підписана 13 грудня 2007 року і набрала чинності з 01 

грудня 2009 року (далі - Лісабонська Угода), однією з переваг, що їх визначила 

Європейська Комісія, є «право людей вимагати від Комісії, щоб та 

пропонувала нові ініціативи («Європейська громадянська ініціатива») [235]. 

Отже, до числа особливостей управління в ЄС відноситься розподіл 

повноважень між національними урядами 27-и країн-членів та інституціями 

Співтовариства, ухвалювання ними правових актів та управлінських рішень, 

врахування інтересів регіонів та певних лобістських бізнес-кіл [179]. При 

цьому провідну роль відіграє теорія міжурядовості, що походить із 

реалістичної традиції у межах теорії міжнародних відносин: національні 

держави та їх уряди вважаються ключовими «акторами» в міжнародних 

справах. Відносини між ЄС та країнами-членами характеризуються як 

«координовано дійсні системи», до того ж кожна із сторін передбачає 

дійсність іншої [427, с. 19]. Виходячи з аналізу змісту вищеописаного 

принципу першого рівня, можна стверджувати про можливість включення до 

адміністративно-правових засад другого рівня принципу розподілу 

компетенції і повноважень між органами влади певних країн та інституціями 

ЄС. 

Іншим прикладом може слугувати такий принцип першого рівня як 

застосування (англ. – applicability), суть якого полягає в тому, що пряме 

застосування положень права ЄС безпосередньо встановлює права та 

обов’язки для тих, кого воно стосується, без потреби інкорпорації в будь-якій 

формі або імплементації норм у національний правопорядок [418, с. 103]. Для 

адміністративно-правових засад другого рівня це означає, що положення, 

якими встановлюються права та обов’язки органів виконавчої влади, їх 

посадових осіб, застосовуються без інкорпорації в будь-якій формі або 

імплементації норм у національний правопорядок. 
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На нашу думку, виділення двох рівнів системи адміністративно-

правових засад організації діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС 

дозволяє уникати дублювання засад, що випливають із засад європейського 

управління, діють на наднаціональному рівні та є єдиними для всіх країн-

членів ЄС і орієнтиром для країн-кандидатів. Поряд з цим, існують і такі 

принципи європейського управління, що стосуються виключно цього 

різновиду управління і не мають відображення в засадах другого рівня або ж 

стосуються виключно ЄС, а тому недоцільно їх включати до системи 

адміністративно-правових засад організації діяльності органів виконавчої 

влади в країнах ЄС. Так, Б. М. Шевчук вважає, що до основних принципів 

функціонування ЄС належать: принцип єдиної правосуб’єктності, принцип 

наділення повноваженнями, принцип поділу компетенції, принцип 

субсидіарності, принцип пропорційності, принцип сумлінної співпраці, 

принцип інституційної рівноваги [495, с. 21]. З числа вказаних принципів лише 

принципи єдиної правосуб’єктності, наділення повноваженнями, 

інституційної рівноваги, відсутності розподілу на незалежну законодавчу та 

виконавчу гілки влади в ЄС (законодавчі повноваження розподілені між 

Радою та Парламентом, а виконавчі – між Радою та Комісією) [179] 

стосуються виключно ЄС. Отже, ці принципи не входитимуть до системи 

адміністративно-правових засад організації діяльності органів виконавчої 

влади в країнах ЄС.  

Таким чином, адміністративно-правові засади організації діяльності 

органів виконавчої влади в країнах ЄС можна поділити на ті, які 

характеризують наднаціональні зв’язки органів виконавчої влади з 

інституціями ЄС (перший рівень) та внутрішньодержавні засади організації, 

функціонування та взаємодії органів виконавчої влади (другий рівень).  

Засади першого рівня, виходячи з засад європейського управління, 

базуючись на засадах Європейського адміністративного простору та 

європейського адміністративного права, є єдиними для всіх країн-учасниць 

ЄС і не відрізняються між собою.  
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Засади другого рівня базуються на принципах держаного управління 

окремих країн-учасниць ЄС, тому вони можуть відрізнятися, оскільки при їх 

виділенні та закріпленні враховуються національні традиції, форми держави 

та інші чинники. Як констатують В.  Олуйко та В. Саєнко, вартим уваги є той 

факт, що європейська інтеграція, яка призвела до взаємопроникнення і 

взаємовпливу культур, суттєво позначилась і на функціонуванні органів влади 

в усіх країнах Європейського Союзу. Це дає змогу говорити про появу 

спільних рис в організації їх діяльності і про вироблення в них аналогічних 

підходів до вирішення проблем у згаданій сфері [283, с. 35]. Однак не можна 

не зауважити, що значною мірою характер виконавчої влади зумовлений 

формою правління, що існує в державі. За парламентської форми правління 

має місце парламентське формування уряду, в якому глава держави відіграє 

суто номінальну роль, оскільки він лише юридично оформляє своїми 

«рішеннями» зроблений фракціями парламенту вибір. Теоретично глава 

держави може розпустити парламент, однак реально цією прерогативою 

частіше користується голова уряду. Фактичним центром організації і 

здійснення виконавчої влади за умов парламентарного правління є уряд. У 

президентських республіках виконавчу владу очолює президент. Він 

сприймається як її уособлення та безпосередній (іноді – єдиний) носій. У 

державах із парламентською та парламентсько-президентською формою 

правління президент не включений до виконавчої влади, так як наділений 

повноваженнями, природа яких зумовлена саме статусом глави держави. До 

компетенції такого глави держави належать також певні повноваження, які він 

реалізує через уряд або з його санкції (тобто через інститут контрасигнування) 

[443, с. 365-366].  

При аналізі адміністративно-правових засад організації діяльності 

органів виконавчої влади в країнах ЄС будемо виходити з того, що дане 

дослідження має на меті вивчення, порівняння та проекцію європейського 

досвіду організації виконавчої влади країн-учасниць ЄС на відповідну 

організацію влади в Україні. Вирішення даного питання вкрай актуальне, адже 
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реформування системи органів виконавчої влади України повинно 

враховувати вже напрацьовані принципи організацій і функціонування 

відповідних систем в тих країнах, що вже є членами ЄС, з акцентом на 

позитивний досвід, доцільний і можливий для врахування. Як зазначає А. А. 

Пухтецька, особливе значення дослідження змісту європейських принципів 

адміністративного права та шляхів їх запровадження в українському 

законодавстві випливає із стратегічних пріоритетів державної політики 

України – інтеграції в європейські структури з метою набуття повноправного 

членства в Європейському Союзі (ЄС), що передбачає обов’язковою умовою 

виконання Копенгагенських та Мадридських критеріїв, у яких, зокрема, 

містяться вимоги щодо приведення адміністративної здатності органів 

публічної влади країн-кандидатів у відповідність до критеріїв ефективності 

діяльності публічних адміністрацій країн-членів ЄС [418, с. 101]. 

Чому ми акцентуємо увагу на можливості врахування європейського 

досвіду? Відповідь вкрай проста. Вона полягає в тому, що можливість 

запозичення певних напрямків розвитку, схем будови механізму держави, 

взаємодії його елементів, організації функціонування системи органів 

виконавчої влади визначається формою держави та національними 

особливостями. Отже, мова йде не про сліпе копіювання, а про виділення 

певних засад, що застосовуються в інших країнах-членах ЄС (з огляду на курс 

євроінтеграції аналізуємо досвід саме цих країн, про що мова піде пізніше у 

розділі 3), які доцільно врахувати при проведенні адміністративної реформи в 

Україні. З вказаних причин ми не можемо підтримати науковців, які вказують 

на необхідність некритичного втілення досвіду державного управління країн 

Європейського Союзу в Україні. Наприклад, О. М. Руденко констатує: «Так як 

євроінтеграція є домінантою внутрішньої та зовнішньої державної політики, 

важливо дослідити досвід державного управління в країнах Європейського 

Союзу задля його втілення в межах національної політичної стратегії» [428, с. 

3]. 
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Аналіз засад європейського управління, європейського 

адміністративного простору та європейського адміністративного права 

дозволяє визначити адміністративно-правові засади організації діяльності 

органів виконавчої влади в країнах ЄС першого рівня. 

У першу чергу, це такі засади, як демократія, законність, повага до 

людської гідності, прав людини. Серед європейських принципів 

адміністративного права, за визначенням А. А. Пухтецької, на особливу увагу 

заслуговує принцип поваги до фундаментальних прав людини та громадянина 

(англ. – respect for fundamental human rights), який закріплено у положенні 

Європейської Конвенції з прав людини та їх тлумаченні Європейським судом 

з прав людини, усталених конституційних традиціях країн-членів ЄС, а також 

положеннях права ЄС у цілому [418, с. 103].  

Щодо демократії, то на думку німецьких юристів, в умовах рішення 

«продуктивних завдань» ефективна демократія можлива лише у формі 

правової держави. У свою чергу, рішення продуктивних завдань сприяє 

розвитку демократії, без яких вона була б неповною. Конституційні 

положення засновані на принципі демократії, що означає не тільки «безмежну 

юридизацію» процесу здійснення публічної влади, а й обмеження цієї влади. 

По-перше, дії публічної влади не можуть виходити за межі державної влади. 

По-друге, публічне управління обмежене тими сферами життя, куди 

«неприпустиме політичне проникнення». До них належить наука, релігія, 

всякого роду ідеологія, сім’я та ін. [49, с. 109]. Вимір демократичності 

визначається, виходячи з загальноприйнятих на Заході фундаментальних 

ознак демократії – поділу державної влади і дотримання основоположних прав 

(громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних, а також 

прав меншин) [428, с. 8]. В умовах демократії уряд та інші органи виконавчої 

влади повинні виражати загальні (загальнонаціональні) інтереси, а не 

приватні, корпоративні або регіональні [201, с. 187].  

Принцип законності (англ. – the principle of legality) запозичений з 

французького права у класичному розумінні поняття верховенства права. 
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Відповідно до нього визнається зв’язаність адміністрації (виконавчої гілки 

влади) законом. Це один з числа європейських принципів адміністративного 

права, що були сформульовані наприкінці 80-х років ХХ століття у праці 

Юргена Шварце «Euripaisches Verwaltungsrecht» («Європейське 

адміністративне право»), виданій у 1988 році [418, с. 102]. Він, беззаперечно, 

є однією з адміністративно-правових засад організації функціонування органів 

виконавчої влади в країнах ЄС. 

М. М. Потіп та О. В. Лясковець вважають, що принцип законності – 

основа існування та розвитку цивілізованого демократично організованого 

суспільства. Стан законності та її рівень виступають критеріями оцінки 

свободи реалізації прав громадян, забезпечення демократії, науково 

обґрунтованої діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Законність і демократизм – загальні принципи організації та 

функціонування виконавчої влади [337, с. 49]. 

Аналізуючи засаду законності, слід зупинитися на юридичній 

визначеності (англ. – legal certainty). Як вказує А. А. Пухтецька, це один із 

основних (фундаментальних, засадничих) принципів європейського 

адміністративного права, відповідно до якого всі суб’єкти права повинні 

керуватися у своїх діях правовими приписами (нормами). На думку вченої, 

його розкривають такі принципи: принцип правової держави; принцип 

верховенства права; принцип надійності; принцип передбачуваності; принцип 

зв’язаності адміністрації законом; принцип недискримінації; принцип 

пропорційності; принцип доцільності (обґрунтованості); принцип 

процедурної справедливості; принцип своєчасності; принцип професіоналізму 

тощо [418, с. 103]. Зрозуміло, що група описаних принципів, як і принцип 

визначеності як такий, знаходить відображення в системі принципів 

організації діяльності органів виконавчої влади. Наприклад, межі дій носіїв 

виконавчої влади визначені в національному законодавстві країн у вигляді 

компетенції, форм, методів, принципів діяльності тощо. І це є реалізацією 

принципу зв’язаності адміністрації законом. Принцип процедурної 
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справедливості передбачає отримання незалежно від будь-яких обставин 

справедливого результату дії органів виконавчої влади, включаючи прийняття 

рішень, через додержання встановлених процедур. І в національному 

законодавстві країн регламентовано процедури прийняття рішень, коли мова 

йде про правові форми діяльності органів виконавчої влади. Однак, як 

зазначалося вище, ті адміністративно-правові засади організації діяльності 

органів виконавчої влади  в країнах ЄС, які виходять із засад європейського 

адміністративного права і європейського простору, ми включимо до першого 

рівня. 

У цьому контексті зауважимо, що ряд принципів європейського 

адміністративного простору групи «Юридична визначеність» у 

вищенаведеному трактуванні [418, с. 103], на наш погляд, більш виправдано 

вважати складовими іншої групи, що має назву «Ефективність і 

результативність». На підставі аналізу принципу пропорційності А. А. 

Пухтецька стверджує, що він «запозичений з німецької концепції 

Verhaltnismassigkeit, відповідно до якої в процесі реалізації повноважень 

установ та організацій мають використовуватися такі засоби, які відповідають 

цілям отримання відповідного результату та які не повинні виходити за межі 

необхідного для досягнення поставленого завдання (мети)» [418, с. 103]. На 

наш погляд, його доцільно відносити до групи принципів «Ефективність і 

результативність», оскільки саме дані поняття передбачають оцінку 

співвідношення витрачених сил, засобів та досягнутої цілі. Також ми 

вважаємо, що такі засади як засади доцільності (обґрунтованості), 

своєчасності, професіоналізму, як і зазначений вище принцип пропорційності, 

доцільно відносити до групи принципів «Ефективності та результативності» 

як однієї з груп принципів Європейського адміністративного простору, 

виділених А. А. Пухтецькою. Професіоналізм для органів виконавчої влади – 

категорія багатогранна. Вона включає і вимоги до посади, і рівень необхідної 

та достатньої компетентності службовця. Оскільки ці рівні неоднакові, не 

може бути однаковим у всіх і професіоналізм. Різні службовці мають різний 
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досвід, у кожного свій життєвий шлях. У швидкоплинному сучасному світі 

складно довгий час залишатися успішним професіоналом без постійного 

самовдосконалення. Тому завдання наших освітніх інституцій полягає у 

реалізації таких форм і методів професійного навчання службовців, які 

створили б умови для підготовки резерву на конкретні посади тоді, коли це 

реально необхідно [283, с. 39]. 

До найважливіших факторів, що формують і визначають характер 

системи професійної підготовки публічних службовців кожної окремої країни 

ЄС, належать: державний устрій; особливості системи державної служби; 

централізований чи децентралізований характер організації системи 

професійної підготовки державних службовців; історію, традиції, культуру; 

завдання, що стоять перед державною службою та системою професійної 

підготовки на конкретному етапі розвитку держави [57, с. 66]. 

Поряд з професіоналізмом чималий інтерес викликає і моральний 

аспект державної служби. У зарубіжних країнах, зазначають В. М. Олуйко, В. 

П. Саєнко, чимало робиться для того, щоб прищепити службовцям моральні 

цінності, високу відповідальність за виконання службових обов’язків. Як 

свідчить аналіз, службовці цінують службу, що відкриває перед ними 

перспективу службового зростання, професійного удосконалення, соціального 

благоустрою, служіння людям [283, с. 38]. 

У частині третій статті 33 Конституції ФРН встановлено принцип 

рівності суб’єктів публічної служби. Ніхто не може бути ущемлений у своїх 

правах через релігійні віросповідання, світогляд чи приналежність до 

політичних партій. У галузях, де в управлінських структурах недостатньо 

представлені жінки, за рівної професійної підготовки їм надається перевага 

[236, с. 48]. 

Важливу роль у діяльності органів виконавчої влади відіграють 

відкритість та прозорість. Характерною ознакою європейської моделі 

урядування є участь в управлінському процесі неофіційних суб’єктів – 

розгалуженої мережі громадських неурядових організацій 
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найрізноманітнішого спрямування: професійного, етнічного, політичного, 

вікового тощо. За майже одностайною думкою політологів, громадські 

об’єднання як інститути громадянського суспільства виступають тією ланкою, 

яка об’єднує суспільство і державну владу, вони є формою інституціоналізації 

різноманітних суспільних інтересів та їх захисту на рівні публічно-правових 

відносин. З цієї точки зору, ступінь поширення («щільності») громадських 

об’єднань та рівень їх участі у прийнятті управлінських рішень може 

розглядатись як один із основних показників розвиненості громадянського 

суспільства. Необхідно зважати на те, що поняття «громадянське суспільство» 

пов’язується з недержавними і неекономічними громадськими структурами, 

які визначаються як «третій сектор» [179]. 

Як пояснює А. А. Пухтецька, принцип прозорості (англ. – transparency) 

розвинувся під впливом Скандинавських принципів належного урядування, 

запозичених у Швеції та Фінляндії після їх вступу до ЄС у середині 1990-х 

років. У європейському праві він переважно вживається щодо доступу до 

офіційних документів, що містять у собі прийняті рішення [419, с. 130]. 

Прозорість є невід’ємною частиною майже усіх визначень ефективного 

управління. Водночас, сутність, зміст, масштаби і межі застосування терміна 

«прозорість» є неоднаковими у різних країнах, а також у контексті його 

розгляду відносно до різних економіко-політичних сфер [344].  

Для розумінні сутності відповідного принципу можливо звернутися, 

наприклад, до змісту таких актів, як Договір про заснування Європейської 

Спільноти від 25.03.1957 [147], Рекомендація Комісії 98/257/ЄС «Про 

принципи, які застосовуються до органів, відповідальних за позасудове 

врегулювання спорів про захист прав споживачів» від 30 березня 1998 року 

[391]. Зрозуміло, що норми вказаних документів стосуються лише окремої 

сфери застосування принципу. Однак саме ці первинні норми можливо взяти 

за основу для формування змісту описаної засади організації діяльності 

органів влади.  
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Зокрема для формування уявлення про зміст принципу прозорості в 

діяльності органів влади можливо проаналізувати статті 154, 155, 158 

Договору про заснування Європейської Спільноти від 25.03.1957. Аналіз дає 

змогу встановити, що серед заходів для впровадження внутрішнього ринку 

(простір без внутрішніх кордонів, де забезпечено вільне пересування людей, 

товарів, послуг та капіталу), для загального гармонійного розвитку і 

зменшення диспропорції рівнів розвитку різних регіонів, що перебувають у 

найменш сприятливих умовах, зокрема села, Європейська Спільнота 

розробляє низку настанов, які охоплюють цілі, пріоритети та головні напрями 

заходів, окреслені у сфері транс’європейських мереж. У свою чергу, в рамках 

указаної Рекомендації в якості однієї з настанов визначено сутність принципу 

прозорості, яка полягає в забезпеченні отримання заінтересованими особами 

необхідної ним інформації, гарантії прозорості процедур та діяльності органів, 

відповідальних за врегулювання спорів.  

Зрозуміло, що в рамках вказаного документа принцип прозорості 

розкрито у сфері захисту прав споживачів стосовно функціонування органів, 

що несуть відповідальність за позасудове врегулювання відповідних спорів. 

Водночас, навіть така специфічна сфера застосування цілком може бути тією 

основою, що дозволить визначити сутність даного принципу щодо організації 

діяльності органів виконавчої влади.  

Отже, керуючись положеннями Рекомендації Комісії 98/257/ЄС від 30 

березня 1998 року, принцип прозорості як адміністративно-правову засаду 

діяльності органів влади можна визначити наступним чином:в кожній країні 

вживаються відповідні заходи з метою забезпечення прозорості організації 

функціонування органів влади. Такі заходи включають: 1) надання визначеної 

в нормах національного законодавства інформації в письмовій або іншій 

зручній формі будь-якій особі, яка подає запит на її отримання (наприклад, 

територіальні межі компетенції органу влади, тип положень, які служать 

основою для рішень органу, порядок прийняття рішень в рамках органу, 
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юридична сила прийнятих рішень тощо); 2) опублікування компетентним 

органом річного звіту про діяльність органу влади. 

Однак вказаним навряд чи вичерпується зміст принципу прозорості в 

діяльності органів виконавчої влади. А. А. Пухтецька веде мову про виділення 

принципів Європейського адміністративного простору, до числа яких 

відносить: 1) юридичну визначеність (надійність та передбачуваність); 2) 

відкритість і прозорість; 3) відповідальність; 4) ефективність та 

результативність. При цьому вона констатує, що до групи принципів 

«Відкритість і прозорість» слід віднести принаймні принцип відкритості на 

противагу секретності, принцип прозорості на противагу дискретності, 

принцип виключності конфіденційного та секретного характеру діяльності 

органів публічної влади, принцип набрання чинності тільки після офіційного 

опублікування, принцип підлеглості публічних адміністрацій зовнішньому 

контролю, принцип обов’язкового обґрунтування та наведення підстав 

прийнятого рішення особі, чиї права або законні інтереси зачіпаються у 

зв’язку із його прийняттям, тощо [418, с. 103-104]. Як бачимо, по-перше, не 

тільки прозорість, але й відкритість в діяльності органів виконавчої влади 

передбачено серед засад її діяльності. По-друге, зміст групи значно ширший, 

аніж в наведеному вище трактуванні. По-третє, маємо сумніви щодо 

доцільності використання терміна «дискретність», адже дискретність – це 

порушення безперервності у розвитку певного процесу, зупинка діяльності 

влади з певних причин на певній території [167, с. 44]. Тому про дискретність 

виконавчої влади на противагу прозорості вести мову некоректно, оскільки ці 

поняття не є протилежними.  

Беручи за основу положення Рекомендації Комісії 98/257/ЄС від 30 

березня 1998 року та групу принципів європейського адміністративного 

простору «Відкритість і прозорість», можемо стверджувати, що в діяльності 

органів виконавчої влади він проявляється через дію таких засад, як надання 

несекретної та неконфеденційної інформації (порядок визначення інформації 

про діяльність органів виконавчої влади конфіденційною та секретною 
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встановлюється в нормах національного законодавства) в письмовій або іншій 

зручній формі будь-якій особі, яка подає запит на її отримання, зовнішній 

контроль органів виконавчої влад, обов’язкове обґрунтування та наведення 

підстав прийнятого рішення особі, чиї права або законні інтереси зачіпаються 

у зв’язку із його прийняттям, опублікування компетентним органом річного 

звіту про діяльність органу виконавчої влади, набрання чинності тільки після 

офіційного опублікування.  

У контексті аналізу засади відкритості і прозорості звертаємо увагу на 

Директиву Європейського Парламенту і Ради 2016/2102 щодо доступності 

веб-сайтів і мобільних додатків органів державного сектора (Directive (EU) 

2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on 

the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies) [10, 

с. 1-15], що покликана наблизити закони, нормативні акти та адміністративні 

положення держав-членів, що стосуються вимог доступності веб-сайтів і 

мобільних додатків органів державного сектора, тим самим забезпечуючи їх 

більшу доступність для користувачів, зокрема для осіб з обмеженими 

можливостями. Ця Директива встановлює правила, відповідно до яких кожна 

держава-член ЄС повинна гарантувати, що веб-сайти незалежно від пристрою, 

що використовується для доступу до них, а також мобільні додатки органів 

державного сектора відповідали вимогам доступності. При цьому держави-

члени можуть зберігати або впроваджувати заходи відповідно до права Союзу, 

які виходять за рамки мінімальних вимог до доступності веб-сайтів і 

мобільних додатків, встановлених цією Директивою. 

У рамках даного дослідження слід проаналізувати таку групу 

європейських принципів як принципи регіонального розвитку, що 

реалізуються в рамках окремого напрямку політики Європейського 

Співтовариства. На наш погляд, ці принципи, при умові деякої конкретизації, 

можуть виступати основою для формування ряду адміністративно-правових 

засад організації функціонування органів виконавчої влади в країнах ЄС. А. І 

Рибак, навпаки, визначає, що принципи субсидіарності, децентралізації та 
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регіоналізації є практичним втіленням у життя принципів функціонування 

владного апарату (публічної адміністрації), що розпочалося у Європі після 

Другої світової війни і набуло завершення у вигляді звичної практики 

організації врядування у кінці ХХ ст., коли так звана концепція «Європи 

регіонів» стала одним з провідних принципів функціонування Європейського 

Союзу. Нормативного закріплення вони набули у законодавстві багатьох країн 

(Франції, Іспанії, Італії) та загальносоюзних документах, у першу чергу, в 

Європейській хартії місцевого самоврядування [422, с. 597]. 

Дірк Анер зазначає, що регіональний розвиток є процесом, який 

потребує дієвих та ефективних інститутів, вимагаючи тісної співпраці між 

урядами, бізнес-організаціями і соціальними групами на кожному рівні. 

Принципи регіонального розвитку перевірялись та неодноразово 

удосконалювались протягом багатьох років з метою розробки різноманітних 

стратегій, констатує Генеральний директор із регіональної політики 

Європейської Комісії. Успіх цієї політики базується на партнерствах в рамках 

ЄС, плануванні та належному управлінні [144, с. 4,6]. 

Ми не будемо розкривати сутність політики регіонального розвитку, а 

зупинимося лише на тих аспектах її реалізації, що зачіпають питання як 

європейського, так і внутрішнього управління країн-учасників ЄС (як ми 

зазначали, ці види взаємопов’язані). Наприклад, реалізація принципів 

регіонального розвитку включала реформу 2006 року. Вона базувалася на 

чотирьох основних напрямках: розвитку «економіки знань»; децентралізації 

більшого обсягу відповідальності за управління та фінансовий контроль на 

користь країн-учасників і регіонів; процедурі спрощення і прискорення; 

розвитку потенціалу кожного європейського регіону та, водночас, 

зосередженні на ресурсах найслабших [144, с. 4,6]. З цього приводу Ю. В. 

Ковбасюк та М. К. Орлатий вказують на те, що система адміністративно-

територіального устрою країн Європейського Союзу враховує специфіку 

адміністративно-територіальних одиниць: історичні, економічні, екологічні, 

географічні і демографічні особливості, етнічні, релігійні, культурні, 
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національні та інші традиції. Аналіз сучасного стану адміністративно-

територіального устрою свідчить про те, що в більшості країн Європейського 

Союзу відбуваються зміни в організації систем влади шляхом розширення 

функцій і повноважень місцевих і регіональних органів публічної влади [57, с. 

3].  

У цьому контексті відмітимо, що одним з європейських принципів 

адміністративного права визначено принцип субсидіарності (англ. – 

subsidiary), який полягає у тому, що рішення повинні прийматися на 

найнижчих рівнях організації, забезпечувати ефективність запропонованих 

заходів, що, у свою чергу, призводить до деволюції (передачі) владних 

повноважень у середині ЄС з наднаціонального на національний рівень [418, 

с. 103]. Принцип субсидіарності вимагає, щоб верхні ланки управління 

вдавались до будь-яких дій тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефективніші 

за відповідні дії нижніх ланок [169]. У преамбулі Конституції Польщі 

сформульовано принцип субсидіарності як зміцнення повноважень громадян 

і їх громад [11, с. 56]. Держава повинна брати на себе виконання лише тих 

функцій, які не можуть бути здійснені громадянами або організаціями 

громадян [27, с. 41]. З одного боку, реалізація цього принципу частково 

обмежує суверенітет державної влади, але з іншого – без нього неможливе 

реальне врядування громад та забезпечення «публічності» адміністрування 

[422, с. 599]. Слово латинського походження «субсидіарність» в українському 

перекладі означає додатковість, другорядність, залишковість. Субсидіарність 

влади, таким чином, означає, що вищі ланки управління мають бути 

додатковими або другорядними при вирішенні задач, які виникають на нижніх 

ланках. Іншими словами, принцип субсидіарності вимагає розбудови системи 

врядування не зверху вниз, а знизу вгору. Для його реалізації існують дві 

можливі форми. Перша форма субсидіарності – інкапсуляція повноважень 

нижніх ланок управління від втручання верхніх. Друга форма субсидіарності 

– децентралізація влади. За цією схемою верхні линки отримують від нижніх 

обмежене коло функцій і діють фактично на одному з ними рівні [169]. 



 162 

При впровадженні принципу субсидіарності «Європейська регіональна 

політика» забезпечуються життєво важливі інвестиції на місцевому та 

регіональному рівнях. Це особливо важливо на тлі рецесії, що почалась у 2008 

році. Один з основних активів регіональної політики ЄС полягає в її гнучкості 

при адаптації до мінливих умов. У контексті сучасного глобального 

економічного спаду усталеність економічного розвитку і потреба в 

далекоглядних стратегіях, які піддаються адаптації, ще не була такою 

очевидною. Європейська регіональна політика забезпечує стабільне, безпечне 

і адресне джерело фінансування, що може використовуватись для 

стимулювання відновлення економіки [144, с. 8]. 

У цьому контексті також зауважимо, що «відцентрові» тенденції в 

рамках цих процесів призвели до перерозподілу певного обсягу державної 

влади між центральним рівнем і регіональним та місцевим рівнями, у 

результаті чого її значна частина сконцентровувалася в регіонах і на місцях. 

Мотивацією такого перерозподілу державної влади була здійснювана 

країнами-членами Європейської Спільноти політика, в основу якої вони 

поклали, насамперед, права й інтереси людини, громадянина, а вже потім – 

держави, суспільства [127, с. 17-19]. Рух за регіоналізм поширюється як у 

Європейському Союзі, так і за його межами. Він підвищує впевненість у тому, 

що повноваження Європейського Союзу, його держав-членів та регіонів 

взаємодоповнюються. У зв’язку із цим Асамблеєю Європейських Регіонів 

(АЄР) ще у 1996 році була прийнята Декларація щодо регіоналізму. За цим 

документом регіон є територіальним утворенням, сформованим у 

законодавчому порядку на рівні, що розташований безпосередньо нижче від 

загальнодержавного, та наділеним політичним самоврядуванням. Регіон 

виступає виразником певної політичної самобутності, яка може набувати 

різних політичних форм, що відображають демократичну волю кожного 

регіону набувати такої форми політичної організації, якій він віддає перевагу. 

Зазначається, що розмежування повноважень між державою та регіонами має 

встановлюватися національною конституцією або законодавством відповідно 
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до принципів політичної децентралізації та субсидіарності. Згідно з ними 

функції мають реалізовуватися на рівні, максимально наближеному до 

громадян [57, с. 44]. 

Одним з провідних принципів європейського адміністративного права 

ЄС А. А. Пухтецька визначає принцип належного управління (англ. – good 

administration), який містить у собі поєднання вимог щодо справедливого 

розгляду та використання найкращого досвіду (методів) (англ. – best practices) 

в управлінні, а також запровадження інституту омбудсмена для розгляду скарг 

про факти неналежного урядування (управління) (англ. – maladministration), 

що існували в діяльності установ та організацій ЄС [419, с. 130]. Хартія 

основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 [483] одним з 

фундаментальних прав громадян Союзу визначає право на належне 

управління (ст. 41), а також право подавати до Європейського Омбудсмена 

скарги щодо неналежного управління з боку установ та органів Союзу (ст. 43). 

06 вересня 2001 року Європейський Парламент прийняв резолюцію, 

якою ухвалив Кодекс належної управлінської поведінки (The European Code of 

Good Administrative Behaviour [36]). Його положень мають дотримуватися 

установи та органи Європейського Союзу, їхні керівники та службовці у своїх 

стосунках з громадянами. Європейський Кодекс належної управлінської 

поведінки прийнято задля поліпшення послуг, що надаються громадянам 

Європи шляхом його використання як: 1) корисного керівництва та джерела 

інформації для державних службовців, де створюються стимули для 

дотримання найвищих стандартів управління; 2) опори для встановлення 

фактів неналежного управління з боку омбудсмена для здійснення своїх 

контрольних функцій. З моменту прийняття цього Кодексу Європейським 

Парламентом у вересні 2001 року і громадяни, і службовці проявляли велику 

цікавість до нього. Його дія не обмежувалась поширенням лише на установи 

та органи Союзу. Кодекс був включений до юридичних систем цілої низки 

держав-членів ЄС і держав-кандидатів на вступ. Омбудсмен наголошує на 

важливості перетворення Кодексу на Європейський закон задля усунення тих 
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непорозумінь, які зараз виникають через одночасне існування різних кодексів 

для більшості установ та органів ЄС, забезпечення застосування цими 

установами та органами одних і тих же принципів у своїх стосунках з 

громадянами, а також підкреслення як для громадян, так і для службовців 

важливості таких принципів [153]. 

З приводу принципів другого рівня І. П. Лопушинський зазначає, що у 

більшості європейських країн концепції організації державної влади 

формувалися на основі теорії держави, складовою якої стала теорія дихотомії 

(розподілу) влади Вудро Вільсона і «раціональної бюрократії» Макса Вебера, 

що справили значний вплив на створення і функціонування постійної і 

професійної державної служби в США, Європі та за її межами. У міру 

розвитку і зміцнення державності, реалізації завдань і функцій держави в 

більшості країн встановлюються єдині основні принципи функціонування і 

управління органами влади. Це принципи законності, демократії, 

професійності [236, с. 48]. З цих принципів ми і почнемо розгляд 

адміністративно-правових засад організації діяльності органів виконавчої 

влади в країнах ЄС. 

Поділ влади, тобто її диференціювання на законодавчу, виконавчу, 

судову гілки, ґрунтується на принципі рівноваги та взаємостримування. Цей 

принцип є загальнорозповсюдженим та загальнообов’язковим як базове 

конституційне положення, що знаходить своє відображення практично у всіх 

без винятку конституціях демократичних країн [228, с. 44]. Теорія поділу 

влади належить до тих політико-правових доктрин, що мають складну історію 

свого становлення і розвитку. Традиційно її пов’язують з ім’ям Ш. Монтеск’є 

(1689-1755), який виробив схему, згідно з якою влада в державі повинна бути 

поділена між законодавчими, виконавчими та судовими органами. При цьому 

кожна з влад по відношенню до інших самостійна і незалежна, що виключає 

можливість узурпації всієї влади в державі якоюсь особою чи окремим 

органом держави. Пізніше Ж.-Ж. Руссо запропонував розглядати ці три гілки 

влади як особливі явища єдиної найвищої влади всього народу [161, с. 56, 88, 
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90]. На сьогодні даний принцип впроваджено в усіх країнах-учасницях ЄС. В. 

О. Сурнін зазначає, що «у сучасному демократичному світі владу розділяють 

на три гілки: законодавчу (владу, що приймає закони), виконавчу (владу, що 

покликана реалізовувати та організовувати дотримання законів) і судову 

(владу, що здійснює правосуддя). У державах з усталеними формами 

демократичного правління та столітніми традиціями (США, Франція, 

Великобританія) дотримуються даної системи» [453, с. 76]. 

Наприклад, система органів влади Франції заснована на принципі 

поділу влади. Ще в 1789 році Декларація прав людини і громадянина закріпила 

цей найважливіший системоутворюючий принцип французької державності, 

проте форма реалізації його в умовах П’ятої Республіки інша, ніж це було в 

попередній період республіканської історії. На сьогодні носіями виконавчої 

влади виступають Президент і уряд (Рада Міністрів) [201, с. 237-239]. В основу 

побудови системи органів державної влади принцип поділу влади покладено 

також у Великій Британії та Німеччині [157]. 

При цьому окремо зауважимо, що в організації діяльності органів 

виконавчої влади даний принцип в абсолютній більшості держав проявляється 

в тому, що статус і функції члена уряду несумісні з депутатським мандатом 

(виняток складають країни з розвиненими традиціями класичного 

парламентаризму), будь-якою виборною посадою, з діяльністю, прямо 

спрямованою на одержання прибутку [201, с. 188]. 

Тісно пов’язаний з принципом поділу влади принцип «стримувань і 

противаг», що проявляється в діяльності усіх її гілок. І. С. Сало з цього 

приводу зазначає: «Надійним засобом усунення негативних явищ, що 

виникають у процесі організації та функціонування державної влади, є 

система стримувань і противаг, яка надає необхідної самостійності органам 

державної влади у виконанні своїх функцій та, водночас, забезпечує їх 

взаємодію в процесі реалізації напрямів загальнодержавної політики» [430, 

с.66]. Типологічними моделями організації державної влади є: «жорсткий» 

поділ влади (притаманний президентським республікам); «м’який» поділ 
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влади (притаманний парламентським республікам та парламентським 

монархіям); «змішаний» поділ влади (притаманний республікам із змішаними 

формами правління) [430, с.66].  

Прикладами стримувань та противаг можна вважати, наприклад, те, що 

Президентові ФРН надане право призначати і звільняти у відставку 

федеральних міністрів, а також пропонувати Бундестагу кандидатуру 

канцлера. Крім того, Президент має можливість брати участь у засіданнях 

уряду, а отже, і у виробленні рішень, які отримують форму нормативного акта, 

що посилює роль голови держави. Всі федеральні чиновники та офіцери 

призначаються і звільняються Президентом за поданням відповідних відомств 

[49, с. 109]. У Франції Президент з 2002 року обирається на п’ять (раніше на 

сім) років всезагальним і прямим голосуванням. При цьому повноваження 

Президента можуть припинитися достроково у разі визнання його винним у 

скоєнні державної зради або будь-якого тяжкого злочину, а також 

добровільної відставки. В цьому випадку його повноваження здійснює голова 

верхньої палати парламенту – Сенату. Звинувачення Президенту може бути 

пред’явлено двома палатами парламенту абсолютною більшістю голосів, 

після чого справу розглядає спеціальний Високий суд правосуддя. У разі 

визнання Президента винним, його повноваження припиняються. Президент 

вправі розпустити нижню палату парламенту після консультацій з Прем’єр-

міністром і головами палат парламенту [201, с. 238-239]. Водночас, виходячи 

з положень європейської політико-правової доктрини, поєднання функцій 

глави держави та глави виконавчої влади, що маємо якраз у Франції, 

призводить до гіпертрофії влади Президента, що може порушити Стратегічні 

пріоритети, баланс владних повноважень і сам принцип поділу влади. В межах 

зазначеної доктрини глава держави визначається як посадова особа, яка не 

належить до жодної гілки влади, але виконує роль «арбітра», забезпечуючи 

взаємодію у системі органів державної влади загалом. Органи державної 

влади, що виконують відповідні функції, при цьому мають тісно 
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співпрацювати і взаємодіяти, незважаючи на формальний поділ повноважень 

[430, с. 66]. 

Відповідно до статей 154 і 155 Конституції Польщі [173] Президент 

висуває кандидата на пост Прем’єр-міністра та призначає Раду Міністрів за 

пропозицією призначеного, але не затвердженого на посаді Прем’єр-міністра, 

не пізніше, ніж через 14 днів після першого засідання Сейму чи після 

прийняття відставки попередньої Ради Міністрів. Протягом 14 днів після свого 

призначення Президентом Прем’єр-міністр подає програму діяльності Ради 

Міністрів до Сейму разом із пропозицією, що вимагає вотуму довіри. Вотум 

довіри вимагає абсолютної більшості голосів від щонайменше половини 

встановленої законом кількості депутатів. Якщо пропозиція проходить, Сейм 

призначає Прем’єр-міністра, який пропонує свій склад Ради Міністрів. Вотум 

довіри повинен бути підтриманий абсолютною більшістю голосів депутатів 

протягом 14 днів. Якщо пропозицію підтримано, Президент призначає обрану 

у такий спосіб Раду Міністрів. У протилежному випадку Президент протягом 

14 днів призначає Прем’єр-міністра, а також, на його пропозицію, інших 

членів Ради Міністрів. Сейм повинен висловити довіру Раді Міністрів 

протягом 14 днів після її призначення Президентом. Якщо вотуму довіри не 

отримано, Президент припиняє термін повноважень Сейму і призначає 

загальні вибори [52, с. 111-112]. 

У країнах ЄС інтелектуальна складова управлінських процесів 

забезпечується адміністративно-політичним консалтингом. Цим терміном 

позначають як систему незалежних від влади суб’єктів, що забезпечують 

процес надання консультаційних послуг для органів влади, так і процес 

надання професійної допомоги фахівцями (консультантами) відповідного 

профілю замовнику (клієнту) [179]. Затребуваність та престижність 

консалтингових послуг є індикатором демократичності, високого розвитку 

управлінської культури публічної влади та організацій громадянського 

суспільства, представники яких усвідомлюють необхідність незалежних 

досліджень, що не пов’язані з конкретними інтересами політиків, публічної 
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влади або бізнесу. Високоморальна та професійна діяльність консалтингових 

структур-посередників надає можливість проводити дискусії з публічною 

владою та бізнесом, виробляти спільні принципи та підходи, розвивати 

соціально орієнтовану економіку, тим самим забезпечувати наукове 

обґрунтування суспільних інтересів та їх задоволення [329, с. 51, 386-391]. 

Адміністративно-політичний консалтинг являє собою професійну діяльність з 

інтелектуального й організаційного супроводу та забезпечення політичних 

компаній через створення і реалізацію високоефективних технологій, здатних 

компенсувати слабкість традиційних методів реалізації лідерства, мобілізації 

підтримки, здійснення інформаційно-пропагандистської, індоктринальної 

функцій кампанії [448, с. 8-9]. Не маючи на меті аналіз вказаного визначення 

з точки зору його повноти та точності, що цілком може становити тему 

окремого дисертаційного дослідження, зупинимося на тому, що використання 

послуг адміністративно-політичних консультантів є однією з сучасних 

тенденцій і засад управління в країнах ЄС. 

Наприклад, наприкінці 2004 року Єврокомісія створила спеціальний 

консультативний орган – Європейський форум з корпоративного управління. 

До цієї структури увійшли представники інвесторів, аудитори, незалежні 

експерти, вчені. Вони сприяють вирішенню питань щодо прав та інтересів 

акціонерів, прозорості діяльності ради директорів і менеджерів, заохочення 

керівництва корпорацій до проведення стейкхолдерської політики управління. 

Рекомендаційний характер діяльності Форуму не дозволяє кардинально 

впливати на зміни параметрів корпоративного управління. Проте цей орган 

може зробити певний внесок у справу поліпшення стандартів корпоративної 

поведінки великого бізнесу [182, с. 124-125]. Якщо ж взяти інший рівень 

управління в ЄС, то прикладом може слугувати Біла книга з європейського 

управління 2002 року, що визначає чотири сфери політичного консалтингу 

[126, с. 135-136]. 

Одним із наймасштабніших наслідків цих процесів західноєвропейські 

вчені вважають появу нового типу (форми) державного устрою, який отримав 
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назву «регіоналізованого». Втрачаючи ознаки унітарного типу держави, він 

став наближатися до федеративного [127, с. 17-19]. О. В. Киричук з цього 

приводу констатує, що ключові місця в сучасному європейському управлінні 

посідають регіональний та місцевий рівні, про що свідчить виникнення в 

останні десятиріччя в Європі нового типу держави (окрім традиційних 

унітарних і федеративних) – регіоналізованої [179]. Децентралізована держава 

з місцевою та регіональною автономією на сьогодні стала панівною формою 

західноєвропейської державної організації [65, с. 56]. 

Децентралізована виконавча влада з сильними інститутами місцевого 

самоврядування, доводить О. М. Бабич, є найбільш ефективною формою 

організації державної влади [64, с. 111]. Децентралізація, погодимось, займає 

важливе місце серед принципів оптимальної організації публічної влади, 

здатної забезпечувати ефективне управління країною на різних рівнях її 

організації. Державне управління здійснюється відповідними органами на всій 

території країни [417, с. 4]. 

З описаними вище принципами поряд іде інший – координація дій 

центральних органів влади з місцевими. Ми вже згадували про нього, коли 

розглядали взаємозв’язок принципів європейського управління та окремих 

держав-учасниць ЄС. Однак не можемо оминути увагою даний принцип і в 

даному контексті, адже вкрай важливо, щоб при дотриманні принципів 

субсидіарності і децентралізації центральний уряд координував свою 

регуляторну діяльність з місцевими органами влади.  

У рамках даного підрозділу ми не можемо залишити поза увагою і той 

факт, що організація діяльності органів виконавчої влади практично у всіх 

країнах пов’язується з функціонуванням інституту державної служби. Щодо 

обсягу цього поняття, то про це пізніше. А якщо вести мову про принципи, то 

на рубежі 70-80 років минулого століття у більшості західних країн існувала 

усвідомлена необхідність реформування, докорінної модернізації державної 

служби. Необхідність привести систему управління у відповідність до 

викликів часу змусила політиків виробити програми реформування державної 
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служби з метою її модернізації. В основу реформування державної служби в 

більшості країн було покладено такі принципи: 1) демократизація державного 

управління і державної служби; 2) орієнтація на пересічного громадянина, 

який як клієнт державних служб виступає споживачем державних послуг; 3) 

орієнтація на кінцевий результат; 4) рентабельність управління; 5) простота 

управління [283, с. 37-38]. Окремо для державної служби в рамках програми 

SIGMA були визначені спільні цінності, якими повинні керуватися державні 

службовці, що працюють в органах державної влади держав-членів та 

інституціях ЄС: неупередженість і доброчесність державних службовців; 

незалежність державних службовців від політичного керівництва; служіння 

державного службовця народові, а не керівництву [428, с. 10]. 

Майже в усьому світі уряд експериментує з ідеями нового державного 

менеджменту, що припускає широке використання в державній службі 

методів роботи, які застосовуються у приватному секторі. До них слід віднести 

методи стратегічного планування, роботи бригадного характеру в процесі 

ухвалення рішення, оцінки якості виконання службових обов’язків, 

зменшення кількості рівнів управління, приведення заробітку службовців у 

відповідність до кількості, якості, складності праці. За оцінкою фахівців 

державної служби, усі ці заходи, безсумнівно, сприятимуть підвищенню 

якості роботи державного апарату. У результаті проведених перетворень 

формується якісно нова модель державної служби, яка неминуче, на наш 

погляд, замінить модель, створену в багатьох країнах під впливом теорії 

раціональної бюрократії Макса Вебера. Якісними параметрами раціональної 

моделі державної служби є порядок, відносна структура, визначена стратегія, 

підготовлені кадри, цілеспрямоване управління. Нова модель, яку часто 

називають поведінковою, характеризується якісно відмінними параметрами, 

що виражаються в таких категоріях, як творчість, новаторство, емоційна 

атмосфера, суб’єктивний фактор [283, с. 37-38].  

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що адміністративно-

правові засади організації діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС 
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можуть бути представлені у вигляді дворівневої системи. Перший рівень може 

бути виділений на основі дії принципів у всіх країнах-членах ЄС 

(наднаціональний характер дії засад цього рівня, базування на принципах 

європейського управління, що являє собою окремий різновид наддержавного 

управління в даному утворенні, європейського адміністративного права і 

європейського адміністративного простору). Другий рівень включає ті засади, 

що можуть відрізнятися в окремих країнах через розбіжності форм держав, 

національних особливостей та інших чинників, охоплюючи 

внутрішньодержавні засади функціонування систем органів виконавчої влади 

окремих країн.  

Перший рівень адміністративно-правових засад організації діяльності 

органів виконавчої влади країн ЄС включає такі засади: 

–  поваги до людської гідності, пріоритету прав і свобод людини та 

громадянина; 

– демократії,  

– юридичної визначеності як здійснення правових форм діяльності 

виключно на основі правових приписів (норм), передбачуваність, 

недискримінація; процедурна справедливість;  

– відкритості і прозорості як надання несекретної та 

неконфеденційної інформації (порядок визначення інформації про діяльність 

органів виконавчої влади конфіденційною та секретною встановлюється в 

нормах національного законодавства) в письмовій або іншій зручній формі 

будь-якій особі, яка подає запит на її отримання, зовнішній контроль органів 

виконавчої влади, обґрунтованість будь-якого рішення з наведенням підстав 

його прийняття особі, стосовно якої таке рішення приймається, опублікування 

компетентним органом річного звіту про діяльність органу виконавчої влади, 

офіційне опублікування для набрання чинності будь-яким рішенням; 

–  субсидіарності;  
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– належності управління, що передбачає право судового захисту, 

справедливість судового процесу, рівність умов, використання найкращого 

досвіду, діяльність омбудсмена;  

– розподілу компетенції і повноважень між органами влади певних 

країн та інституціями ЄС; 

– відповідальності, в тому числі, держави за неправомірні 

адміністративні дії;  

– ефективності та результативності як ефективність адміністрації, 

ефективність та результативність виконання європейського законодавства, 

доцільність (обґрунтованість), своєчасність, пропорційність, рентабельність 

управління в організації діяльності, професійність суб’єктів реалізації 

виконавчої влади, включаючи моральний аспект; 

– застосування положень права ЄС, якими встановлюються права та 

обов’язки для органів виконавчої влади, їх посадових осіб, без інкорпорації в 

будь-якій формі або імплементації норм у національний правопорядок.  

Другий рівень складають такі засади: 

– здійснення виконавчої влади за принципом розподілу державної 

влади на окремі гілки при функціонуванні механізму стримувань і противаг; 

–  розмежування політичної і адміністративної складових 

управління; 

– адміністративно-політичного консалтингу як інтелектуальної 

складової управлінських процесів; 

–  децентралізації в діяльності органів виконавчої влади, що 

включає реформування адміністративно-територіального устрою із змінами в 

організації систем влади шляхом розширення функцій і повноважень місцевих 

і регіональних органів публічної влади; 

–  координації дій центральних органів влади з місцевими; 

– можливості скасування (або відкликання) незаконного 

адміністративного акта;  
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–  орієнтації на пересічного громадянина, який як клієнт державних 

служб виступає споживачем державних послуг. 

 

2.2 Політичні і адміністративні посади як один з принципів 

організації діяльності виконавчої гілки влади в ЄС 

 

У попередньому підрозділі ми визначили ряд адміністративно-

правових засад, на основі яких будується система органів та здійснюється 

виконавча влада в країнах-учасницях ЄС. Про одну ж із засад ми навмисно не 

сказали, оскільки, на наш погляд, її розгляд потребує окремої уваги. Тим 

більше, що в Україні впровадження цієї засади здійснення виконавчої влади 

розпочато, але про досконалість правового регулювання мова поки що не йде. 

І це викликає великі непорозуміння щодо статусу носіїв влади, правового 

регулювання їх повноважень тощо.  

Йдеться про такий принцип організації діяльності виконавчої гілки 

влади в ЄС як виділення при організації діяльності органів виконавчої влади 

адміністративних і політичних посад. У більшості країн, де уряд формується 

парламентом, його організаційна структура включає обов’язкові компоненти, 

серед яких політичний (за ним закріплюються функції комунікації із 

громадськістю, публічне обговорення та обґрунтування державної політики) 

та управлінський (до компетенції якого належить впровадження рішень, що 

приймаються). Таким чином, організаційна структура уряду відображає як 

політичні, так і адміністративні аспекти його діяльності. У такому разі уряд 

виступає концептуальним творцем політики, розробником цілей врядування, 

укладачем законодавчих актів, спрямованих на посилення своєї 

інституціональної спроможності. Водночас, адміністративний блок відповідає 

за окреслення шляхів досягнення цілей державної політики, здійснює 

експертизу документів, їх підготовку, а також управляє ресурсами для 

виконання програми уряду [203, с. 13-15]. Як констатує В. В. Д’яченко, 

співвідношення політики та державного управління завжди було однією із 
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ключових тем як політології, так і науки державного управління. У цьому 

контексті відображається реальний процес діяльності політичних та 

адміністративних структур, їх місце в політичній системі суспільства [129, с. 

249-256]. 

Щодо понятійного апарату, який буде використано у цьому підрозділі, 

то одним з перших понять, які слід розтлумачити при аналізі політичних і 

адміністративних посад як одного з принципів організації діяльності 

виконавчої гілки влади в ЄС, є поняття «посада» – складовий елемент 

структури публічної інституції, прояв її компетенції, наділений певними 

повноваженнями, які не відносяться до конкретного службовця [417, с. 14]. Це 

визначення поєднує два аспекти характеристики досліджуваного терміна: 

організаційний і функціональний, що в сукупності дають можливість 

сформувати комплексне уявлення про відповідну одиницю системи органів 

виконавчої влади. Одразу зауважимо, що, характеризуючи політичні і 

адміністративні посади як один з принципів організації діяльності виконавчої 

гілки влади в ЄС, ми будемо оперувати також такими поняттями: 1) «політик» 

(«публічний політик», «політичний державний службовець», «державний 

діяч» [318, с. 22], «політичний провідник» (діяч) [205, с. 53-61] – термінологія 

різниться залежно від авторства окремих наукових праць, обрання з-поміж 

запропонованих доцільного для закріплення в Україні залишимо для 

вирішенні в наступному розділі) як особа, що в установленому 

законодавством окремої країни порядку і на визначених підставах обіймає 

політичну посаду, яка обумовлює організаційно-правовий статус службовця 

[135, с. 189]; 2) «політичний орган» як елемент системи органів виконавчої 

влади, що за ознаками відрізняється від адміністративних органів. 

Зокрема, як зазначає В. В. Д’яченко, у західній соціологічній і 

політологічній думці політико-адміністративний апарат дістав узагальнену 

назву – бюрократія (з фр. – влада канцелярії). Органи державного управління 

поділяються на два види. До першого належать органи державно-політичного 

управління, а саме: інститут глави держави та уряду; до другого – державно-



 175 

адміністративні (загальнодержавні) відомства, які не входять до уряду, 

регіональних та місцевих адміністрацій. Крім цього, слід виокремити органи 

місцевого самоврядування як органи територіальних громад. Це 

представницькі та виконавчі органи, які сформовані на принципах виборності 

та мають юридичну, організаційну, майнову самостійність, визначену 

законом. Проте їх діяльність значною мірою також регламентується державою 

[129, с. 250-251]. Політичний орган державного управління формується згідно 

з політичними процедурами, які визначені Конституцією, його керівний склад 

підбирається за політичними ознаками лояльності до провідних політичних 

сил, зміна керівного складу відбувається за результатами парламентських або 

президентських виборів, у системі політико-управлінських відносин він 

виступає носієм державного суверенітету та національних інтересів, не має 

вищестоящого органу управління, підзвітний та підконтрольний 

представницькому органу (парламенту). Цей орган самостійно визначає 

складові своєї організаційної структури, приймає політичні рішення, які 

спрямовані на реалізацію загальнодержавних інтересів, несе переважно 

політичну відповідальність за результати своєї діяльності [203, с. 13-15]. 

В органах держави служать певні особи. Як констатує В. В. Д’яченко, 

бюрократія забезпечує чіткість і ефективність діяльності адміністрації та 

раціоналізоване управління суспільством через ієрархічну систему державних 

інституцій та чиновників [129, с. 250]. Т. І. Вінтоняк та В. І. Малімон вказують 

на те, що у західній теорії використовуються поняття «професійне 

чиновництво», «чиновництво». У чиновному праві країн Західної Європи 

чиновника визначають як носія особливих державних функцій. Саме виходячи 

з цієї ознаки, чиновники виділяються з числа інших осіб, які працюють за 

наймом в системі державної служби. Чиновник – носій публічно-правових 

функцій. Ця теорія отримала найбільш широке поширення в Західній Європі. 

Наприклад, у Німеччині чиновник – це особа, яка перебуває в особливих 

службових відносинах з державою (землею), причому ці відносини 
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характеризуються виконанням державно-правових функцій, які пов’язують 

чиновника з державою, ставленням довіри з боку держави [100]. 

З числа чиновників виокремлено публічних політиків, які 

репрезентують певний ідеологічний або політичний напрям у суспільстві [203, 

с. 14], здійснюючи політику як певний вид державної діяльності [193, с. 31], 

що виходить з необхідності узгодження різноманітних інтересів людей і 

збереження стабільності соціуму [34, с. 293-304]. Політик набуває легітимного 

статусу за підсумками парламентських або президентських виборів, у 

результаті чого суспільство делегує йому владні повноваження. Натомість 

державні політичні посадовці «отримують» повноваження від суб’єктів 

політичного процесу для реалізації певної політичної доктрини. Але, 

реалізуючи державну політику з позицій політичної сили, яка набула 

легітимності за результатами виборів, вони повинні також приймати рішення 

в інтересах усього суспільства [203, с. 14]. 

Політичними посадами Д. Кумбс визначає один із видів посад у сфері 

державного управління, які обіймаються політичними діячами (політиками) 

для забезпечення вироблення та реалізації державної політики. Політичний 

характер зазначеного виду посад визначається такими особливостями: а) 

особливим порядком призначення на посаду; б) особливим порядком 

звільнення з посади; в) особливими рисами відповідальності, яка має ознаки 

публічної відповідальності (відповідальність перед громадськістю, главою 

держави, парламентом) за наслідки діяльності [220, с. 141]. Зокрема 

суб’єктами відповідальності виступають органи державної влади та їх 

посадові особи, які несуть її відповідно до Конституції перед основним 

джерелом публічної влади – народом. У найбільш широкому розумінні 

політична відповідальність означає відповідність якостей носіїв владно-

управлінської діяльності (ділових, культурних тощо) і реалізації ними своїх 

функцій і повноважень тим умовам і завданням, які постали перед країною і 

суспільством (на виклики часу, відповідь на об’єктивні вимоги до неї). Це 

глибоке усвідомлення суб’єктами влади й управління життєво важливих 
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інтересів суспільства і країни, свого покликання самовіддано боротися за їх 

здійснення, здатність виробляти якісну політику, приймати ефективні 

рішення, здійснювати їх з максимальною користю заради загального блага. 

Отже, рівень політичної відповідальності суб’єктів влади і управління 

виступає чи не найголовнішим критерієм і виміром ступеня демократичності 

політичної системи і рівня розвитку громадянського суспільства [330, с. 5]. 

Наприклад, відповідно до Закону 1985 року публічна служба в 

Німеччині охоплює правове регулювання особливих публічно-правових 

відносин, що поділяються на дві основні групи: відносини з чиновниками і 

відносини з найманими особами – службовцями і робітниками державних 

установ. На практиці існують також категорії чиновників, які наділені 

особливими повноваженнями, володіють специфічним правовим і політичним 

статусом, так звані політичні чиновники. До політичних чиновників належать: 

статс-секретарі у федеральних міністерствах, відомствах Федерального 

канцлера і Федерального президента; керівники відділів у міністерствах, 

відомствах Федерального канцлера і Федерального президента, федеральному 

відомстві у справах преси та інформації, адміністрації Бундестага і Бундесрата 

(Палати земель), керівники в земельних міністерствах і канцеляріях (державні 

радники) [236, с. 49-50]. І на сьогодні роль політичних призначенців у системі 

організації влади Німеччини дуже висока, особливо в процесі вироблення 

стратегічних управлінських рішень [100].  

У Великій Британії поділ адміністративної та політичної влади є 

найбільш вираженим, у Франції – менш вираженим порівняно з Німеччиною 

та Великою Британією. К. К. Баранцева, аналізуючи принцип виділення 

політичних і адміністративних посад в США та Європі констатує контраст між 

підходом до формування корпусу державних службовців, який полягає у 

різному співвідношенні кількості вищих політичних призначень по 

відношенню до кількості посад за кар’єрою. Наприклад, з приходом у середині 

1980-х роках чергових урядів у Великій Британії та Франції було створено по 

100 політичних посад у кожній з країн, в Німеччині – близько 80, а зміни у 
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Білому Домі дали 1400 нових політичних посад. Враховуючи, що США мають 

близько 7500 посад в рамках Вищої Виконавчої Служби (Senior Executive 

Service), відношення політичних посад до посад за кар’єрою дорівнює 1:5. У 

Великобританії і Франції це відношення складає 1:40, у Німеччині – 1:80. 

Таким чином, європейська практика фактичної відсутності змін в апараті 

знаходиться на одному кінці спектру, американська практика глибокої зміни 

апарату – на іншому [70, с. 12].  

У Польщі відповідно до Закону «Про організацію та порядок роботи 

Ради Міністрів та сфери компетенції міністрів» було запроваджено посади 

заступників міністрів двох рангів: державний секретар (один на кожне 

міністерство, за винятком теперішнього Міністерства фінансів, яке має двох 

державних секретарів) та заступник державного секретаря. Разом з 

політичним кабінетом міністра вони утворюють політичну складову 

міністерства, безпосередньо пов’язану з урядом. Зазначені посадові особи 

відрізняються від постійного адміністративного апарату тим, що їх 

призначення і звільнення не повинне залежати від політичної приналежності. 

Крім політичного кабінету, міністр має секретаріат, кілька управлінь, що 

займаються поточними справами, та бюро, які надають допоміжні послуги [52, 

с. 117-118]. Перелічені суб’єкти займають адміністративні посади [35, с. 51-

52]. 

Адміністративні посади характеризуються тим, що: 1) на них суб’єкти 

призначаються на загальних підставах, які регламентуються відповідними 

нормами; 2) звільнення з посади здійснюється в установленому 

адміністративному порядку; 3) наявне право через суд оскаржити рішення про 

звільнення; 4) відповідальність – адміністративна; 5) службовець здійснює 

державну політику; 6) приймає організаційні та управлінські рішення, 

спрямовані на вирішення часткових проблем, локалізованих у просторі й часі; 

7) вони є нейтральним до панівної політичної доктрини; 8) необхідним є 

наявність професійного досвіду, освіти й адміністративних здібностей [203, с. 

16-17] для професійної та компетентної реалізації функції державного 
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управління через систему завдань. До таких завдань належать: 1) охорона 

конституційного ладу України, створення умов для розвитку громадянського 

суспільства, виробництва, забезпечення вільної життєдіяльності особистості, 

захисту прав, свобод і законних інтересів громадян; 2) формування суспільно-

політичних і державно-правових умов для практичного здійснення функцій 

державних органів; 3) забезпечення ефективної роботи державних органів 

відповідно до їх компетенції; 4) удосконалення умов державної служби та 

професійної діяльності державних службовців; 5) забезпечення принципу 

гласності в діяльності державних органів, дотримання законності, викорінення 

бюрократизму, корупції та інших негативних явищ у системі органів 

виконавчої влади [83, с. 108-109].  

К. В. Бондаренко констатує, що виділення в структурі виконавчої гілки 

влади країн ЄС адміністративних посад слугує забезпеченню стабільності 

управлінської системи, яка, незважаючи на політичні трансформації та 

динамічний розвиток, залишається наступною та сталою [84, с. 155-156]. 

Завдяки виділенню адміністративної і політичної складової управління у 

країнах Заходу держслужбовці – це, як правило, замкнута корпорація, 

відокремлена від професійних політиків. Їх перебування на посаді пов’язане з 

певним співвідношенням політичних сил у суспільстві [86, с. 11]. На рівень 

розподілу адміністративної та політичної влади впливають такі механізми, як 

рівень втручання представників політичної влади у призначення на посади 

адміністративних кадрів, рівень зміни вищого ешелону державних службовців 

з кожною зміною уряду, а також спосіб формування, добору адміністративних 

кадрів і розвитку їхньої кар’єри. Адже єдність формування, в тому числі, 

освіти державних службовців, а також спосіб добору шляхом незалежного 

конкурсного екзаменування не дає можливості великій кількості політиків 

переходити на державну службу через невідповідність їх освітнього рівня, 

відсутність відповідного рангу державного службовця (при суворому 

дотриманні співвідношення посади й рангу). Поряд з цим, кар’єра службовця 

може бути побудована так, що це не дасть йому змоги, залишаючись 
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державним службовцем, займати вищі політичні посади (міністра, члена 

парламенту тощо) [86, с. 12]. 

Завдяки цьому вдається уникати надмірної політизованості та проявів 

особистої зацікавленості кадрових призначень, що призводить до відвертого 

обслуговування посадовцями корпоративних інтересів, корупційних проявів і, 

як наслідок, дискредитації органів влади. Розмежування політичної і 

адміністративної складових управління в його організації забезпечує 

домінування принципу відбору спеціалістів саме за освітнім фаховим рівнем 

[92, с. 89], що дозволяє в країнах Західної Європи створити професійну 

державну службу, побудовану на системі заслуг, яка здатна компетентно й 

ефективно задовольняти загальнонаціональні інтереси суспільства [227].  

Принцип заслуг дає можливість залучати та утримувати на державній 

службі осіб, які мають певні здобутки в державному управлінні [98]. Система 

заслуг (merit system) передбачає кар’єрне просування державних службовців 

шляхом проходження конкурсів на заміщення вакантних посад відповідно до 

здібностей та професійної підготовки. Цензом відбору є професійна 

придатність. Зайняття посад відбувається не на основі призначення, а на 

основі виборів. Такий порядок забезпечує участь самих громадян у 

державному управлінні через вільний доступ до заняття посад державної 

служби. Система здобування (spoils system) на противагу системі заслуг 

означає, що персональний склад державних органів формують правлячі 

політичні сили переважно із свого оточення і своїх прихильників. При такій 

системі у владу допускаються тільки добре знайомі «політичній еліті» люди, 

пов’язані круговою порукою [133, с. 112]. Тому недаремно до числа 

особливостей державної політики в системі державної служби, що сприяють її 

професіоналізації, віднесено розмежування політичних й адміністративних 

посад [410, с. 4-5]. 

Як констатує В. В. Д’яченко, більшість політиків, принаймні багато з 

них, прийшовши в уряд, не є експертами з державної політики. Тому 

науковець наголошує, що рівень управління з боку політика в такому разі 
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залежить від готовності державного службовця бути дієвим, тобто працювати 

ефективно. Знаючи, що його міністр має безліч обов’язків і може не мати 

достатньо знань і вмінь для здійснення діяльності, поступово передавати їх 

йому [129, с. 253]. При цьому цінності держслужби, як зауважує В. І. Бурдяк, 

складають частину цінностей суспільства. До головних з них в 

континентальній моделі віднесені: нейтральність – власні переконання 

держслужбовця не повинні мати значення і це дає можливість співпрацювати 

з будь-яким політиком; чесність і непідкупність – в основу діяльності 

держслужбовця покладено його служіння суспільству і державі. Держслужба 

за цією моделлю виходить з того, констатує науковець, що держслужбовці 

повинні проводити політику органів влади і не мають права реалізовувати 

свою власну [86, с. 142].  

Одразу зауважимо, що описана система заслуг (merit system) 

характерна тільки для країн так званої континентальної моделі державної 

служби, яку виділено поряд з англосаксонською моделлю. І ці моделі, на 

думку науковців, мають відмінності у взаємодії політичної і адміністративної 

складових управління. Як пояснює Г. В. Мамчур, англосаксонська та 

континентальна моделі державної служби, виходячи з особливостей форми 

правління у тій чи іншій державі, концептуально відрізняються характером 

взаємовідносин державних та політичних інституцій. Для англосаксонської 

системи характерне застосування доктрини сумісності депутатського мандата 

з посадою у виконавчому апараті держави. Як правило, ключові пости у 

виконавчому апараті закріплюються за представниками правлячої партії. Для 

континентальної державної системи, навпаки, характерний принцип 

несумісності депутатського мандата з посадою у виконавчому апараті держави 

[244, с. 42-43]. Але існують і певні винятки. Наприклад, у Франції відсутні 

будь-які різкі розриви між партійним політиком та адміністратором старшого 

відомства. Таким чином, значне число міністерських посад заповнено 

старшими посадовими особами, а чиновники займають політично чутливі 

посади в якості радників у міністерських відомствах. Крім того, всупереч 
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британській позиції, вищі державні службовці часто займають важливі посади 

в органах місцевого самоврядування, такі як мер або помічник мера місцевої 

комуни або навіть як президент регіону [7, с. 26]. 

З аналізом англосаксонської та континентальної моделей державної 

служби пов’язана класифікація способів та критеріїв комплектування 

державної служби. Вважається, що визначення придатності індивіда до 

виконання обов’язків державної служби може ґрунтуватися на наступному: на 

довірі до того, хто приймає рішення щодо особистості кандидата; на 

професійно організованій та юридично закріпленій процедурі перевірки 

наявності у кандидата характеристик, необхідних для виконання службових 

обов’язків. У першому випадку мова йде про систему державної служби, в 

основі якої лежить критерій лояльності державних службовців, тобто їх 

особистісної відданості чинному державному порядку. У другому випадку 

головним критерієм при комплектуванні кадрів державної служби є 

компетентність державних службовців, тобто їх здатність ефективно 

виконувати покладені на них обов’язки [244, с. 42-43]. Звичайно, зв’язок між 

адміністративною і політичною складовими управління завжди залишається, 

адже державні службовці співпрацюють з політиками. Більше того, державні 

службовці забезпечують роботу на політичних посадах. І якщо з позиції теорії 

можливо визначити точки розмежування між виділеними складовими, то на 

практиці відповідні відносини є складнішими і розмежування вкрай утруднене 

[129, с. 249-256]. Тому цілком виправданим можна вважати виділення К. К. 

Баранцевою не двох, а трьох моделей систем державного управління в різних 

країнах на основі критерію взаємовідносин між політичною владою і 

адміністрацією (принцип підпорядкованості адміністрації владі та розділу 

політичної влади й адміністрації), до яких віднесено: модель абсолютної 

інтеграції, де принцип розподілу не зберігається (була характерна для 

комуністичних країн та залишається властивою країнам посткомуністичним); 

модель відносної інтеграції, що базується на рівновазі принципів 

підпорядкування і розподілу (західна модель); модель дезінтеграції 
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(характерна для більшості країн, що розвиваються). Західна модель 

адміністрації може розглядатися як генотип, фенотипи якого в різних країнах 

різняться ступенем рівноваги між названими вище принципами. При цьому на 

одному кінці спектра знаходяться США, де ці принципи існують в зародку і 

майже не використовуються, на іншому – країни Західної Європи, де ці 

принципи застосовуються по-різному, що пояснюється історично 

обумовленою різницею між механізмами, які забезпечують втілення в життя 

принципів підпорядкування та розподілу в цих країнах [70, с. 11]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що в більшості 

країн-членів ЄС організація виконавчої влади включає розмежування 

політичних і адміністративних посад на основі відокремлення діяльності по 

визначенню і формуванню державної політики та її реалізації без прийняття 

політичних рішень. Залежно від національних традицій і особливостей форми 

держави зв’язок політичної і адміністративної складової влади відрізняється. 

Для ряду країн зайняття політичної посади виключає можливість перебування 

на адміністративній. Для деяких країн – політична кар’єра і адміністрування 

можливі для суміщення.  

 

2.3 Система органів виконавчої влади країн ЄС та їх взаємодія 

 

В. М. Олуйко зазначає, що суспільство очікує від органів влади 

ефективного і відповідального управління, спрямованого на задоволення його 

потреб у цілому і кожного громадянина окремо. Досягнення цієї мети, 

погодимося з науковцем, «залежить від багатьох факторів, зокрема від 

наявного стану державного апарату, його достатності для вирішення поточних 

і стратегічних завдань» [282, с. 320]. Достатність державного апарату для 

вирішення завдань прямо залежить від структури системи органів влади та їх 

взаємодії між собою. В рамках даного підрозділу ми зупинимося на системах 

органів виконавчої влади країн-учасниць ЄС.  
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Одразу ж зауважимо, що системи органів виконавчої влади у всіх 

країнах-учасницях ЄС побудовані за ієрархічним принципом [283, с. 34-39]. 

Наприклад, на підставі Конституції Федеративної Республіки Німеччини 

адміністративна діяльність в державі здійснюється на п’яти ступенях. Верхній 

ступінь цієї діяльності є джерелом права (органи федерації); другий ступінь 

складає діяльність земельних адміністративних органів; третій ступінь – 

діяльність адміністрації округів, що знаходяться під контролем уряду земель; 

четвертий ступінь – діяльність адміністрації районів і міст на рівні районів; 

п’ятий ступінь – діяльність адміністрації громад. Адміністративна діяльність 

на рівні першого ступеня, тобто діяльність органів федерації, виражається в 

нормотворчості федерального Президента, уряду і федеральних установ [49, с. 

109]. Зрозуміло, що дана ієрархія ґрунтується на особливостях форми 

держави, а тому в інших країнах-учасницях ЄС не буде повторюватися [4, с. 

10].  

Водночас, можна зробити узагальнення, виділивши центральні і 

місцеві органи виконавчої влади або ж центральний уряд, що охоплює також 

службовців периферійних органів, які підпорядковані центральному 

відомству і входять до його штату. Місцеві органи охоплюють службовців, які 

входять в систему закладів, організацій і установ місцевого підпорядкування 

[283, с. 37]. Запропоновано й іншу класифікацію: вищі органи та посадові 

особи; нижчі органи та посадові особи, які зобов’язані виконувати накази та 

розпорядження вищестоящих органів та посадових осіб [134, с. 163].  

Центральний рівень в ієрархії структури органів виконавчої влади 

країн-учасниць ЄС займає уряд як носій влади в масштабах усієї країни, що 

відповідає перед народом за свою діяльність [6, с. 27]. Уряд – це колегіальний 

орган державної влади загальної компетенції, який здійснює керівництво 

поточним управлінням країною згідно із законодавством [134, с. 163]. При 

цьому уряд постійно взаємодіє з різними державними органами, насамперед, 

з парламентом. У тій чи іншій мірі вищий представницький (законодавчий) 

орган здійснює контроль за урядом і політикою, яку від проводить. Найбільш 
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широко і послідовно контрольні повноваження проявляються в рамках 

парламентських форм правління [201, с. 187]. У президентських республіках, 

абсолютних і дуалістичних монархіях уряд як колегіальний орган існує 

умовно. Усі рішення у сфері керівництва державним управлінням 

приймаються головою держави одноособово, тобто без голосування міністрів, 

які виконують при ньому дорадчі функції [134, с. 163]. 

Назва уряду встановлюється Конституцією і законодавством. Його 

офіційні найменування найрізноманітніші: Уряд (Німеччина, Чехія), Рада 

Міністрів (Бельгія, Італія), Кабінет Міністрів (Латвія), Державна рада 

(Швеція). У Франції, залежно від того, хто збирає уряд, він іменується або ж 

Радою Міністрів (коли його головою є Президент), або ж Кабінетом Міністрів. 

Уряд забезпечує проведення внутрішньої і зовнішньої політики, охорону 

конституційного ладу і встановленого правопорядку. Він наділений широкими 

виконавчо-розпорядчими повноваженнями [201, с. 187, 238]. 

Щодо складу уряду, то він може бути однопартійним (наприклад, у 

Великобританії), коаліційним (у Данії, Італії, Нідерландах, Фінляндії та ін.), 

безпартійним. Однопартійний уряд існує зазвичай у демократичних державах 

з парламентською та змішаною формою правління, якщо одна із політичних 

партій отримала в результаті виборів абсолютну або близьку до абсолютної 

більшість місць у нижній палаті парламенту. У президентських республіках, 

як правило, Президент формує уряд з представників своєї партії. У 

напівпрезидентських республіках склад уряду в певній мірі пов’язаний із 

складом парламенту. Призначаючи главу уряду, президент повинен 

враховувати позицію парламенту щодо його кандидатури. Коаліційний уряд, 

як правило, існує при парламентській та змішаній формі правління, коли ні 

одна із партій у результаті виборів не отримала більшості місць у парламенті. 

Уряд формується на основі попередньої домовленості лідерів партій, які 

розподіляють між собою міністерські посади. Безпартійним був уряд Болгарії 

в 1997 році. Він утворюється у випадку, якщо партіям у парламенті не вдалося 

домовитись про створення коаліції, а розпускати нижню палату парламенту 
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недоцільно. Члени такого уряду можуть належать до різних політичних партій 

або бути безпартійними [134, с. 163]. 

Наприклад, у Великій Британії використовується поняття «The 

government», яким позначаються всі, хто має міністерський пост у будь-який 

конкретний момент часу. Все це будуть особи, які займають місця в Палаті 

громад (House of Commons) або Палаті лордів (House of Lords). Число 

міністрів, з яких може складатися будь-який уряд, не є фіксованим, але, як 

правило, складає від ста до ста тридцяти членів уряду. Вони будуть 

варіюватися від глав великих департаментів («Secretaries of State») до міністрів 

другого рангу («Ministers of State») і до більш молодших міністрів. Слово «The 

government» також іноді має більш широке значення, яке включає в себе всі 

установи і осіб на національному рівні, які займаються розробкою і 

здійсненням політики. У цьому сенсі цей термін не відрізняється від 

інституційного значення «the Crown» і буде охоплювати всіх тих міністрів і 

державних службовців, які складають центральну адміністрацію. Термін «The 

Cabinet» відноситься до групи міністрів (зазвичай 20-24 осіб), які щотижня або 

два рази на тиждень зустрічаються з Прем’єр-міністром для визначення 

державної політики і дій. Отже, не всі члени уряду (не всі міністри) є членами 

Кабінету Міністрів [8, с. 6, 8- 9].  

Уряд здійснює загальне керівництво державними (публічними) 

справами, забезпечує виконання законів та інших актів законодавчої влади, є 

відповідальним перед нею, підзвітним і підконтрольним їй [57, с. 33-34]. 

Виконавча діяльність являє собою засновану на законах оперативну, 

повсякденну реалізацію органами виконавчої влади завдань та функцій 

держави у сфері розвитку економіки, культури, соціального забезпечення, 

охорони здоров’я, транспорту та зв’язку, охорони громадського порядку тощо 

[134, с. 162]. З цього приводу І. А. Василенко зазначає, що первинна функція 

більшості урядових бюро в країнах Західної Європи може полягати у 

виконанні і проведенні в життя прийнятих законів і політики, що 

проголошується виконавчою владою. Це і є власне адміністрування. 



 187 

«Адміністрація – втілення суспільної політики і, оскільки вона виконує 

політичні рішення, в число її функцій входить і розробка принципів 

управління», – доходить висновку науковець [89, с. 82-83].  

Проте виконавча влада не вичерпується лише «виконанням законів». 

Вона покликана відпрацьовувати шляхи та засоби реалізації законів, 

здійснювати поточне управління, розпорядчу діяльність [57, с. 33-34]. На уряд 

покладається забезпечення охорони правопорядку, гарантування прав і свобод 

людини, захист зовнішніх інтересів держави, здійснення економічної, 

соціальної та інших функцій у сфері державного управління [134, с. 169]. При 

цьому не можна заперечувати, що уряд відповідальний також за формування 

державної політики. Ні в одній державі не існує такого, щоб питання 

державної політики, тобто напрямків розвитку суспільства, визначалися, 

наприклад, самостійно парламентом. Парламент просто не в змозі вирішувати 

такі питання. Наприклад, у Великій Британії самі депутати стверджують, що 

розробка законів взагалі не є функцією парламенту. Уряд зобов’язаний 

підготувати проект, а парламент, розглядаючи його, вирішує, чи відповідає 

цей проект інтересам суспільства, чи ні і тоді, відповідно, схвалює чи відхиляє 

його. Така тенденція до більш пасивної ролі парламентів у законотворчому 

процесі спостерігається у багатьох країнах і фактично є домінуючою в 

європейській практиці [192, с. 67]. 

Органи виконавчої влади нерідко виходять за межі виконавчо-

розпорядчої діяльності, вони володіють самостійними нормотворчими 

повноваженнями й видають велику кількість нормативних актів, які 

регулюють важливі сфери життя суспільства і держави. Більше того, у ряді 

країн уряд наділено надзвичайними повноваженнями. Наприклад, у 

парламентських державах у випадку внутрішніх або зовнішніх загроз уряд має 

право на оголошення надзвичайного чи воєнного стану тощо [134, с. 162, 170]. 

З цією метою з усіх питань своєї компетенції уряд видає нормативно-правові 

акти (постанови, розпорядження та ін.), що мають підзаконний характер. 

Найбільш значимі рішення, що породжують юридичні наслідки і 
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відповідальність за їх виконання, уряд видає у вигляді регламентарних актів 

[57, с. 33-34]. 

У деяких європейських країнах (Велика Британія, Франція, Італія, 

Іспанія, Бельгія) практикується делегування парламентом уряду права 

самостійно приймати нормативні акти, які мають силу законів [166, с.82-92]. 

Таким чином, крім власне регламентарної влади, уряд може мати право на 

видання актів делегованого законодавства [57, с. 33-34]. У деяких країнах така 

практика передбачається на випадок введення надзвичайного стану, але в 

багатьох випадках ця можливість допускається і в мирний, час, тому що це 

ефективно. Уряд як невелика кількість поінформованих людей може 

ефективніше, швидше і якісніше приймати рішення. Але механізм 

делегування використовується в тих країнах, де парламент довіряє урядові і 

переконаний, що повноваження будуть використовуватися в інтересах 

суспільства [95, с. 272-273].  

Уряд здійснює контрольні функції (в тому числі і за парламентом у 

президентських республіках), складає і забезпечує виконання державного 

бюджету, розробляє і представляє парламенту проекти законів тощо. У 

законодавчій сфері (у більшості держав, крім президентських республік) він 

володіє правом законодавчої ініціативи. У парламентських монархіях і 

республіках уряд зазвичай має право на скликання надзвичайних сесій і 

дострокового розпуску нижньої палати парламенту [134, с. 170]. Наприклад, у 

Великобританії виконавча влада та адміністратори наглядають за 

повсякденними діями своїх департаментів; високі адміністративно-посадові 

особи допомагають розробляти пропоновані законопроекти, а також 

допомагають своїм міністрам відповідати на запитання членів парламенту. 

Оскільки Великобританія (подібно Франції) частково зберегла державний 

сектор в економіці, то такі важливі галузі, як металургійна, вугільна 

промисловість, залізничний транспорт, телеграфний і телефонний зв’язок 

управляються контрольованими урядом корпораціями, які виконують 

політичні рішення [89, с. 83-84]. 
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І в цьому контексті одразу зауважимо, що обсяг виконавчо-

розпорядчих повноважень уряду та взаємодія його з іншими структурами 

виконавчої влади визначається, перш за все, особливостями форми певної 

держави. Наприклад, Франція сьогодні – це республіка з сильною 

біцефальною виконавчою владою, носіями якої виступають Президент і уряд 

(Рада Міністрів). Разом вони утворюють центральну виконавчу владу. Уряд 

Франції є колегіальним органом. Структура уряду конституційними нормами 

жорстко не визначена, тому питання його організації вирішується кожного 

разу при формуванні нового уряду або при його реорганізації [201, с. 237-239]. 

Суб’єктами публічного управління Федеративної Республіки 

Німеччини, виступаючи у ролі державних утворень, є Федерація і федеральні 

землі, що мають свої власні органи. Виконання державних задач є 

прерогативою земель, в той час, коли Федерація наділена компетенцією лише 

в окремих організаційних питаннях [52, с. 81-82]. Зокрема сучасний уряд 

Німеччини має досить сильну федеральну адміністрацію. Теоретично вона 

відповідає за контроль закордонних справ, збір податків, оборону, транспорт, 

поштову службу, програми соціального забезпечення і розвідувальну 

діяльність. Але на практиці Федеральний уряд контролює тільки найбільш 

загальні внутрішні програми. Навіть збір податків центральна адміністрація 

здійснює спільно з урядами земель. Більшість же внутрішніх програм 

реалізується адміністрацією земель при загальному федеральному керівництві 

[89, с. 125-127]. Федеральний уряд Німеччини, об’єднуючи і направляючи 

розгалужену мережу виконавчих органів, має можливість впливати на всі 

сторони життя країни. До компетенції уряду ФРН відноситься видання 

постанов на виконання законів, а з низки питань уряд (за згодою Бундесрату) 

може видавати укази, що мають силу закону. Крім того, Федеральний уряд за 

угодою з Бундестагом вирішує спори, що стосуються повноважень нижчих 

органів на прийняття указів і актів управління. Свої акти управління уряд 

видає з метою регулювання відносин у господарській і соціальній сферах. 

Федеральний уряд має право вимагати від всіх установ, в тому числі і від 
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урядових установ земель, надання необхідних йому документів. Він може 

направляти в усі установи своїх уповноважених для нагляду за законністю. У 

деяких випадках Бундестаг може делегувати уряду право видавати акти з тих 

питань, які віднесені до його компетенції (делеговане законодавство) [49, с. 

109-110]. 

Що стосується такої функції урядової бюрократії як обслуговування, то 

багато урядових агентств спеціально створені для обслуговування населення 

(або специфічних груп населення). Наприклад, у Великобританії більша 

частина охорони здоров’я фінансується урядом. У Швеції та ФРН уряд надає 

розширену допомогу в працевлаштуванні і пошуку робочих місць [89, с. 83]. 

У ряді країн велика увага на сьогодні приділяється саме реалізації цього 

напрямку діяльності органів виконавчої влади. При цьому окремо зауважимо, 

що у багатьох державах Заходу проблема обслуговування, підвищення якості 

публічних послуг, які надаються органами влади, тісно пов’язана з 

оновленням і вдосконаленням роботи національних урядів. Наприклад, 1991 

року у Великобританії було розроблено концепцію Хартії громадян – 10-річної 

програми, що мала на меті підвищення стандартів якості й корисності 

державних послуг, удосконалення процесів їх організації, розподілу і надання. 

У 1997 році ця програма була включена британським урядом до масштабної 

програми вдосконалення діяльності системи виконавчої влади. Ще одним 

британським проектом у цій сфері є Біла книга «Модернізація уряду», яка 

опублікована у березні 1999 року і являє собою довгострокову програму 

реформування державного управління у Великій Британії. Британська 

програма «Хартія громадян» встановила головні принципи функціонування 

державних установ і організацій, що надають послуги громадянам, а також 

зобов’язання урядових органів у сфері організації, розподілу й надання 

адміністративних послуг. Такі принципи включають чіткі стандарти якості 

послуг, достовірність і повноту наданої інформації, надання консультацій і 

роз’яснень, а також їхню корисність, своєчасність і ефективність тощо [158]. 
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Керівництво урядом залежить від форми держави. Як правило, в 

президентських і напівпрезидентських республіках створюються спеціальні 

посади прем’єр-міністрів, голів ради міністрів та інші (Єгипет, Румунія та ін.). 

Посада прем’єр-міністра відокремлюється від посади глави держави 

(президента), до нього переходять певні функції виконавчої влади глави 

держави, але фактично останній залишається головним керівником уряду [134, 

с. 163]. Коли ж мова іде про парламентські республіки чи парламентсько-

президентські, то глава держави бере участь у формуванні уряду, але очолює 

його Прем’єр-міністр (наприклад, у Франції) або Голова Ради Міністрів (в 

Італії, Швеції), або канцлер (у ФРН, Австрії), Голова уряду (в Іспанії) тощо. 

Разом із главою уряду до його складу входять заступник (віце-прем’єр), 

міністри, що очолюють окремі міністерства [201, с. 187]. У федеративних 

державах виконавчу владу в суб’єктах федерації виконують голови суб’єктів 

федерації. Місцеві уряди формуються законодавчими зборами суб’єктів 

федерації. Обираються або призначаються губернатори областей, в 

адміністративно-територіальних одиницях – керівники областей, районів, 

префекти, комісари та інші представники глави держави та уряду [134, с. 163].  

Голова уряду, як правило, відповідно до конституційних норм несе 

безпосередню відповідальність за всю роботу системи органів виконавчої 

влади. У межах конституційних повноважень він готує і видає підзаконні акти, 

особливі положення про службу для окремих міністерств, координує 

діяльність міністерств, бере участь у призначенні вищих посадових осіб. 

Згідно з рішеннями Президента і Прем’єра відбуваються призначення всього 

керівного складу міністерств, включаючи начальників відділів [283, с. 37]. 

Наприклад, Федеральний канцлер (Bundeskanzler) є головою Федерального 

уряду Німеччини. У його компетенцію входить призначення федеральних 

міністрів та визначення політичного курсу уряду. Бундесканцлер обирається 

Бундестагом (парламентом Німеччини) строком на 4 роки і може бути 

зміщений із свого поста до закінчення терміну повноважень тільки за 

допомогою механізму конструктивного вотуму недовіри. Федеральний 
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канцлер головує у Федеральному уряді. Тільки він має право формувати уряд 

шляхом відбору міністрів і висувати обов’язкову для Федерального 

президента пропозицію про їх призначення або звільнення. Канцлер вирішує, 

скільки міністрів буде в уряді та визначає сферу їх діяльності, визначає 

основні напрями політики уряду [52, с. 38]. У Польщі, котра насправді є 

парламентсько-президентською республікою, уряд має істотно сильніші 

конституційні позиції. Уряду в цій країні належать усі повноваження, які не 

закріплені за іншими конституційними органами [233, с. 33-39]. Значення 

посади Прем’єр-міністра Польщі у виконавчій гілці влади визначається його 

відповідальністю за склад Ради Міністрів, головуванням у Раді Міністрів та 

контролем над урядової адміністрацією. Так, він призначає, за рекомендацією 

відповідних міністрів, дві категорії заступників міністрів: державних 

секретарів, заступників державних секретарів і Голову державної служби [52, 

с. 112-113]. 

І в цьому контексті одразу хочеться звернути увагу на взаємодію 

органів виконавчої влади між собою залежно від форми державного 

правління. У президентських і напівпрезидентських республіках главою уряду 

(виконавчої влади) є Президент, як виняток – віце-президент або 

адміністративний прем’єр-міністр. Створення або скасування посади 

останнього залежить цілком від Президента, який передає йому частину своїх 

повноважень, як правило, соціально-економічного характеру. У класичних 

президентських республіках глава держави присутній на всіх засіданнях уряду 

(кабінету) і безпосередньо керує ним [201, с. 187]. 

Наприклад, згідно з Конституцією Польщі Президент Республіки та 

Рада Міністрів визначаються як дві основні складові виконавчої гілки влади. 

Проте в цьому відношенні Конституція наділяє Раду Міністрів більшими 

повноваженнями, яка, наприклад, здійснює керівництво всіма державними 

адміністративними органами, а Прем’єр-міністр визначений як вища посадова 

особа, поставлена над усіма державними адміністративними службовцями [52, 

с. 110]. 
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Главі Французької Республіки, а не Прем’єр-міністру, належить 

вирішальна роль у формуванні уряду. При цьому уряд у повному складі 

іменується Радою Міністрів, його головою є Президент. Однак уряд може 

скликати на засідання і Прем’єр-міністр, тоді уряд за відсутності Президента 

називаються Кабінетом міністрів. Щодо Прем’єр-міністра, то він володіє 

достатніми повноваженнями. На нього покладено відповідальність за 

національну оборону, виконання законів, взаємодію з Парламентом. Акти 

уряду, які за своєю природою є підзаконними, підлягають підписанню 

Президентом. Однак згідно з Конституцією у ряді випадків уряд вправі 

просити парламент про дозвіл протягом обмеженого терміну здійснювати 

заходи, що належать до сфери законодавчого регулювання, шляхом видання 

ордонансів (актів, що мають силу закону) [201, с. 238-239]. При цьому у 

Франції Конституція не розмежовує чітко повноваження Президента і 

Прем’єр-міністра. Через це нерідко виникає плутанина [49, с. 75]. І Президент, 

і Прем’єр-міністр керують адміністративним апаратом держави. Вони 

видають нормативні акти для забезпечення виконання законів і здійснення 

власних повноважень у сфері правотворчості, призначають вищих посадовців 

держави (міністрів, суддів, префектів, послів, директорів міністерств і 

державних компаній, ректорів та ін.), координують діяльність міністерств і 

відомств і у разі потреби вирішують спори між ними [52, с. 45-46].  

У цьому випадку мова йде про стрижневу в юридичній теорії ознаку 

розглядуваної форми державного правління – «дуалізм» виконавчої влади. 

Термін «дуалізм» щодо функціонування виконавчої влади вживають, зокрема, 

французькі автори, яким і належить пріоритет в його формулюванні. Як 

синонімічний використовують також термін «діархія» виконавчої влади. 

Водночас, «роздвоєність» виконавчої влади навіть у розвинених країнах 

ставиться під сумнів [95, с. 137].  

Окрім голови Уряду, до його складу входять заступники голови Уряду, 

міністри – керівники найбільш вагомих органів центральної адміністрації – 

міністерств з окремих галузей управління (фінансів, юстиції, збройних сил та 
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ін.) [134, с. 166]. У цьому контексті зауважимо, що кількість і повноваження 

міністрів у Франції не встановлюються ні Конституцією, ні окремими 

законами, а визначаються Прем’єр-міністром. Міністри мають вищу 

адміністративну владу в підвідомчих їм сферах. Їх рішення можуть бути 

скасовані тільки адміністративними судами, а не Президентом чи Прем’єр-

міністром. Допомогу міністру в управлінні надає його кабінет, який може 

включати не більше 10 осіб. Кожен міністр сам визначає внутрішню структуру 

свого міністерства. Найбільші підрозділи міністерств очолюються зазвичай 

генеральними директорами. У підпорядкуванні у генеральних директорів 

перебувають директори, їхні заступники, керівники відділів, служб, 

начальники бюро тощо [49, с. 75]. 

Окрім міністрів, до складу уряду можуть також входити: 1) державні 

міністри, які за рангом можуть бути вищі за звичайного міністра (Франція, 

Португалія) або мати нижчий статус (Великобританія); 2) статс-секретарі, що 

можуть займати посаду заступника міністра або відповідати за певну ділянку 

роботи у департаменті; 3) інколи призначаються при Прем’єр-міністрі або 

Президенті парламентські секретарі, основним завданням яких є забезпечення 

взаємозв’язку уряду із парламентом (Великобританія); 4) представники 

нижчестоящих адміністрацій, які очолюють органи виконавчої влади на 

місцях (областях, районах тощо); 5) міністри без портфелів. Вони не очолюють 

відомства, але на засіданнях уряду мають право вирішального голосу, іноді 

виконують окремі доручення глави уряду, координують роботу групи 

міністрів [134, с. 166]. Наприклад, на сьогодні до складу Ради Міністрів 

Польщі входять: Голова Ради Міністрів, тобто Прем’єр-міністр; заступник 

(заступники) Голови Ради Міністрів (заступники Прем’єр-міністра). Вони 

можуть поєднувати свою посаду з посадою міністра. Кожен з них повинен 

керувати ввіреним йому урядовим відомством або виконувати завдання, 

поставлені Прем’єр-міністром. Конституцією передбачені посади міністрів 

без портфелів, голови комітетів (передбачені нормативним законодавством) 

також можуть входити до складу Ради Міністрів [52, с. 110-111]. 
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До повноважень уряду в галузі управління належить погодження, 

координація та направлення діяльності усіх центральних органів виконавчої 

влади [134, с. 170]. І тут ми переходимо до наступного рівня в ієрархії органів 

виконавчої влади – інших центральних органів виконавчої влади, окрім уряду. 

До органів центральної адміністрації можуть бути включені такі структури, як 

комітети, центри, ради, відомства тощо. Такі центральні органи, як правило, є 

незалежними органами центрального уряду, підпорядкованими голові уряду 

або міністрам, які очолюють урядові міністерства. Центральні органи не 

розробляють курс уряду в межах сфери своїх завдань, не визначають стратегії 

змін і не розробляють стратегічних програм. Вони здійснюють виконавчу 

функцію, керуючи конкретними сферами на основі правового регулювання 

[52, с. 118]. Зазначену функцію виконують міністерства, що в різних виділених 

сферах і під різною назвою діють у всіх країнах-членах ЄС. Ними керує, 

координує та контролює їх діяльність уряд [201, с. 188].  

Наприклад, Федеральний уряд ФРН складається з Федерального 

канцлера та федеральних міністрів. Він діє на основі статей 62-69 Конституцій 

ФРН [52, с. 83]. У ФРН наразі створені такі міністерства: закордонних справ, 

внутрішніх справ, юстиції, фінансів, оборони, у справах сім’ї та престарілих, 

у справах жінок і молоді, охорони здоров’я, транспорту, екології, пошти і 

телекомунікацій, адміністративно-архітектурного планування і міського 

будівництва, досліджень і технологій, освіти та науки [49, с. 109-110]. 

Діяльність федеральних міністрів суворо обумовлена Конституцією, вони 

мають право працювати самостійно лише у рамках своєї компетенції. Увесь 

склад уряду та кожен міністр несуть відповідальність перед Канцлером. При 

вступі на посаду Канцлер і міністри складають присягу перед парламентом 

[52, с. 83]. Федеральне управління в сучасній Австрії здійснюється 

федеральними міністерствами та підпорядкованими їм структурами, а 

розподіл повноважень між міністерствами регулюється законом про 

федеральні міністерства [110, с. 164-165]. У Польщі до недавнього часу 

міністерства утворювалися згідно із законами, що визначали коло 
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повноважень конкретних міністерств. Новий закон про напрями діяльності 

уряду запровадив гнучкішу практику розподілу міністерських портфелів, яку 

здійснює Прем’єр-міністр країни. Кожний міністр несе відповідальність за 

один чи декілька напрямів роботи і обслуговується відповідними 

міністерствами та відомствами. Зазвичай міністр має декілька заступників [52, 

с. 117-118].  

Як правило, міністерства мають апарат, головним призначенням якого 

є створення усіх необхідних умов для ефективної реалізації органом 

виконавчої влади наданих йому основних функцій та повноважень. Щоправда, 

і сам по собі апарат виконує певні розпорядчі дії, але вони мають лише 

внутрішньо-організаційний характер, не підміняючи профільну діяльність 

власне органу виконавчої влади [54, с. 206]. Наприклад, відомство 

Федерального канцлера Німеччини (Bundeskanzleramt) має своїм завданням 

підтримку діяльності Федерального канцлера Німеччини. У його будівлі 

знаходиться кабінет Федерального канцлера [52, с. 83]. Центральний апарат 

міністерства у Франції зазвичай не займається повсякденною оперативною 

діяльністю. Цю діяльність здійснюють місцеві (периферійні) служби 

міністерства. Головна функція центрального апарату – надання допомоги 

міністру у розробці політики міністерства та здійснення контролю за 

проведенням її в життя [52, с. 46-47]. Реформа державного господарського 

управління, проведена в Польщі у 1996 році, була спрямована, крім усього 

іншого, на вдосконалення організаційної структури, що сприяє роботі Ради 

Міністрів та її функціонуванню як колегіального директивного органу. Одним 

з елементів цієї реформи була ліквідація відомства Ради Міністрів і його 

перетворення на канцелярію Прем’єр-міністра. Канцелярія несе 

відповідальність за організаційну та законодавчу підтримку Ради Міністрів і 

Прем’єр-міністра. Вона також відповідальна за планування, аналіз та контроль 

реалізації політики, визначеної Радою Міністрів. Закон про державну службу 

передбачає посаду генерального директора у складі кожного міністерства та 

центрального відомства. В установі він є державним службовцем найвищого 
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рівня, який несе відповідальність за здійснення керівництва даною установою, 

включаючи її організацію, комплектування кадрами та оперування бюджетом 

[52, с. 114-118]. 

Місцевий рівень в ієрархії органів виконавчої влади має повноваження 

щодо прийняття рішень на певній території адміністративно-територіальної 

одиниці. Місцеві органи виконавчої влади виконують функції центральних 

органів виконавчої влади на певній визначеній території. Міжтериторіальні 

органи охоплюють своєю діяльністю кілька територіальних одиниць. Такі 

органи забезпечують галузеве управління чи здійснення спеціальних функцій 

на визначеній частині території країни (військові командування, управління 

залізницями тощо) [56, с. 41]. 

Наприклад, сьогодні в Німеччині кожна із 16 земель має власну 

конституцію і свою організацію управління. Адміністративні установи земель 

складають єдину систему з відповідними федеральними адміністративними 

установами. Їх компетенція поширюється на освіту, місцеве господарство, 

діяльність поліції, охорону здоров’я, соціальне забезпечення. Землі в 

адміністративному відношенні діляться на округи, округи – на повіти, повіти 

складаються з громад. Вся повнота адміністративної влади в окрузі 

зосереджена в руках регирунгс-президента, призначуваного урядом землі. При 

ньому діє регирунгс-президія, члени якої теж призначаються зверху. У повітах 

органом виконавчої влади є ландрат. До компетенції адміністрації ландрата 

входить місцевий бюджет, податки і все комунальне господарство. У міських 

громадах функції виконавчого органу виконує бургомістр – професійний 

чиновник, призначуваний міською радою на 8-12 років. У деяких містах існує 

колегіальний виконавчий орган – магістрат, до складу якого входять 

професійні чиновники, призначувані також на 8-12 років [89, с. 127].  

Префекти і місцеві служби міністерств є головними знаряддями 

політики територіальної централізації державної влади в унітарній Франції. 

Місцеві служби різних міністерств здійснюють функції управління за межами 

столиці. Зазвичай вони існують на рівні департаментів, очолюються 
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департаментськими директорами і називаються департаментськими 

службами. Ці служби підкоряються міністерствам. Зокрема рішення керівника 

служби може бути скасовано міністерством; місцеві служби отримують з 

центру вказівки у вигляді циркулярів; їхня робота перевіряється генеральними 

інспекторами міністерств [49, с. 76]. Щодо префектів як представників 

держави в департаментах і регіонах Франції, то вони і підлеглі їм служби 

префектур виконують дві функції: представника центрального уряду і 

представника координаційного штабу служб регіону. Префект має право 

приймати на роботу службовців середньої і нижчої ланки [283, с. 37]. 

Зазначені службові особи інформують уряд про стан справ на місцях, керують 

поліцією та іншими місцевими службами: з благоустрою території, сільського 

господарства, санітарними і соціальними (їх чисельність складає близько 10 % 

усього персоналу місцевих державних служб, підпорядкованих столичним 

міністерствам). Проте багато важливих служб і досі з різних причин 

непідвідомчі префекту. Це стосується, зокрема, місцевих державних служб в 

галузі фінансів, освіти, праці, армії, юстиції. Відповідно до політики 

децентралізації компетенція префектів по керівництву місцевими службами 

повинна розширитися. Префекти мають право видавати нормативні та 

індивідуальні акти. Вони також контролюють діяльність місцевих 

співтовариств [49, с. 76].  

Розглядаючи систему органів виконавчої влади країн ЄС, ми не 

можемо залишити поза увагою питання співвідношення понять «державна 

служба» та «органи виконавчої влади» у європейському просторі, хоча б з тієї 

причини, що нещодавно в Україні ці поняття майже не ототожнювалися. А на 

сьогодні з прийняттям нового закону у сфері державної служби (2015 року) 

ситуація з приводу вирішення означеного питання змінилися докорінним 

чином. При цьому змінюється не тільки обсяг категорії, сфера дії закону, але 

й місце органів виконавчої влади в структурі державної служби і публічної 

служби України.  
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Погодимося з В. М. Олуйко та В. П. Саєнко, які стверджують, що в 

Україні назріла потреба у розумінні державної служби у двох значеннях – 

вузькому і широкому [283, с. 38]. Розвиваючи означену тезу, звернемо увагу 

на необхідність не тільки розуміння, але й закріплення кожного з наведених 

понять. І на сьогодні є можливість констатувати, що національне 

законодавство України розвивається, на наш погляд, саме на підставі цієї 

концепції.  

Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу [321], який утворено шляхом реорганізації раніше сформованого 

Центру сприяння інституційному розвитку державної служби [403], в «Плані 

модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного 

управління та державної служби України у відповідність до принципів і 

практик демократичного урядування» впроваджується термін «публічні 

службовці», що об’єднує осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

(Президент, вищі посадовці, державні службовці, керівники державних 

підприємств, установ, організацій), та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування [323, с. 200]. Державною службою в Україні визначається 

тільки та частина публічної служби, що знаходиться поза межами служби в 

органах місцевого самоврядування, служби на політичних посадах (даний 

термін є вкрай дискусійним, як доведено в попередньому підрозділі), 

діяльності суддів.  

Хочеться також акцентувати увагу на відповідності української 

дефініції поняття «державна служба» європейській: термін «державна 

служба» має суттєво відмінне значення в інших країнах [283, с. 34]. При цьому, 

окрім понять «державна служба», «публічна служба», в ЄС використовуються 

і таке як «цивільна служба». Наведені поняття не тотожні, не рівні між собою, 

трактуються по-різному. Єдиного підходу до обсягу категорії державної 

служби не існує, оскільки спостерігається значна різниця як у визначеннях та 

сферах поширення (у широкому чи вузькому значенні) державно-службових 

відносин, так і в сучасних моделях державної служби. Державна служба 
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кожної з країн є оригінальною системою із своїми традиційними 

відмінностями, обумовленими плюралізмом культур та існуванням 

регіональних впливів [283, с. 39].  

У Німеччині, наприклад, немає поняття «державна служба» 

(Staatdienst), оскільки воно після Другої світової війни було витіснене 

поняттям «публічна служба» (offentliches Dienst), що міцно ввійшло в теорію і 

практику соціального життя. Нині термін «публічна служба» у 

функціональному плані кваліфікується як діяльність з метою виконання 

загальнодержавних завдань управління. Державною службою є лише 

діяльність на службі юридичної особи публічного права [236, с. 49]. У 

Німеччині у сфері державної служби простежується дуже чітке офіційне 

розмежування між чиновниками державної служби (Beamte), які здійснюють 

державні повноваження, і найманими особами – службовцями (Angestellte) та 

працівниками державних установ (Arbeiter) [76, с. 59-60]. Іншими словами, 

крім чиновників, під категорію службовців підпадають судді, професійні 

військові, військові на службі за контрактом та службовці, які перебувають на 

службі юридичної особи публічного права [417, с. 9] (викладачі вищих 

навчальних закладів, учителі, лікарі, працівники пошти, залізниці, державних 

банків та ін.) [236, с. 49]. Оскільки чиновниками у Німеччині також є 

поліцейські та вчителі, то їх частка набагато більша у порівнянні з простими 

службовцями та працівниками, зайнятими на державній службі [417, с. 9]. 

Водночас, лише державні службовці (Beamte) вважаються агентами держави і 

на них поширюється дія законодавства про державну службу. Особливий 

статус державних службовців (Beamte) визначається Конституцією і законами 

як статус не найманих працівників, а службовців державного сектора 

Німеччини. Вони присягають на вірність німецької Конституції і отримують 

плату не за свою працю, а фінансову компенсацію за обов’язки, виконувані 

перед державою [258, с. 105]. 

Синонімами до німецького «offentlicher Dienst» є британське поняття 

«civil service» та французьке «fonction publique» (дослівно – «публічна 



 201 

служба») . Хоча зауважимо, що у французькому адміністративному праві 

термін «публічна (державна) служба» використовується у 2-х значеннях: 

широкому розумінні – як здійснення професійної діяльності в інтересах 

держави, територіального колективу, публічної установи і будь-якої 

адміністрації; вузькому розумінні – як агенти держави, територіальних 

колективів і публічних установ, які мають статус державних службовців [196, 

с. 411]. 

Терміни, що позначають поняття «державний службовець» у вказаних 

вище державах, – Beamte (Німеччина), civil servants (Великобританія), 

fonctionnaire (Франція). Вони стали синонімами для поняття розмовної мови 

«адміністрація», що, загалом, поширюється на чиновників і центральних, і 

місцевих органів. При цьому розбіжності у національних та місцевих статутах, 

які юридично врегульовують їхній статус, дуже незначні [283, с. 34-35]. Як 

бачимо, якщо перекласти вказані терміни, то однаковий зміст мають публічна 

служба Федеративної Республіки Німеччини, цивільна служба Великої 

Британії, публічна служба Франції. При цьому, наприклад, у Франції державна 

адміністрація, поліція, органи національної безпеки та збройні сили 

відносяться до виконавчої влади [201, с. 239].  

Щодо здійснення виконавчої влади в Федеративній Республіці 

Німеччині як частини публічної служби, то остання пов’язується з поняттям 

публічного управління, яке розглядається як діяльність і функція 

організованої державою соціальної системи органів; діяльність держави щодо 

здійснення його цілей, за винятком законодавства і судочинства; як діяльність 

у сфері урядової компетенції, яка спрямована на створення або припинення 

публічних відносин в інтересах держави та інших носіїв публічної влади [49, 

с. 106].  

Якщо співвіднести обсяг категорій «публічна служба» та «публічне 

управління» з поняттям організації діяльності органів виконавчої влади, то 

виходить, що у Федеративній Республіці Німеччині публічне управління 

здійснюють лише публічні службовці органів виконавчої влади. Інші публічні 
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службовці, хоча і входять до цієї категорії, але втіленням публічного 

управління не займаються. У Німеччині йдеться про поняття публічно-

правової діяльності, що близьке до поняття публічного управління, але не є 

тотожним. Визначення публічно-правової діяльності виводиться методом 

виключення, обмежене по відношенню до «приватноправової» (або 

фіскальної) сфери, регульованої нормами цивільного права, де громадяни та 

юридичні особи виступають у їх взаємовідносинах з органами управління як 

рівноправні суб’єкти [49, с. 107]. 

Саме про відповідний обсяг досліджуваних категорій ми і вели мову у 

попередньому підрозділі при розробці концепції та вирішенні питання 

структури посад державної служби України. Різниця полягає в тому, що на 

сьогодні в Україні введено два поняття: «публічна служба» і «державна 

служба», які співвідносяться між собою як ціле і частина. У Німеччині, як було 

зауважено, поняття публічної служби вживається замість поняття державної 

служби. Однак це не є правилом. Наприклад, у Франції державними 

службовцями є всі службовці держави як публічної юридичної особи, її 

законодавчих, виконавчих і судових органів як у столиці, так і за її межами. 

Крім державної служби, Законом 1984 року у цій країні заснована також 

публічна служба місцевих співтовариств, регульована особливим чином. 

Оскільки кожна публічна юридична особа – самостійний роботодавець, в 

правовому становищі її службовців є свої особливості [49, с. 80]. Однак, як 

бачимо, обсяг «українських» понять державної та публічної служби корінним 

чином відрізняється від «французьких».  

Проте у 2015 році в Україні сталися революційні зміни у законодавстві 

про державну службу. Якщо в Законі України «Про державну службу» 1993 

року категорію «державна служба» визначено як органи виконавчої влади та 

апарати органів влади, то у відповідному Законі 2015 року державна служба 

трактується як публічна, професійна, політично неупереджена діяльність з 

практичного виконання завдань і функцій держави, а державний службовець 

– як громадянин України, який займає посаду державної служби в органі 
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державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті) (частини 

1, 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу»). Таким чином, закріплено 

широке поняття державної служби. Зауважимо у цьому контексті, що у 

більшості європейських країн, як вказує І. П. Лопушинський, уже давно 

розроблено правові акти, у яких зафіксовано норми й вимоги до різних 

категорій службовців, їхні права й обов’язки, зобов’язання держави щодо 

їхньої правової і соціальної захищеності, їхній правовий і соціальний статус 

[236, с. 48]. В Україні ж із прийняттям нового Закону у сфері державної служби 

(2015 рік) лише розпочато вирішення проблеми консолідації нормативно-

правових актів з питань організації функціонування служби, визначення всіх 

аспектів статусу службовців у рамках одного нормативно-правового акта з 

питань регулювання всього спектра державно-службових відносин [91, с. 29].  

Ми не будемо аналізувати обсяг поняття державної служби в Законі 

2015 року, що цілком може становити тему окремого дисертаційного 

дослідження, натомість акцентуємо увагу на тому, що нововведення змінюють 

обсяг категорії державної служби, не обмежуючи зміст даного поняття 

органами виконавчої влади та апаратами органів влади. І хоча дана концепція 

структури служби в державі відрізняється від запропонованої нами, все ж таки 

слід відзначити її інноваційний характер стосовно не тільки спроби 

розмежування адміністративних і політичних посад, але й віднесення до 

категорії державних службовців не тільки службовців органів виконавчої 

влади та апаратів органів влади.  

У цьому контексті звернемо увагу і на проблему дефініцій понять 

«публічна адміністрація» та «публічне адміністрування» в Україні, які не 

визначено в законодавстві, але при використанні понять «публічні 

службовці», «публічна служба» вони вкрай необхідні. У рамках же даного 

дослідження увагу потрібно зосередити увагу на понятті публічної 

адміністрації в Україні. Чому? Тому що введення поняття публічної служби та 

публічних службовців повинно супроводжуватися веденням та розкриттям 

поняття публічної адміністрації.  
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Поняття публічної адміністрації (administration publique) відіграє 

провідну роль в адміністративному праві переважної більшості зарубіжних 

країн. З одного боку, воно акцентує увагу на структурних моментах, тобто на 

організації різних ланок державного апарату. У такому разі під публічною 

адміністрацією розуміють сукупність органів, установ і організацій, що 

здійснюють адміністративні функції. Це найпоширеніше трактування даного 

поняття. З іншого боку, публічною адміністрацією вважається і сама 

адміністративна діяльність, здійснювана в суспільних інтересах [52, с. 45]. 

Вітчизняні науковці при аналізі організації діяльності органів 

виконавчої влади України також активно використовують такі терміни як 

«публічна адміністрація» та «публічне адміністрування». Наприклад, А. І. 

Рибак вказує на необхідність реформування публічної адміністрації в Україні. 

Напрямками реформи охоплюється створення ефективної системи публічної 

адміністрації, що надаватиме якісні публічні послуги. Мають бути вирішені 

завдання щодо: 1) формування стабільної та ефективної організації діяльності 

виконавчої влади; 2) організації професійної, політично нейтральної та 

відкритої публічної цивільної служби (служби в органах виконавчої влади та 

органах місцевого самоврядування); 3) створення системи спроможного 

місцевого самоврядування; 4) зміцнення статусу громадянина у відносинах з 

органами публічної адміністрації; 5) гарантування підконтрольності публічної 

адміністрації політичній владі та суспільству [422, с. 600-601]. Однак при 

відсутності законодавчого закріплення досліджуваного поняття незрозуміло, 

які саме «вузли» апарату держави слід піддати реформуванню. Ще більш 

сумнівним стає це питання при аналізі положення концепції реформування 

публічної адміністрації А. І. Рибака щодо необхідності заміни терміна 

«державне управління» на поняття «публічне адміністрування». Науковець 

пояснює, що природа понять «публічна адміністрація» та «публічне 

адміністрування» в Україні носить значно ширший характер від більш 

звичного терміна «державне управління». Тому що в сучасній організації 

суспільного життя управлінські дії здійснюють, окрім спеціальних інститутів 
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держави, також численні громадські та приватні організації, органи місцевого 

самоврядування тощо [422, с. 596].  

Ми погоджуємося з науковцем щодо необхідності закріплення і 

визначення змісту означених понять. Однак, вважаємо за доцільне уточнити, 

що ані поняттям «публічна адміністрація», ані поняттям «публічне 

адміністрування» не повинно бути замінене поняття «державне управління». 

Хоча А. І. Рибак саме це і пропонує, акцентуючи увагу на тому, що поняття 

«адміністрування» (а не управління) вживається для того, щоб підкреслити 

особливий вид розпоряджень, що видаються повноважними органами в 

умовах демократії, коли існують багатосторонні взаємозв’язки між 

політичними й суспільними інститутами [422, с. 596]. 

На наш погляд, про заміну поняття «державне управління» на поняття 

«публічне адміністрування» в законодавстві України не коректно вести мову. 

Концепція публічної служби, яка на сьогодні впроваджується в 

національному законодавстві України, передбачає існування видів такої 

служби як служба в органах місцевого самоврядування, служба на політичних 

посадах, державна служба. І, на наш погляд, слід виходити з того, що всі 

публічні службовці здійснюють публічно-правову діяльність. 

Однак, коли мова йде про державних службовців, то слід розуміти, що 

вони здійснюють державне управління. І це поняття якнайкраще ілюструє 

сутність відповідної діяльності при визначенні специфіки такого різновиду 

публічного адміністрування, що здійснюється органами місцевого 

самоврядування. 

Коли ж ідеться про службу на політичних посадах, то такі службовці 

також здійснюють публічно-правову діяльність, але за формами вона 

відрізняється від публічного адміністрування, яке реалізовується як 

державними службовцями, так і службовцями органів місцевого 

самоврядування.  

Іншими словами, публічна служба пов’язана з публічним 

адмініструванням, але таким не обмежена. Державна служба як частина 
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публічної пов’язана з державним управлінням, що по-суті є публічним 

адмініструванням специфічного різновиду. 

Державну службу України можна назвати публічною службою при 

співвідношенні вказаних понять як частини і цілого. І в рамках даного 

підрозділу необхідним для вивчення є обсяг вказаних категорій у 

законодавстві країн-учасниць ЄС, адже євроінтеграційний курс України 

вимагає встановлення і застосування вказаних понять саме у розумінні їх 

європейського обсягу.  

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що система органів 

виконавчої влади країн-учасниць ЄС та взаємодія окремих її елементів завжди 

залежить від форми тієї чи іншої держави, що обумовлює особливості 

структури та специфіку суб’єктного складу системи. Водночас, є певні єдині 

організаційні характеристики, що притаманні усім або більшості країн. 

Однією з них є ієрархічність структури системи органів виконавчої влади 

країн-учасниць ЄС, що охоплює різну кількість рівнів системи в окремих 

країнах, але в цілому включає центральний та місцевий рівні. Знову ж таки, 

характеристика останніх залежить, насамперед, від форми державного 

устрою. Водночас, існують певні єдині риси кожного з названих рівнів: 

центральний (рівень федерації та її складових чи унітарної держави) під 

різною назвою включає уряд та інші центральні органи виконавчої влади; 

місцевий – характеризується різноманітними управлінськими структурами 

системи, влада яким належить за принципом децентралізації та 

субсидіарності, що являє собою одну з організаційно-правових засад побудови 

системи органів виконавчої влади всіх країн ЄС. Уряд, як й інші центральні 

органи виконавчої діяльності, для створення умов реалізації своїх завдань, 

наданих йому основних функцій та повноважень має апарат.  

Щодо специфіки взаємодії органів виконавчої влади країн-учасниць 

ЄС, то така обумовлена, перш за все, формою держави. Зокрема в 

президентських та напівпрезидентських республіках головою виконавчої 

влади є Президент, який структурно входить до цієї гілки влади і відіграє 
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провідну роль у прийнятті рішень при дорадчій функції міністрів. Керівні 

повноваження розподіляються між головою держави та головою уряду.  

Незалежно від форми держави суб’єкти центрального рівня системи 

органів виконавчої влади здійснюють керівництво та контроль 

функціонування органів, що реалізують виконавчу владу на місцевому рівні 

[299, с. 56-61]. 

Структурно система органів виконавчої влади в країнах-учасницях ЄС 

органічно пов’язана з таким інститутом як публічна служба (хоча назва 

служби, поняття службовців, обсяг категорії значно відрізняється в окремих 

державах). В Україні проблема вказаних дефініцій особливо актуальна через 

асоціювання державної служби виключно з органами виконавчої влади та 

апаратами органів влади через визначений у Законі України «Про державну 

службу» 1993 року обсяг категорії. На сьогодні євроінтеграційний курс 

вимагає перегляду змісту та закріплення в національному законодавстві 

України таких категорій, як «публічна служба», «державна служба», 

«державний службовець», «публічне адміністрування», «публічне 

управління», «державне управління» при визначенні їх співвідношення, 

враховуючи, що в жодній країні-учасниці ЄС поняття державної служби не 

обмежено органами виконавчої влади та апаратами органів влади.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Виділено два рівні засад організації діяльності органів виконавчої 

влади  на основі розмежування таких двох рівнів управління в ЄС як 

європейське та управління в державах-членах: 1) засади наднаціонального 

рівня  – базуються на принципах європейського управління, європейського 

адміністративного права, Європейського адміністративного простору, діють у 

всіх країнах ЄС, мають наднаціональний характер дії; 2) засади національного 

рівня - можуть відрізнися в окремих країнах через розбіжності форм держав, 

національні особливості та інші чинники, базуються на внутрішньодержавних 
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засадах державного управління, охоплюють засади  організації діяльності 

систем органів виконавчої влади окремих країн. 

2. Перший рівень адміністративно-правових засад організації 

діяльності органів виконавчої влади країн ЄС включає засади: поваги до 

людської гідності, пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

демократії, юридичної визначеності як здійснення правових форм діяльності 

виключно на основі правових приписів (норм); передбачуваність; 

недискримінація; процедурна справедливість; відкритості і прозорості як 

надання несекретної та неконфеденційної (порядок визначення інформації про 

діяльність органів виконавчої влади конфіденційною та секретною 

встановлюється в нормах національного законодавства) інформації, в 

письмовій або іншій зручній формі, будь-якій особі, яка подає запит на її 

отримання;  зовнішній контроль органів виконавчої влади; обгрунтованість 

будь-якого рішення з наведенням підстав його прийняття особі, стосовно якої 

таке рішення приймається; опублікування компетентним органом річного 

звіту про діяльність органу виконавчої влади; офіційне опублікування для 

набрання чинності будь-яким рішенням; принцип субсидіарності, належності 

управління, що передбачає право судового захисту, справедливість судового 

процесу, рівність умов; використання найкращого досвіду; діяльність 

омбудсмена; розподілу компетенції і повноважень між органами влади певних 

країн та інституціями ЄС; відповідальності, в тому числі, держави за 

неправомірні адміністративні дії; ефективності та результативності як 

ефективність адміністрації; ефективність та результативність виконання 

європейського законодавства, доцільність (обґрунтованість); своєчасності, 

пропорційності, рентабельності управління в організації діяльності; 

професійності суб’єктів реалізації виконавчої влади, включаючи моральній 

аспект; застосування положень права ЄС, якими встановлюються права та 

обов’язки для органів виконавчої влади, їх посадових осіб, без інкорпорації в 

будь-якій формі або імплементації норм у національний правопорядок.  
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3. Другий рівень: здійснення виконавчої влади за принципом 

розподілу державної на окремі гілки при функціонуванні механізму 

стримувань і противаг; розмежування політичної і адміністративної складових 

управління; адміністративно-політичний консалтинг як інтелектуальна 

складова управлінських процесів; децентралізація в діяльності органів 

виконавчої влади, що включає реформування адміністративно-

територіального устрою зі змінами в організації систем влади шляхом 

розширення функцій і повноважень місцевих і регіональних органів публічної 

влади; координація дій центральних органів влади з місцевими; можливість 

скасування (або відкликання) незаконного адміністративного акта; орієнтація 

на пересічного громадянина, який, як клієнт державних служб, виступає 

споживачем державних послуг. 

4. Серед єдності організаційних характеристик, що притаманні усім 

або більшості з країн-учасниць ЄС в аспекті організації діяльності органів 

виконавчої влади, виділено одну із головних, яка полягає у ієрархічності 

структури організації системи органів виконавчої влади країн-учасниць ЄС, 

що охоплює при цьому різну кількість рівнів відповідної системи в окремих 

країнах, але в цілому включає центральний та місцевий рівні. Особливості 

функціонування останніх залежать від форми державного устрою та інших 

чинників організації діяльності влади. Водночас, існують певні єдині риси 

кожного з названих рівнів: 1) центральний, за різницею назви, в окремих 

країнах, включає уряд та інші центральні органи виконавчої влади; 2) місцевий 

– характеризується різноманітними управлінськими структурами системи, 

влада яким реалізується за принципом децентралізації та субсидіарності, що 

являє одну з організаційно-правових засад побудови системи органів 

виконавчої влади всіх країн ЄС; 3) уряд, як і інші центральні органи 

виконавчої діяльності, для створення умов реалізації своїх завдань, наданих 

йому основних функцій та повноважень, має апарат; 4) не залежно від форми 

держави суб’єкти центрального рівня системи органів виконавчої влади 
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керують та здійснюють контроль функціонування органів, що реалізують 

виконавчу владу на місцевому рівні. 

5. Уряд є вищим рівнем органів виконавчої влади в країнах-

учасницях ЄС та наділений повноваженням на: здійснення виконавчо-

розпорядчої діяльності; обслуговування населення (або специфічних груп 

населення); здійснення контрольних функції (в тому числі і за парламентом у 

президентських республіках), складання і забезпечення виконання державного 

бюджету, законодавчу ініціативу; захист зовнішніх інтересів держави; 

формування державної політики. У ряді країн урід здійснює регламентарну 

владу у вигляді права уряду на видання актів делегованого законодавства 

(приймати нормативні акти, які мають силу законів).  

6. Визначено, що у більшості країн-членів ЄС організація виконавчої 

влади включає розмежування політичних і адміністративних посад на основі 

розмежування діяльності по визначенню і формуванню державної політики, та 

її реалізації без прийняття політичних рішень. Залежно від національних 

традицій і особливостей форми держави зв’язок політичної і адміністративної 

складової влади відрізняється. Для ряду країн зайняття політичної посади 

виключає можливість перебування на адміністративній посаді. 

7. Структурно система органів виконавчої влади в країнах - 

учасницях ЄС органічно пов’язана з таким інститутом як публічна служба 

(хоча назва служби, поняття службовців, обсяг категорії значно відрізняється 

в окремих державах). В Україні проблема дефініцій державна служба, 

публічна служба особливо актуальна через асоціювання державної служби 

виключно з органами виконавчої влади та апаратами органів влади через 

визначений в законі про державну службу 1993 року обсяг категорії. На 

сьогодні євро інтеграційних курс вимагає перегляду змісту та закріплення в 

національному законодавстві України таких категорій як публічна служба, 

державна служба, державний службовець, публічне адміністрування, публічне 

управління, державне управління при визначенні їх співвідношення, 
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враховуючи, що в жодній країні-учасниці ЄС поняття державна служба не 

обмежено органами виконавчої влади та апаратами органів влади.  

8. Специфіка взаємодії органів виконавчої влади країн-учасниць ЄС 

обумовлена, перш-за все, формою держави. Зокрема, в президентських та 

напівпрезидентських республіках головою виконавчої влади є президент, який 

структурно входить до цієї гілки влади і відіграє провідну роль у прийнятті 

рішень при дорадчій функції міністрів. Керівні повноваження розподіляються 

між головою держави та головою уряду.  Не залежно від форми держави 

суб’єкти центрального рівня системи органів виконавчої влади керують та 

здійснюють контроль функціонування органів, що реалізують виконавчу 

владу на місцевому рівні. 

9. Можливість запозичення певних напрямків розвитку, схем будови 

механізму держави, взаємодії його елементів, організації функціонування 

системи органів виконавчої влади визначається формою держави та 

національними особливостями. Від так мова іде не про сліпе копіювання, а про 

виділення певних засад чи стандартів, що їх застосування в інших країнах-

членах ЄС (з огляду на курс євроінтеграції аналізуємо досвід саме цих країн) 

можливе для врахування при проведенні адміністративної реформи в Україні.  
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

 

3.1 Місце та значення реформування органів виконавчої влади 

України для забезпечення інтеграції в європейський простір 

 

Україна не тільки за географічним положенням, а й за культурно-

історичними особливостями належить до Європи, поділяє європейські 

фундаментальні цінності, які вона створює і захищає [57, с. 3-4]. І. А. Грицяк 

доводить, що європейська інтеграція є закономірним соціальним процесом, 

який відбувається завдяки різним впливам, зокрема й управлінським, стосовно 

різних сфер суспільного життя в державах-членах ЄС, у державах-кандидатах 

і в державах-претендентах на вступ до ЄС [127, с. 10-11]. 

Науковці неодноразово звертали увагу на необхідність визначення 

одним з пріоритетів подальшого розвитку системи державного управління в 

Україні «пошук, упорядкування, пропаганду та впровадження в сучасну 

практику кращих національних адміністративних традицій і одночасне 

подальше «зрощування»… з європейським адміністративним простором» [60, 

с. 7]. На сьогодні таке завдання поставлене. Зокрема Л. В. Непоп, враховуючи 

зафіксований у статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» від 2010 року курс на забезпечення інтеграції в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі, а також беручи до уваги підписання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони, від 27.06.2014 (далі – Угода про асоціацію 2014 року) [470], 

доходить висновку, що «Україна, де-факто, обрала для себе континентально-

європейську модель розвитку громадянського суспільства і орієнтована на 
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стандарти та принципи його функціонування в Європейському Союзі» [269, с. 

241].  

Асоціація передбачає налагодження між ЄС і «третьою» державою чи 

міжнародною організацією привілейованих договірних взаємовідносин, 

спрямованих на досягнення спільних цілей, які реалізують паритетні органи, 

здатні ухвалювати обов’язкові для сторін рішення, і в межах яких забезпечено 

часткову участь асоційованого партнера у правопорядку ЄС [281, с. 134]. Тому 

головним напрямом державної політики України є інтеграція до європейських 

структур [57, с. 3-4]; одним з геополітичних завдань України виступає 

забезпечення інтеграції в європейський політичний, економічний, правовий 

простір з метою набуття членства в ЄС [76, с. 59-60]. 

Науковці ведуть мову про конституціоналізацію процесу європейської 

інтеграції з урахуванням правових реалій України. Під нею розуміють 

комплекс заходів із створення конституційно-правових умов та визначення 

засад членства держави в ЄС, що полягають у закріпленні у нормах 

Конституції фундаментальних основ участі держави в Європейському Союзі, 

тлумаченні органами конституційної юстиції Конституції та нормативно-

правових актів відповідно до європейського права, а також належному 

усвідомленні громадянами політико-правових відносин між державою та ЄС 

[488, с. 9]. 

З метою інтеграції в європейський простір вже прийнято и приймається 

ряд кроків, серед яких і реформування системи органів виконавчої влади 

України, включаючи питання її структури, принципів організації 

функціонування, форм і методів роботи, взаємодії між собою структурних 

елементів, у тому числі, поза межами вказаної системи. Проведення реформ у 

цій сфері не випадкове, про що першочергово свідчить аналіз критеріїв вступу 

до ЄС.  

Ще 1993 року під час підготовки до четвертого в історії ЄС розширення 

було вперше сформульовано критерії членства, відомі під назвою 

Копенгагенських критеріїв [40, с. 10]. До них належать наступні: політичний, 
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який вимагає стабільності інституцій, здатних забезпечити демократію, 

верховенство закону, права людини, включаючи захист національних меншин; 

економічний, що вимагає наявності функціонуючої ринкової економіки, 

спроможної конкурувати та витримувати тиск ринкових сил на внутрішньому 

ринку ЄС; «членський», що передбачає здатність у повному обсязі 

скористатися правами та виконати зобов’язання, які походять з надбання 

Спільноти (acquis communautaire) і пов’язані з членством у Співтоваристві 

(інакше кажучи, вжити заходів для адаптації, імплементації, застосування та 

дотримання країною-кандидатом усього acquis), включаючи відданість цілям 

політичного, економічного та валютного союзу [284, с. 24]. Однак у контексті 

даного дослідження особливе значення має те, що з моменту формулювання 

Європейською Радою Мадридського критерію (1995 рік) пильна увага 

приділяється питанням державного управління і розвитку адміністративної 

спроможності країн-кандидатів. І на цьому загострює увагу О. М. Руденко 

[428, с. 7-8]. З цього приводу О. Ю. Оржель вказує, що з прийняттям 

Копенгагенських критеріїв країни Центральної та Східної Європи активно 

почали реформи в економічній, фінансовій, податковій, банківській сферах, 

які супроводжувалися політичними, політико-правовими, соціально-

політичними та іншими змінами. Але згодом стало очевидним, що 

забезпечення верховенства права, захист прав людини, економічна 

реструктуризація і перехід до ринкової економіки неможливі без спроможної 

та дієвої системи державного управління, професійно підготовлених 

державних службовців, ефективних та відданих справі політичних лідерів. 

Інакше кажучи, виконання Копенгагенських критеріїв залежало від 

інституційної та адміністративної спроможності країн, що прагнули до 

членства в ЄС, тому ці критерії було доповнено і поглиблено ще одним 

критерієм – інституційним [284, с. 23].  

Отже, згідно з Копенгагенськими і Мадридськими критеріями членство 

в Європейському Союзі передбачає наявність стабільних, ефективних і дієвих 

демократичних інституцій, серед яких, у першу чергу, названі політичні 
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інститути (Президент, Парламент, Омбудсмен тощо), що гарантують 

демократію і верховенство права, забезпечують права людини, стабільність і 

суспільний розвиток, ефективно діючі три гілки влади – законодавча, 

виконавча і судова – з чітко окресленими повноваженнями і межами 

компетенції, розвинута система виконавчих органів влади, здатна забезпечити 

виконання взятих державою зобов’язань у такий спосіб, щоб це було на 

користь її громадянам [428, с. 7]. Таким чином, доходить висновку О. М. 

Руденко, Європейською Комісією, разом з іншими інституціями ЄС, 

розробляється та удосконалюється процедура вступу, в якій інституційній та 

адміністративній готовності до членства приділяється не менша увага, ніж 

економічним та політичним критеріям [428, с. 7-8].  

У сфері управління виконання описаних критеріїв передбачає реформи 

органів влади, процедур і правил їх взаємодії і внутрішньої роботи, вирішення 

кадрового питання в аспекті професійності, стабільності, адміністративної 

спроможності кадрів [37, с. 75]. І такі вимоги виправдані, адже у своєму більш 

ніж піввіковому розвитку ЄС вже пройшов великий шлях від міжнародної 

організації з доволі вузькою і конкретною сферою діяльності (вугілля і сталь, 

атомна енергетика) до широкого економічного співробітництва і далі – до 

створення унікального, всеосяжного інтеграційного, у великій мірі 

державоподібного міжнародного об’єднання з елементами наднаціональності 

і з майже універсальною компетенцією [338, с. 36]. Щоб глобальна інтеграція 

мала позитивний характер, зазначає Р. В. Войтович, вона має здійснюватись 

на основі не лише геостратегічної, а й політичної та економічної рівності 

держав. Ефективність глобальної інтеграції, підкреслює науковець, в першу 

чергу, визначається параметрами рівності умов розвитку між державами, які 

прагнуть включитись у відповідне глобальне об’єднання [102, с. 8-9]. У зв’язку 

з відсутністю, як 2009 року констатував І. В. Яковюк, помітних результатів у 

процесах здійснення економічної, судової і адміністративної реформ, 

боротьби з корупцією і адаптації вітчизняного законодавства до законодавства 

ЄС об’єктивно неможливо обговорювати питання про реальні перспективи 
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членства України в ЄС [505, с. 18], адже Союз (в особі Європейської Комісії) 

пильно стежить за ходом адміністративних реформ, інституційним розвитком 

та нарощуванням адміністративної спроможності у країнах-кандидатах, так як 

саме від інституційної спроможності кожної окремої держави ЄС залежить 

доля директив, прийнятих у Брюсселі: держави-члени через слабкість 

інституцій, відсутність нагляду та належного контролю не можуть 

забезпечити виконання рішень, гальмують євроінтеграційні процеси, 

уповільнюють розвиток інших держав-членів та стримують розвиток ЄС у 

цілому. Тому у міру розширення сфер євроінтеграційного співробітництва та 

поглиблення євроінтеграційних процесів відбувалося нарощування співпраці 

в галузі державного управління: йшов обмін досвідом, пошук нових 

механізмів та інструментів державного управління, узагальнювалася 

управлінська практика, поступово формувалися стандарти державного 

управління та державної служби ЄС [428, с. 7-8]. 

Таким чином, до числа критеріїв, виконання яких забезпечить 

інтеграцію в європейський політичний, економічний, правовий простір з 

метою набуття членства в Європейському Союзі, відносимо реформування 

органів виконавчої влади, в першу чергу, у площині забезпечення виконання 

взятих Україною зобов’язань у такий спосіб, щоб це було на користь її 

громадянам [297, с. 77-88] Розвиваючи означену тезу, можна навести позицію 

О. М. Руденко, яка стверджує, що для вільного розвитку України в умовах 

демократичної, економічно розвинутої, соціально орієнтованої державної 

організації потрібно створити відповідні умови для масштабних внутрішніх 

перетворень. Це, в свою чергу, сприятиме європейським інтеграційним 

процесам [428, с. 3]. Іншими словами, з одного боку, реформування органів 

виконавчої влади має першочергове значення для інтеграції в європейський 

простір як виконання одного з критеріїв вступу до ЄС, з іншого боку, 

реформування органів виконавчої влади як різновид внутрішніх перетворень 

сприяє європейським інтеграційним процесам не тільки у сфері державного 

управління, але й за іншими критеріями вступу. Це означає взаємозалежність 
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зовнішньої євроінтеграційної політики України та розвитку органів державної 

влади і органів місцевого самоврядування [137, с. 23]. 

Яскравим свідченням правильності обраних напрямків реформ є 

укладення Угоди про асоціацію 2014 року [470], що замінила Угоду про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 [471]. Остання була 

застосована для формалізації відносин ЄС з Україною, що виникли на 

пострадянському просторі внаслідок розвалу СРСР. Вона була розрахована на 

початковий період тривалістю 10 років з наступним автоматичним 

подовженням терміну дії, створюючи правові засади та інституційні рамки для 

розбудови політичних, економічних і торговельних відносин на основі 

демократичних принципів і поваги до прав людини [446, с. 199]. Не можна 

заперечувати, що укладання посиленої Угоди замість надання повноправного 

членства в Союзі є наочним свідченням неготовності ЄС вести мову про вступ 

України до організації або хоча б визначення більш чітких часових орієнтирів 

набуття членства в ЄС [505, с. 18]. Все ж таки Угода про асоціацію 2014 року 

має унікальну форму, зміст та наслідки. Її укладення, на думку Т. І. 

Мостицької, дозволяє нашій державі встановити регулярний діалог між 

Україною та ЄС на засадах співпраці з питань розвитку економіки, політики, 

торгівлі та реалізації соціальних програм [262, с. 113]. 

Якщо звернутися до практики вступу країн до ЄС, то, хоча укладання 

угод про асоціацію із ЄС загалом здійснюється із використанням однакового 

правового підґрунтя, яким є ст. 217 ДФЄС, можна говорити про кілька видів 

асоціацій. До них належать асоціація як заміна членства третьої країни в ЄС 

(Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), асоціація як підготовка до 

членства в ЄС (Балканські країни, Туреччина) та асоціація, яка не передбачає 

членства в ЄС (країни Північної Африки та Центральної Америки, Чилі) [266, 

с. 12-13].  

Щодо Угоди про асоціацію 2014 року, то вона є унікальною і за 

змістом, і за наслідками. Науковці доходять висновку, що нова посилена Угода 
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замінила застарілу за формою і змістом Угоду про партнерство та 

співробітництво і забезпечує політичну асоціацію та економічну інтеграцію 

країни з ЄС. Вона передбачає поглиблення співпраці з політичних і 

зовнішньополітичних питань, у сфері юстиції та внутрішніх справ і містить 

перелік заходів для створення зони вільної торгівлі. Таким чином, укладення 

Угоди про асоціацію 2014 року переводить відносини України та 

Європейського Союзу на якісно новий рівень [476, с. 11]. 

На сьогодні в Угоді про асоціацію 2014 року йдеться про впевненість 

Сторін у «необхідності для України впроваджувати політичні, соціально-

економічні, правові та інституційні реформи з метою ефективного виконання 

цієї Угоди та будучи відданими рішучій підтримці цих реформ в Україні» 

[470]. Таким чином, виділено вже 4 напрямки реформ задля набуття членства 

в ЄС. 

Якщо вести мову про реформування органів виконавчої влади у 

вищевказаній Угоді про асоціацію 2014 року, то вже у засадах, на яких 

ґрунтувалося її підписання, знаходимо основу для реформування. Зокрема 

Сторони, що підписали дану Угоду, віддані тісним і тривалим відносинам, які 

ґрунтуються на спільних цінностях, серед яких назване «добре урядування». З 

приводу означеного поняття М. М. Дурас зазначає, що сьогодні терміну 

«урядування» («governance», англ.) надано багато значень різними сторонами 

процесу, і він вже став обов’язковим для управління. На теоретичному рівні 

під цим поняттям розуміють співпрацю багатьох сторін, які беруть участь у 

процесі управління суспільними справами. Концепція доброго урядування 

визначає рамки ефективності та результативності. Ми маємо відрізняти 

урядування від уряду «governance from government», англ.) та від публічного 

менеджменту або публічного управління («public management», англ.). 

Урядування – це процес поєднання влади та обов’язків у суспільстві, що 

впливає та визначає публічну політику й рішення щодо суспільного життя. 

Урядування – ширша за уряд категорія, яка включає взаємовідносини між 

офіційними інституціями та інституціями громадянського суспільства і стала 
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важливою концепцією міжнародного розвитку [150, с. 22-23]. Ряд принципів 

урядування, основи правової адаптації і особливі управлінські та організаційні 

структури для імплементації, контролю та виконання правил ЄС [13] наведено 

в Білій книзі Європейського урядування [14].  

А. А. Пухтецька констатує, що на сьогодні в Україні значну 

популярність набула європейська концепція урядування, в тому числі і такий 

її аспект як «належне урядування», що відображає стан (якісні та кількісні 

характеристики) ключових для суспільства взаємовідносин між органами 

публічної влади та приватними особами, а також передбачає низку важливих 

для демократичного суспільства показників (індексів), за якими оцінюють 

умовну наближеність країни до «чистих видів» принципів і стандартів 

належного урядування. П’ять основних політичних принципів належного 

урядування наведені у Білій книзі Європейського урядування (2001 р.): 

відкритість, участь, відповідальність, ефективність, відповідність 

(узгодженість). Кожний з цих принципів, вказує науковець, сприяє 

утвердженню демократії та верховенства права у державах-членах ЄС та 

застосовується на всіх рівнях управління: глобальному, європейському, 

національному, регіональному та локальному. При цьому А. А. Пухтецька 

акцентує увагу на тому, що принципи належного урядування перебувають у 

прямому зв’язку з основоположними принципами діяльності публічних 

адміністрацій, є родовими щодо останніх та визначають особливості їх 

застосування в демократичній державі [420, с. 36, 39].  

Повертаючись до місця питання реформування органів виконавчої 

влади України в Угоді про асоціацію 2014 року, слід зауважити, що у 

положеннях вказаного акта прямо зазначено, що «Європейський Союз визнає 

європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, у тому числі її 

зобов’язання розбудовувати розвинуту й сталу демократію…»; Сторони 

«впевнені в необхідності для України впроваджувати політичні, соціально-

економічні, правові та інституційні реформи з метою ефективного виконання 

цієї Угоди та будучи відданими рішучій підтримці цих реформ в Україні». 
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Щодо змісту окремих статей Угоди про асоціацію 2014 року в аспекті 

реформування органів виконавчої влади України, то цілий їх ряд включають 

положення стосовно необхідності реформ в цілому. Наприклад, у ст. 14 

вказаного акта визначено, що «в рамках співробітництва у сфері юстиції, 

свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню 

верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління 

загалом та правоохоронних і судових органів зокрема», або ж у ст. 446 

зазначено, що «Сторони сприяють взаєморозумінню та двосторонньому 

співробітництву у сфері регіональної політики щодо методів формування та 

реалізації регіональних політик, зокрема багаторівневого управління та 

партнерства…». У свою чергу, ряд інших статей стосуються конкретних сфер 

державного управління, таких як антикризове управляння (ст. 10), управління 

кордонами (ст. 16), управління санітарними та фітосанітарними заходами 

(статті 63-74), управління з питань охорони навколишнього середовища 

(статті 292, 379), управління державними фінансами (гл. 3 розділу V) та у сфері 

оподаткування (гл. 4 розділу V), управління науковою сферою (статті 375-376) 

та інших сфер державного управління України [302, с. 54-61].  

Таким чином, до числа завдань, виконання яких забезпечує інтеграцію 

України до європейського простору з метою членства в ЄС, відноситься 

реформування органів виконавчої влади України. При цьому Сторони Угоди 

про асоціацію 2014 року визначили, що «політична асоціація та економічна 

інтеграція України з Європейським Союзом залежатиме від прогресу в 

імплементації цієї Угоди, а також від досягнень України в забезпеченні поваги 

до спільних цінностей і прогресу в наближенні з ЄС у політичній, економічній 

та правовій сферах» [313, с. 42-49]. Отже, переходимо до дослідження питання 

імплементації Угоди про асоціацію.  

Термін «імплементація» почав використовуватись науковцями та 

практиками з кінця 1990-х років, коли постала необхідність вирішення 

питання щодо реалізації взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань. 

Власне саме поняття імплементації (англ. implementation, від лат. Impleo – 



 221 

здійснення, впровадження у життя) полягає у фактичній реалізації державою 

міжнародних обов’язків на внутрішньодержавному рівні, здійснюваній 

шляхом трансформації міжнародно-правових норм у національні закони, 

тобто впровадження норм міжнародного права у національну правову систему 

України. Механізм погодження взаємозв’язку міжнародного та національного 

права базується на такому принципі: держава забезпечує виконання 

міжнародно-правових норм всіма владними діями, що знаходяться в її 

розпорядженні у відповідності до конституційних принципів [225, с. 133]. За 

визначенням Я. В. Чернопищук, єдність закону та Конституції України щодо 

категорії міжнародних договорів знаходить вираз у наступних положеннях, які 

визначають способи імплементації міжнародно-правових норм: 1) міжнародні 

договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, включаються до системи національного законодавства; 2) 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана іншим 

державним органом, до системи національного законодавства не включаються 

[487]. Способами імплементації є інкорпорація (міжнародно-правові норми 

без змін відтворюються у нормативно-правових актах держави, що 

імплементує міжнародні норми), трансформація (відбувається переробка 

міжнародних норм при перенесенні у національне законодавство з метою 

урахування національних особливостей, у т.ч. юридичної техніки), а також 

загальна, приватна або конкретна відсилка (міжнародно-правові норми 

безпосередньо не включаються в текст закону, в якому міститься інформація 

про нього. Таким чином, при імплементації шляхом відсилання застосування 

національної правової норми є неможливим без звернення до тексту 

міжнародного договору) [295, с. 339]. 

Окрім терміна «імплементація» використовуються ще й такі поняття, 

як «здійснення», «реалізація», «виконання», «застосування» [225, с. 133]. 

Враховуючи, що на сьогодні в законодавстві України використовується термін 

«імплементація», ми будемо послуговуватися саме ним. Так,у Плані заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
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Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, 

затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 

847-р [377], по-перше, міститься термін «імплементація». По-друге, у цьому 

Плані прямо визначені завдання реформування органів виконавчої влади 

України, виконання яких забезпечує інтеграцію України до європейського 

простору з метою членства в ЄС. Серед таких положень щодо реформування 

державної служби відповідно до європейських вимог забезпечення 

ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою 

належного урядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією, 

розробка нової редакції Воєнної доктрини України, державних програм 

розвитку Збройних сил, озброєння та військової техніки, інших документів 

оборонного планування з урахуванням євроінтеграційного пріоритету 

зовнішньої політики України тощо. У Плані заходів з виконання Угоди про 

асоціацію також неодноразово використано термін «імплементація», а також 

передбачені такі завдання реформування органів виконавчої влади України, як 

впровадження реформи державного управління, створення правових 

передумов для початку реформи місцевого самоврядування і територіальної 

організації влади, ухвалення базових законів щодо реформування системи 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 

законодавче забезпечення реформи місцевого самоврядування і 

територіальної організації влади тощо [347]. 

М. В. Корнієнко важливим аспектом інтеграції України до 

європейського простору визначає належний законодавчий супровід процесів 

реформування. Це, вказує науковець, ставить на порядок денний не тільки 

вивчення права ЄС як потенційного партнера України, але й об’єктивує 

необхідність вивчення процесів гармонізації, уніфікації законодавства, 

запровадження стандартів прав людини для ефективного забезпечення 

громадської безпеки і правопорядку [206, с. 19]. О. М. Руденко констатує, що 

сама лише наявність інституцій, які забезпечують інтеграцію в європейський 
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простір, ще не гарантує їх дієздатності. Важливим компонентом 

реформування будь-якої системи є запровадження процесів, внутрішніх 

правил і процедур, які уможливлюють ефективне функціонування кожної 

окремої інституції та удосконалення процесів і механізмів співпраці між ними 

[428, с. 11]. Як стверджує Є. Мендусь, «по суті, сьогодні перед нашою 

державою вже не стоїть питання проведення комплексних реформ 

законодавства для його гармонізації з європейським правом: основною 

проблемою залишається забезпечення плідної практичної роботи в цьому 

напрямі [256, с. 16]. Наразі, на думку Т. І. Мостицької, наша держава перебуває 

на шляху інтеграції до Європейського Співтовариства, процесу який 

передбачає собою реформування та адаптацію до європейських стандартів 

всієї системи національного законодавства [262, с. 112]. 

Як констатує І. В. Яковюк, традиційно Євросоюз висуває такі три 

головні вимоги для держав-кандидатів на вступ: економічні, політичні та 

правові. Найважливішими з них, на думку науковця, слід визнати правові, що 

передбачають адаптацію національного законодавства до правових 

стандартів, які становлять спільне правове надбання держав-членів ЄС (acquіs 

communautaіre) [505, с. 14]. Звернемо, насамперед, увагу на зайву 

категоричність твердження щодо місця і значення правового критерію для 

вступу в ЄС поряд з обмеженням його змісту виключно адаптацією 

законодавства. Справедливим вбачається зауваження О. М. Руденка про те, що 

зміни в законодавчій сфері є основоположними для членства в ЄС, однак для 

їх втілення необхідно створити відповідного рівня державний апарат. Даний 

факт підтверджується з точки зору історичного розвитку Європейського 

Союзу. Надзвичайно важливим чинником конкурентоздатності країн ЦСЄ 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. стала якість державного управління. У цій 

сфері вони наражалися на великі проблеми. Давалася взнаки довга відірваність 

країн від широких міжнародних контактів, надзвичайно низька заробітна 

плата державних службовців, широкомасштабна заміна, переважно, через 

політичні мотиви, старих спеціалістів на лояльних до влади експертів 
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практично по усій вертикалі влади. Повсюдно спостерігалися збільшення 

штатів в системі державного управління при дефіциті висококваліфікованих 

спеціалістів. Виявлялися протиріччя між вимогами ЄС децентралізувати 

процеси прийняття рішень і реальними можливостями виконати це завдання 

[428, с. 6]. З приводу нерозривності зв’язку процесів реформування 

державного управління та адаптації внутрішнього законодавства України Є. 

Мендусь зауважує, що «через Венеціанську комісію й інші європейські 

інституції Рада Європи готова ділитися наявним досвідом і допомагати 

Україні на шляху її демократичних перетворень. Хоча більшість таких змін 

вимагають перерозподілу владних повноважень, посилення довіри громадян 

до судової системи України, зміцнення впливу місцевих органів влади та 

громадянського суспільства» [256, с. 16]. Аналізуючи стан та напрямки 

впровадження європейського досвіду, Дірк Анер доходить висновку, що 

«успішність стратегій зростання значною мірою залежить від їх взаємодії з 

окремими національними стратегіями… Якщо національні стратегії 

стимулюють регіони і надалі залишатися немобільними, то тоді розвиток є 

боротьбою з інстанціями вищого рівня» [144, с. 10]. І хоча аналіз здійснено 

стосовно умов для бізнесу, що забезпечуються на європейському рівні в 

рамках єдиного ринку, макроекономічних умов та сприятливого 

мікроекономічного середовища (регуляторні умови, діловий клімат) як 

передумов для ефективних стратегій допомоги відсталим регіонам, загальну 

ідею думки можна застосувати щодо будь-якого сектора державотворення. У 

рамках даного підрозділу корисною можна вважати пропозицію щодо 

необхідності узгодження, відповідності та взаємодії окремих національних 

програм з програмами ЄС навіть на рівні підготовки до вступу в ЄС.  

Отже, в цілому підтримуючи позицію І. В. Яковюка щодо важливості 

адаптації внутрішнього законодавства країн, які мають намір стати членами 

ЄС, для забезпечення інтеграції в європейський простір, все ж таки вважаємо 

зайвим визначати відповідний критерій головним і обмежувати його зміст 

виключно адаптацією. Хоча слід відзначити, що, аналізуючи далі питання 
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еволюції відносин ЄС та України, І. В. Яковюк підкреслює: «Без здійснення 

адаптації законодавства марно сподіватися на успішне просування у 

проведенні реформ економічного, соціального й політичного характеру, 

оскільки вона виступає базисом для останніх» [505, с. 14-15]. Тим самим 

науковець також констатує нерозривність зв’язку реформування та адаптації, 

всіх критеріїв членства в ЄС. Не зайвим буде вказати на те, що в положеннях 

Угоди про асоціацію 2014 року чітко акцентується увага на наявності такого 

зв’язку. Зокрема, Сторони уклали Угоду про асоціацію 2014 року, «бажаючи 

просувати процес реформ та адаптації законодавства в Україні, що сприятиме 

поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації». При 

цьому в Угоді прямо закріплене зобов’язання «забезпечувати поступову 

адаптацію законодавства України до acquis ЄС відповідно до напрямів, 

визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її виконання» [470].  

І в цьому контексті вважаємо за доцільне звернути увагу на 

термінологію, що нею оперують Сторони при нормативному регулюванні 

вищеописаних питань і яку використовують науковці. Вже у 

вищевикладеному щодо необхідності адаптації законодавства України до 

правових стандартів acquіs communautaіre ми зустрічаємо, окрім терміна 

«адаптація» (саме цей термін включає Угода про асоціацію 2014 року, а тому 

ми починаємо саме з його аналізу), і використання іншого – «гармонізація». 

Використання останнього не випадкове, адже в установчому договорі та інших 

документах, які створюють правові засади для регулювання європейської 

інтеграції в ЄС, наявний саме термін «гармонізація» [298, с. 93-100]. Також не 

можна оминути увагою і той факт, що у Договорі про заснування Європейської 

Спільноти окрім терміна «гармонізація» (статті 113, 149, 165, 166, 191), 

використано терміни «зближення» (статті 81, 114, 115, 151), «встановлення 

мінімальних правил і стандартів» (статті 78, 82, 83). У Договорі закріплено 

також такий принцип гармонізації як взаємне визнання національних правил і 

стандартів (ст. 70) [339, с. 514]. Аналіз внутрішнього законодавства України у 

цій площині відкриває ще більше різноманіття термінів, які використано для 
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характеристики процесу приведення у відповідність законодавства України до 

законодавства ЄС. Наприклад, в ч. 1 ст. 51 Угоди про партнерство і 

співробітництво було використано термін «зближення» [503, с. 39]. У науці 

адміністративного права також застосовують термін «узгодження», тобто 

прийняття норм права, котрі за своїми змістом і формою мають бути схожими 

на відповідні аналоги в західноєвропейських країнах [256, с. 16]. 

Якщо звернутися до розкриття змісту вказаних термінів, то згідно з 

розділом ІІ Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу від 18.03.2004 № 1629-IV [356] під 

адаптацією слід розуміти процес приведення законів України та інших 

нормативно-правових актів у відповідність до acquis communautaire (acquis) – 

правової системи ЄС, яка включає акти законодавства Європейського Союзу 

(але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського Співтовариства, 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції 

та внутрішніх справ. Правова система Союзу та Європейського 

Співтовариства, відділившись від міжнародного права, не злилися цілком з 

внутрішньодержавним правом. Вона виступає нині як самостійна правова 

система із своїми джерелами, формами правотворчості і правозастосування, 

специфічними механізмами захисту юридичних норм від порушень [338, с. 

120]. Як визначає І. В. Яковюк, термін acquis communautaire (з фр. – «спільний 

доробок», «надбання» Співтовариств, сьогодні також і aсquis ЄС) вживається 

в контексті приєднання, коли йдеться про умови, яким повинна відповідати 

країна-кандидат. Як роз’яснив Суд ЄС, для держав-кандидатів «увесь acquis 

communautaire повинен бути прийнятий як обов’язковий». Згодом Суд 

розтлумачив, що acquis communautaire – сукупність правових норм та норм 

рекомендаційного характеру, політичних декларацій, законодавчих ініціатив, 

що здійснюють регулюючий вплив на правопорядок ЄС. Головне у визначенні 

acquis, доходить висновку науковець, – охоплення ним не лише правових 

норм, але й актів, що не мають юридично обов’язкової сили, утворюючи так 

зване «м’яке» право (англ. soft law) [503, с. 41-42]. Р. А. Петров вважає, що 
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«acquis communautaire» є комплексним і диференційованим поняттям, де 

комплексність характеризується широтою його суттєвого змісту, 

символізуючи результат європейської інтеграції загалом і в окремих сферах 

діяльності ЄС, а диференційованість виявляється в зміні обсягу поняття 

залежно від сфери застосування інститутами ЄС. У сфері внутрішньої 

політики ЄС обсяг acquis communautaire містить у собі все те, що було 

досягнуто Співтовариством і Союзом і становить основу правової системи ЄС 

й інституційного ладу, тобто складає своєрідну «правову спадщину» ЄС, 

елементи якої (правила, норми і принципи) не можуть бути оскаржені чи 

анульовані без шкоди для наднаціональної і міжурядової природи ЄС. У сфері 

співробітництва з країнами, що претендують на членство чи привілейоване 

партнерство з ЄС, acquis communautaire являє собою усе, що було досягнуто в 

рамках пріоритетних напрямків на момент вступу країни-кандидата до ЄС. У 

юридичному розумінні поняття «acquis communautaire» є тотожним поняттю 

«правова система» [319, с. 145]. При цьому, як пояснює В. В. Форманюк, 

необхідно правильно розуміти різницю між поняттями «європейське право» 

та «право ЄС». Термін «європейське право» слід використовувати виключно 

для позначення всієї сукупності правових норм, створених спільно 

європейськими державами. Право Європейського Союзу є його складовою 

[478, с. 188]. 

Терміни «зближення» і «гармонізація» вживаються як синоніми і 

трактуються як процес створення гомогенного правового середовища в межах 

європейських інтеграційних об’єднань відповідно до моделей, 

запропонованих інститутами ЄС. Зокрема гармонізація законодавства полягає 

у приведенні норм внутрішнього права держав-членів Євросоюзу у 

відповідність до вимог права об’єднання [339, с. 514]. Як бачимо, по суті 

терміни «адаптація», «гармонізація» та «зближення» використанні для 

позначення одного й того ж процесу. В рамках даного дослідження ми будемо 

використовувати термін «адаптація» у всіх випадках характеристики процесу 

приведення законів України та інших нормативно-правових актів у 



 228 

відповідність до acquis communautaire (acquis), виходячи з того, що саме цей 

термін закріплено в Концепції адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу від 16.08.1999 № 1496 [380], в 

Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу від 18.03.2004 № 1629-IV [356], Угоді 

про асоціацію 2014 року [470]. 

Щодо сутності адаптації, то вона передбачає прийняття 

нормотворчими органами і, передусім, парламентом нових нормативно-

правових актів у пріоритетних сферах з урахуванням вимог первинного і 

вторинного законодавства ЄС, а також приведення у відповідність до них 

чинного законодавства. Головною метою адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС є створення повноцінної правової бази для інтеграції 

України до ЄС [505, с. 15]. Адаптація законодавства України до права 

Європейського Союзу є однією з найважливіших умов поглиблення співпраці 

нашої держави з міжнародними організаціями Європи та їхніми країнами-

членами, вважають В. І. Муравйов та Н. Б. Мушак. Вона створює необхідні 

передумови для переходу до наступних стадій інтеграції, зокрема ймовірного 

членства України в Євросоюзі [266, с. 12].  

На думку Є. В. Пономаренко, адаптація українського законодавства до 

законодавства ЄС полягає у зближенні із сучасною європейською системою 

права, що забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, 

культурної активності громадян України, економічний розвиток держави у 

рамках ЄС і сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, 

доведенню його до рівня, що склався у державах-членах ЄС [333, с. 31]. 

Адаптація законодавства не вимагає від держав-членів ухвалення однакових 

правових актів. Йдеться, насамперед, про те, щоб держави-члени 

застосовували схожі закони чи інші правові акти. В. І. Муравйов до числа 

основних способів зближення національного права із правом ЄС відносить: 1) 

прийняття національних правових актів, які тією чи іншою мірою враховували 

б положення права ЄС; 2) приєднання країни, що не є членом ЄС, до 
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міжнародних угод, які зобов’язують Європейське Співтовариство та держави-

члени цього об’єднання; 3) інкорпорацію в національне право правових актів 

ЄС (директив) із гармонізації; 4) взаємне визнання сторонами діючих у кожній 

з них стандартів; 5) паралельне ухвалення країнами нормативних актів, що є 

ідентичними або схожими за своїм змістом з актами Євросоюзу [264, с. 25]. 

Щодо підходу до моделювання актів з адаптації, то основним з питань, на 

думку В. І. Муравйова, постає наступне: «Чи в такому акті будуть 

об’єднуватись кілька національних законів, чи основою стане якийсь 

національний закон, чи це будуть нові положення, які не матимуть аналогів у 

національному законодавстві?» У межах ЄС перевагу було віддано останній з 

трьох моделей. Тому не випадково, зазначає науковець, основними правовими 

актами, за допомогою яких здійснюється адаптація в Євросоюзі, є директиви. 

Про це йдеться в ст. 114 ДФЄС [339, с. 514-516]. На відміну від регламентів, 

директиви мають обов’язкову силу лише стосовно результату, котрий повинен 

бути досягнутий державою-членом, якій вони адресовані. При цьому 

національні інстанції залишають за собою компетенцію щодо вибору форми 

та засобу здійснення положень директиви. Зазначені акти зобов’язують 

держави-члени ввести у своє право однакові норми відповідно до вказівок, що 

закріплені в їх тексті. Держави-члени самі вибирають форму акта, за 

допомогою якого приписи норм, що закріплені у директивах, запроваджуться 

у національні правові системи. В установчих документах часто вже визначені 

ті сфери, котрі повинні регулюватися за допомогою директив (зокрема статті 

23, 52, 53, 59, 115 ДФЄС  [265, с. 60-61]. Але це не означає, що повністю було 

відкинуто інші дві моделі. На відміну від інших заходів з адаптації, 

застосування мінімальних правил і стандартів допускає можливість їх 

підвищення державами-членами у своєму законодавстві. Такий відступ від 

норм права Євросоюзу не вважається його порушенням. Принцип взаємного 

визнання передбачає визнання державами-членами норм і стандартів, які 

діють у внутрішньому праві інших держав-членів. Взаємне визнання діє до 

появи правил і стандартів ЄС. Принцип взаємного визнання застосовується у 
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сфері ПСБЮ та для регулювання відносин на внутрішньому ринку ЄС [339, с. 

514-516]. 

На думку Н. М. Пархоменко, адаптація національного законодавства до 

законодавства міжнародних організацій здійснюється уповноваженими 

органами державної влади за шляхом правотворчості, планування, 

координації й контролю. Адаптація є складовою інтеграційних процесів, 

передумовою гармонізації національного законодавства із законодавством 

міжнародних організацій. Це планомірний процес, що включає декілька 

послідовних етапів, на кожному з яких має досягатися певний ступінь 

відповідності національного законодавства міжнародно-правовим нормам і 

стандартам [295, с. 339]. Напрямки адаптації визначаються для всіх країн в 

цілому і для кожної окремої конкретно. Коли мова йде про питання, які 

можуть бути охоплені адаптацією, то тут, починаючи з 90-х років ХХ ст., вже 

мається на увазі розширене їх коло, яке виходить за межі економічних питань. 

Внесення у 1990-х роках до угод про створення асоціацій із ЄС положень щодо 

політичного співробітництва (так званий політичний діалог) виводить 

співпрацю їхніх учасників за межі винятково економічних відносин, 

стверджують науковці. Це також стосується заходів із адаптації, що мають 

здійснюватися під час співробітництва у сферах свободи, безпеки та юстиції. 

Як відомо, Амстердамський договір про Євросоюз (ст. 34.2) запровадив 

адаптацію законодавства країн-членів у галузі охорони порядку та правосуддя 

у кримінальних справах, що відкрило шлях для створення у ній вторинного 

законодавства ЄС. Із набуттям чинності Лісабонськими договорами про ЄС 

(ДЄС) та функціонування ЄС (ДФЄС) сфери компетенції Союзу знову були 

розширені. Це знайшло своє віддзеркалення і в договірній практиці 

організації. До угод про асоціацію із ЄС почали вносити норми, котрі 

стосувалися нових сфер співпраці, що створило передумови для поширення 

гармонізації законодавства асоційованих країн із правом Євросоюзу на нові 

елементи acquis communautaire («спільного доробку») [339, с. 514-517]. 
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Ми вже зауважували, що сфера державного управління не підпадає під 

acquis communautaire. Це, як було доведено, не означає відсутність її серед 

сфер, у яких відбувається адаптація законодавства України до законодавства 

ЄС. Отже, однією із сфер, де здійснюється адаптація, є сфера організації 

функціонування органів виконавчої влади. На думку фахівців, досвід 

правового регулювання організації функціонування системи органів 

виконавчої влади, державної служби, формування чиновництва як особливої 

групи людей дає підстави вести мову про порівняну завершеність та 

досконалість правового регулювання цих питань в Західних країнах [236, с. 

48]. А тому не дивно, що ця сфера є однією з пріоритетних для здійснення 

адаптації законодавства як умови інтеграції у європейський простір з метою 

вступу до ЄС.  

До числа сфер, де здійснюється адаптація внутрішнього законодавства 

України до законодавства ЄС (відбувається реформування на основі 

прийнятих нововведень), відноситься запобігання і протидія корупції, 

державні закупівлі, пенсійне і соціальне забезпечення, реформування 

структури, завдань і функцій, принципів організації діяльності, обсягу 

компетенції (включаючи децентралізацію влади), порядку взаємодії ряду 

органів виконавчої влади, таких як поліція, прокуратура, фіскальна служба, 

міграційна служба, фінансовий аудит та ін. При цьому не можна заперечувати 

Д. Кумбс щодо складності «імпорту» концепції публічної політики в країнах, 

що трансформуються. Неможливо стандартно використовувати концепції без 

урахування соціально-політичного контексту транзитивних країн і 

необхідності адаптації до культурних і політичних реалій конкретного 

суспільства, наголошує науковець. Проте ці обмеження не зменшують 

цінності і потенціалу концепції публічної політики [220, с. 348]. 

Також слід погодитись з О. М. Руденком про те, що вирішальним 

компонентом, який забезпечує дієздатність системи державного управління, є 

людський ресурс, його адміністративна спроможність. Під адміністративною 

спроможністю він розуміє високий рівень знань, умінь та навичок державних 
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службовців, диференційованих залежно від рівня, посади, функціональних 

обов’язків та сфери діяльності службовця, які у сукупності гарантують 

ефективне вироблення та впровадження політики європейської інтеграції, 

забезпечують дієздатність системи державного управління. Для процесів 

європейської інтеграції актуальності набувають знання, вміння та навички, які 

допомагають виконувати зобов’язання, котрі держава взяла на себе, обравши 

шлях євроінтеграції, дозволяють національним державним службовцям бути 

активними гравцями в Брюсселі (наприклад, знання процедур і протоколу, 

розвинуті навички спілкування, вміння вести переговори, переконувати, 

лідерські навички, здатність впливати на процес прийняття рішень та 

вироблення політики в ЄС), сприяють виконанню і дотриманню правових 

норм ЄС тощо [428, с. 11]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що розвиток 

критеріїв вступу до ЄС призвів до виходу відповідних вимог за рамки 

економічної спроможності країн, що мають намір інтегруватися в 

європейський простір з метою набуття членства в ЄС. На сьогодні політичний 

й інституційний складовій критеріїв приділено не менше уваги, ніж 

економічній. Отже, для досягнення мети членства в ЄС Україні слід приділити 

належну увагу реформуванню національної системи органів виконавчої влади, 

державного управління. В цьому напрямку вже здійснено ряд кроків, 

включаючи конкретні заходи з імплементації Угоди про асоціацію 2014 року 

та адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сферах запобігання 

і протидії корупції, державних закупівель, пенсійного і соціального 

забезпечення, реформування структури, завдань і функцій, принципів 

організації і діяльності, обсягу компетенції (включаючи децентралізацію 

влади), порядку взаємодії ряду органів виконавчої влади, таких як поліція, 

прокуратура, фіскальна служба, міграційна служба, фінансовий аудит та ін. 

Однак реформування органів виконавчої влади як один з аспектів 

забезпечення інтеграції в європейський простір не завершене, у той час, як 

значення такого реформування вказує на актуальність остаточного вирішення 
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питання. З одного боку, реформування органів виконавчої влади має 

першочергове значення для інтеграції в європейський простір як виконання 

одного з критеріїв вступу до ЄС. З іншого боку, реформування органів 

виконавчої влади як різновид внутрішніх перетворень сприяє європейським 

інтеграційним процесам не тільки у сфері державного управління, але й за 

іншими критеріями вступу. 

 

3.2 Європейські стандарти державного управління як основа 

реформування системи органів виконавчої влади України 

 

В умовах постійних суспільно-політичних реформ в Україні 

дослідження і розкриття європейських стандартів державного управління як 

основи подальшого реформування системи органів виконавчої влади України 

набуває особливого значення.  

Слід зазначити, що, як стверджують багато дослідників, європеїзація 

на будь-якому з етапів її розвитку передбачає гармонізацію нормативно-

правового поля, в тому числі через імплементацію і адаптацію законодавства 

ЄС країнами-кандидатами [3, с. 211], дотримання єдиних закономірностей і 

тенденцій [5, с. 598], двосторонню взаємодію між національними і 

європейським управлінням [9, с. 13] можливо і до такого рівня, що політична 

і економічна динаміка ЄС може стати частиною організаційної логіки 

національного політичного життя і політичної стратегії [23, с. 70].  

Європеїзація відносно державного управління означає запозичення 

досвіду та запровадження кращої управлінської практики органів ЄС або 

інших держав-членів у національних системах державного управління, 

адаптацію або пристосування національних процедур, норм, стандартів до 

норм і правил ЄС. І це, акцентує увагу О. М. Руденко , при тому, що «сфера 

державного управління не підпадає під регулювання acquis communautaire. 

Надбання у сфері організації державного управління та державної служби 

переважно має вигляд «м’яких» стандартів – Білих книг та комунікацій 
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Європейської Комісії, рекомендацій конференцій міністрів, відповідальних за 

питання державного управління та/чи голів департаментів державних служб; 

воно узагальнено у формі принципів та вимог до організації державного 

управління в численних публікаціях і дослідженнях, що з’являлися 

напередодні розширення [428, с. 7]. Як констатують Л. І. Аведян та Ю. С. 

Руденко, організація системи державного управління та державної служби є 

особливою частиною процесу інтеграції до ЄС, оскільки в європейському 

законодавстві не існує однозначних і жорстких норм, які визначають модель 

державного управління, що повинна бути запроваджена країнами, які прагнуть 

стати членами ЄС [44, с. 436]. З цього приводу І. А. Ісаєнко вказує на те, що в 

європейському законодавстві не існує однозначних та чітких норм, які 

визначали б модель державного управління і функціонування його ключового 

елемента – державної служби в державах-членах ЄС. Іншими словами, 

державне управління не входить до сфери компетенції ЄС і системи 

державного управління держав-членів ЄС не підлягають гармонізації або 

регулюванню з боку ЄС. У цій царині держави-члени ЄС наділені 

інституційною автономією і, керуючись принципом субсидіарності, 

самостійно створюють і розвивають національні системи державного 

управління. У той же час, незважаючи на відсутність надбання ЄС (acquis 

communautaire) у цій сфері, на підставі загальної згоди було визначено 

принципи державного управління, однакові для всіх держав-членів ЄС. До них 

належать: принципи верховенства права, надійності, правової впевненості, 

звітності та прозорості, а також достатньої організаційної спроможності і 

залучення до управління громадян. Вищезазначені принципи можна знайти в 

системах адміністративного права всіх європейських держав [171, с. 112]. 

Саме звернення до європейського досвіду, наголошують Ю. В. Ковбасюк та 

М. К. Орлатий, є важливим чинником формування ефективної державної 

політики. Відповідно, й подальша інтеграція України до Європейського 

Співтовариства буде тим успішнішою, чим глибше, серед іншого, 

пізнаватимуться та враховуватимуться особливості й тенденції зміни 
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адміністративно-територіального устрою країн ЄС, європейські підходи до 

управління розвитком територій [57, с. 3-4].  

О. Ю. Оржель констатує, що спільнотою накопичено цінний досвід 

суспільних перетворень в умовах переходу від авторитаризму до демократії, 

від командно-планової економіки до ринкової, від закритої держави до 

відкритого суспільства. Уроки таких трансформацій є важливими для інших 

держав постсоціалістичного табору, що обрали шлях демократизації, ринкової 

економіки та інтеграції у світову глобалізовану спільноту; вони є навіть більш 

значущими для держав, що зробили євроінтеграційний вибір та здійснюють 

реформи у напрямі європеїзації економічної діяльності, суспільного життя, 

владно-управлінських відносин, адміністративної культури тощо [284, с. 22]. 

Серед важливих аспектів вивчення зарубіжного досвіду державного 

управління В. М. Олуйко називає організаційні засади державної служби, 

зокрема практику її децентралізації, механізми взаємодії центральних, 

регіональних і місцевих органів управління, забезпечення всіх учасників 

державної служби підготовленими кадрами, досвід кар’єрного просування 

державних службовців по ступенях ієрархічної градації тощо [283, с. 38]. А. Р. 

Никифоренко стверджує, що принципи і підходи до організаційно-правового 

регулювання вітчизняної системи адміністративних послуг слід запозичувати 

переважно з досвіду країн Європейського Союзу. В ЄС етика «служіння 

суспільству» в діяльності публічної адміністрації (як складова концепції 

«соціальної держави») має тривалу історію розвитку (на відміну від України). 

Також вона обумовлена інституційною формалізацією, стандартизацією, 

всеосяжною регламентацією сфери публічного адміністрування. Вона 

характеризується ще й деконцентрацією та демонополізацією, які створюють 

і постійно підживлюють конкурентне середовище. За таких правил гри клієнт 

«завжди правий». Це стає потужним внутрішнім мотиватором для службовців 

та адміністративних служб, змушує їх підлаштовуватися під запити 

споживача, адаптувати свою діяльність до загальної кон’юнктури на ринку 

публічних послуг [271, с. 123-124]. В. П. Солових вважає, що, незважаючи на 
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відмінності у підходах до мети та завдань органів виконавчої влади у різних 

країнах, в європейському просторі сформовані загальні принципи та 

відповідні моделі цієї гілки влади [444, с. 14].  

Отже, до числа важливих аспектів вивчення зарубіжного досвіду 

державного управління відносяться питання організації та функціонування 

системи органів виконавчої влади задля впровадження відповідних стандартів 

як основи реформування системи органів виконавчої влади. В. М. Олуйко та 

В. П. Саєнко впевнені у тому, що процес реформування організації діяльності 

органів виконавчої влади розрахований на порівняно тривалий період і 

практично являє собою безупинний потік удосконалення форм, методів, 

технологій діяльності державних органів, їх адаптації до постійно змінюваних 

зовнішніх і внутрішніх умов [283, с. 38]. 

Стратегічна мета реформ у сфері виконавчої влади кожної з країн 

кандидатів на членство в ЄС полягає в забезпеченні реальної публічності 

адміністрації за формою та ефективності по відношенню до виконання 

суспільних функцій за змістом [422, с. 599]. European governance передбачає 

перехід від концепції державного надання управлінських послуг до концепції 

держави-регулятора як шлях до сталого розвитку та соціальної справедливості 

[179]. При цьому виникнення в процесі євроінтеграції різних проблем 

зумовлює потребу в їх успішному розв’язанні, яке здійснює європейське 

управління через свою організаційну основу – інституційну систему [127, с. 

10-11] з використанням різного інструментарію. Як констатує О. М. Руденко, 

у момент підготовки до членства з метою стимулювання інституційних 

реформ та для цілей оцінювання стану інституційного розвитку і вимірювання 

рівня адміністративної спроможності організацій державного сектора 

використовуються кілька інструментів вимірювання (benchmarking tools) [428, 

с. 12]. За допомогою таких інструментів ЄС (в особі Європейської Комісії) 

пильно стежив за ходом адміністративних реформ, інституційним розвитком 

та нарощуванням адміністративної спроможності в країнах-кандидатах. З цією 

метою країни-кандидати приймали Плани дій для підвищення 
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адміністративної спроможності та розвитку судової гілки влади (Action Plan 

for strengthening administrative and judicial capacity) та регулярно звітували про 

їх виконання, а Європейською Комісією регулярно здійснювалися огляди 

систем державного управління, проводилася оцінка базового стану і 

вимірювання прогресу, здійснювався обмін найкращим досвідом з метою 

узагальнення та вироблення рекомендацій [284, с. 25]. 

З цього приводу І. І. Кравчук вказує, що у світовій практиці залежно від 

цілей використовуються найрізноманітніші інструменти для оцінювання у 

сфері державного управління: Модель досконалості Європейської фундації 

якості управління (EFQM), загальна схема оцінювання, що передбачає єдині 

рамки оцінювання для організацій державного сектору (Cоmmon Assessment 

Framework), система збалансованих показників (Balanced Score Card), ISO 

серії 9000, яка дає змогу організації/органу виконавчої влади планувати та 

оцінювати свою діяльність. Всі перераховані інструменти базуються на 

концепції загального управління якістю (Total Quality Management – TQM). У 

Концепції загального управління якістю зосереджується увага на задоволенні 

потреб споживача, вона передбачає постійне вдосконалення робочих процесів 

за допомогою аналітичних інструментів та командної роботи із залученням 

усіх працівників [210, с. 8-9]. 

До числа інструментів перевірки, про які доцільно, на наш погляд, 

зазначати, відноситься програма SIGMA (Support for Improvement in 

Governance and Management – надання підтримки з метою поліпшення 

управління та менеджменту в країнах Центральної та Східної Європи), яку 

було запроваджено за спільною ініціативою Європейського Союзу та ОЄСР. 

У рамках SIGMA проведено багато досліджень у сфері державного управління 

та здійснено більше 40 публікацій, які мають характер рекомендацій для 

держав, котрі прагнуть членства в ЄС, щодо реформування системи органів 

державної влади, налагодження механізмів державного управління та 

запровадження кращого досвіду європейських країн [428, с. 14]. За вказаною 

програмою у шести сферах державного управління визначені і порівняні 
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базові показники. Дані показники визнані Європейською Комісією офіційним 

робочим інструментом для оцінювання ступеня підготовки систем контролю 

та управління держав-кандидатів на членство в ЄС. Вони увійшли до системи 

стандартів належного управління в ЄС й надалі слугуватимуть критеріями 

оцінювання стану систем державного управління країн-кандидатів [171, с. 

114]. Програма SIGMA підтримує зусилля партнерських країн у реформуванні 

таких галузей: розроблення та реалізація програм реформування; зовнішній 

аудит; фінансовий контроль; правова та адміністративна система, державна 

служба та правосуддя; спроможність до вироблення політики та координації; 

державне управління видатками, система державної доброчесності; державні 

закупівлі; регуляторна політика [257, с. 138-141]. 

Серед держав, у яких було здійснено вказане дослідження, – Україна. 

Зокрема Головдержслужба України у 2006 році досягла домовленостей із 

SIGMA про здійснення оцінювання національної державної служби, 

незважаючи на відсутність політичного рішення щодо асоційованого членства 

України в ЄС [60, с. 13]. Оцінка виконувалась іноземними і вітчизняними 

експертами згідно з анкетою, розробленою в межах проекту SIGMA після 1999 

року, шляхом співбесід із керівним складом органів, установ і організацій, які 

беруть участь у розробленні, аналізі й запровадженні заходів із становлення і 

розвитку системи державного управління та її кадрового забезпечення. У 

процесі оцінки досліджувалось також майже 560 нормативно-правових актів, 

що врегульовують питання організації і проходження державної служби [114, 

с. 298-299]. 

Стосовно України було визнано, що без належної системи державного 

управління, її адаптації до вимог європейського урядування інші реформи, 

необхідні для виконання вимог членства в ЄС, є неможливими [284, с. 23]. 

Адже після оцінювання у звіті з рекомендаціями щодо відповідності 

української системи державного управління вимогам, необхідним для 

членства в Європейському Союзі, та її адаптації до кращих європейських 

практик і законодавства ЄС, було чітко визначено, що державна служба в 
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Україні не відповідає тим завданням і функціям, які покладаються на неї в 

умовах демократичного суспільства. Зокрема експерти SIGMA зазначили, що 

державну службу в Україні було створено для служіння не демократичній 

державі, а авторитарному, недосконалому та недемократичному політичному 

режиму, де чиновники мали майстерно виконувати накази та розпорядження 

зверху, замість того, щоб відповідати за розроблення та реалізацію державної 

політики й законів. Серед найбільш серйозних проблем були названі низький 

професіоналізм державних службовців через політизацію та протекціонізм, 

невизначеність сфери регулювання законодавства про державну службу, 

відсутність єдиних процедур вступу на службу, недосконалість системи 

оплати, неточне визначення прав і обов’яз¬ків службовців, проблеми свавілля 

керівників у питаннях притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

спрямування системи професійного навчання на академічну освіту, а не на 

навчання без відриву від роботи [60, с. 13-14].  

Таким чином, не можна було заперечувати, що перспективи й 

результати політичних та адміністративних змін стикалися із серйозними 

протидіями і труднощами, а також викликали цілий спектр соціально-

політичних проблем і адміністративних негараздів. За оцінкою навіть 

протилежних політичних та ідеологічних концепцій рівень управління 

державою був низьким, політична еліта неналежно усвідомлювала свої 

функції відносно до суспільства, була обмежена ефективність виконання своїх 

функцій владними суб’єктами, наростали протиріччя і конфліктний потенціал 

в середині самого українського суспільства [203, с. 3]. І це не дивно, адже, як 

констатують В. М. Олуйко та В. П. Саєнко, протягом тривалого часу в нашій 

країні недооцінювався, а інколи й просто ігнорувався досвід розвинутих країн 

щодо державного устрою, управління і державної служби. Цей досвід не 

використовувався з ідеологічних міркувань. У кращому випадку до нього 

виявляли пізнавальний інтерес [283, с. 38], а міжнародні принципи і стандарти 

у практиці нашої держави не використовувалися [406, с. 35]. 
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На сьогодні, як вважає М. В. Корнієнко, політична, економічна, 

ідеологічна кризи, що супроводжують українські державотворчі процеси, 

продовжують заважати нашій державі вийти на європейський рівень 

суспільного життя [206, с. 19]. О. Ю. Оржель з цього приводу зазначає: «В 

Україні процеси європеїзації відбуваються повільно, досвід підготовки до 

членства в ЄС сусідніх країн не став предметом системного вивчення 

вітчизняними науковцями; надбання і уроки процесу підготовки до членства в 

ЄС країн Центральної та Східної Європи не були осмислені та узагальнені; 

вони також не знайшли практичного застосування в практиці державного 

управління» [284, с. 22].  

На окрему увагу заслуговують такі інструменти як Twinning (Common 

Twinning Manual) и ТАІЕХ (Technical Assistance Information Exchange). 

Twinning (англ. twins – близнюки) – це інструмент інституційної 

розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних 

службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України 

з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для 

адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС [467]. У 

рамках реалізації проектів Twinning можна виділити три основні компоненти: 

законодавчий – допомога державному органу в розробленні та перегляді 

чинного законодавства (перегляд нормативно-правових актів та підготовка 

пропозицій щодо внесення змін до українського законодавства відповідно до 

європейських стандартів; порівняльний аналіз національного та 

європейського законодавства); підвищення інституційної спроможності 

(здійснення європейськими експертами функціонального обстеження та/або 

порівняльного аналізу наявної інституційної структури державного органу); 

підвищення кваліфікації кадрів державного органу (проведення семінарів та 

тренінгів іноземними експертами, здійснення навчальних візитів та стажувань 

представників українського державного органу, проведення конференцій, 

круглих столів тощо [165]. Такий інструмент допомоги Європейського Союзу 

як проект Twinning є унікальною формою інституціональної розбудови і 



 241 

безпосереднього співробітництва з аналогічними державними органами країн-

членів ЄС, який дає змогу налагодити безпосередні партнерські контакти між 

установами різних держав та їх працівниками. Використання цього 

інструмента забезпечує органам влади підтримку у розбудові інституційного 

потенціалу через обміни державних службовців з країнами-членами ЄС [99, с. 

120].  

Однією з особливостей впровадження інструмента Twinning в Україні 

є процедура щорічного програмування, у ході якої Національне агентство 

України з питань державної служби інформує органи державної влади про 

можливості залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструмента Twinning. 

За результатами цієї процедури Нацдержслужба отримує нові проектні 

пропозиції від заінтересованих органів державної влади [165]. Згідно з 

Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 700 

[368], Нацдержслужба координує впровадження інструмента 

інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Наразі 

(звіт від 20 жовтня 2016 року) робочий план проектів Twinning в Україні 

включає 61 проект (39 – завершено, 9 – на стадії реалізації та ще 13 проектів 

перебувають на різних стадіях підготовки) [143].  

Також Нацдержслужба України є національним координатором 

впровадження інструмента інституціональної розбудови TAIEX та програми 

Всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building 

Programme – CIB). Європейський інструмент інституціональної розбудови 

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – інструмент зовнішньої 

допомоги Європейського Союзу, що надається з метою розбудови 

інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу. Цей інструмент 

зовнішньої допомоги був заснований Генеральним Директоратом 

Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що 

покликана допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни вирішити 
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питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire). Завдання 

ТАІЕХ полягає у спрощеному механізмі передачі та обміні передовим 

досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами-членами Європейського 

Союзу. Визначальними рисами інструмента TAIEX є сфокусованість на 

вирішенні конкретних проблем розвитку та інтеграції, яка вимагає від 

адміністрацій країн-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного 

визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок та мобільності (від 

подання заявки on-line до надання допомоги проходить від двох до трьох 

місяців), що дає змогу використовувати його для вирішення термінових 

нагальних питань [120, с. 349-350]. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.01. 2016 № 32 затверджено Порядок підготовки, схвалення та виконання 

плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX 

[369], в якому визначено механізм підготовки, схвалення та виконання плану 

залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX. 

Cтаном на кінець жовтня 2015 року було організовано та успішно проведено 

91 захід за участю 2021 представника органів державної влади у рамках 

інструмента TAIEX, з яких 7 заходів ініційовано Європейською Комісією 

[165]. 

Аналіз сучасної системи органів виконавчої влади України та її 

реформування у площині євроінтеграції дозволяє стверджувати, що ряд 

означених вище проблем у сфері державного управління, виділених за 

допомогою інструментарію SIGMA та інших, вирішено шляхом внесення змін 

до чинного та розробки нового законодавства у сфері організації системи 

органів виконавчої влади, перерозподілу компетенції між її елементами. 

Зокрема йдеться про чіткість сфери регулювання законодавства про державну 

службу та критерії, згідно з якими посада може бути визначена як посада 

державного службовця, основи нової класифікації посад державних 

службовців та систему оплати праці державних службовців, яка змінена за 

рахунок збільшення частки посадового окладу в структурі заробітної плати, 

дисциплінарну відповідальність державних службовців тощо [282, с. 323]. Не 
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можна оминути увагою і факту чисельних змін законодавства у сферах 

запобігання і протидії корупції, державного фінансового контролю, утворення 

вищого корпусу державної служби та визначення його правового статусу. 

Чисельними були зміни і в структурі системи органів виконавчої влади, які 

продовжуються наразі задля її вдосконалення та вирішення проблем взаємодії 

і розподілу функцій між окремими елементами.  

О. П. Западинчук виражає справедливу думку стосовно того, що аналіз 

трансформаційних процесів, а також демократичних перетворень, які 

відбуваються в Україні, продовжує свідчити про необхідність запровадження 

більш ефективного та результативного державного управління, зокрема 

шляхом реформування адміністративної системи [163]. Аналізуючи 

відповідність стандартів державного управління в Україні європейським, В. 

М. Олуйко доходить висновку, що, незважаючи на тривалий період 

становлення і розвитку, українська система органів виконавчої влади має 

низку системних проблем, які створюють ризики для подальшого розвитку 

країни і потребують вирішення [282, с. 323]. Найактуальнішою науковою 

проблемою українського державотворення, що потребує системного аналізу 

та невідкладного вирішення, є, на думку О. П. Западинчука, якісне поліпшення 

організації та функціонування виконавчої влади. Це особливо актуально у 

зв’язку з тим, що останніми десятиліттями в різних країнах особлива увага 

приділяється дослідженням, спрямованим на пошук нових моделей систем 

державного управління в контексті сучасних процесів глобалізації, 

врахування специфічних культурно-історичних, суспільно-політичних й 

економічних особливостей національного розвитку. Забезпечення 

відповідності системи державного управління демократичним стандартам, 

здатності задовольняти потреби громадян є однією з передумов подальшого її 

вдосконалення [163]. Аналогічний висновок робить і В. В. Д’яченко, 

акцентуючи увагу на необхідності якісного оновлення державного управління 

у зв’язку з відмовою від тоталітарної моделі державного будівництва [129 ,с. 

249].  
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Отже, таке завдання України як вступ до Європейського Союзу вимагає 

здійснення інституційних перетворень, які будуть відповідати європейським 

стандартам [76, с. 59-60]. Втілення саме європейських стандартів в Україні 

задля здійснення інтеграції обов’язкове. Як констатує О. Ю. Оржель, 

наймасштабнішою подією європейського континенту кінця ХХ – початку ХХІ 

ст. стало розширення ЄС на Схід: «Кількість держав-членів ЄС збільшилася з 

15 до 27, територія ЄС зросла на 20 %. Членами ЄС стали 10 держав 

колишнього соціалістичного табору: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, 

Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. Процес їх 

підготовки до членства супроводжувався глибинними реформами і тривав у 

середньому десять років». Таким чином, вперше в історії до ЄС інтегрувалися 

держави, що не належали до «західного світу». Успадковані від 

соціалістичного табору планова економіка, авторитаризм, зневага до прав 

людини та правовий нігілізм, відсутність професійної державної служби та 

низька ефективність механізмів державного управління стали причинами 

суттєвих вад, які гальмували процеси європейської інтеграції та виявилися 

ерйозним викликом як для ЄС, так  країн Центральної та Східної Європи. 

Стало очевидним, що їх інтеграція вимагатиме особливих зусиль [284, с. 22]. 

Залишаються актуальними такі питання, як розмежування політичних 

і адміністративних посад, запровадження в системі державної служби 

управління персоналом, що базується на принципах закону, компетентності та 

заслуг, подальша децентралізація влади, втілення концепції електронного 

врядування, подальше впровадження в Україні європейських інструментів 

інституційної розбудови Twinning, TAIEX та програми SIGMA тощо [300, с. 

156-161].  

В. М. Олуйко вважає, що проблемі розмежування політичних та 

адміністративних функцій та посад у системі органів виконавчої влади слід 

приділити першочергову увагу, оскільки її невирішеність буде загрожувати 

успішності подальших кроків реформування. Потрібно чітко знати: з ким ми 

маємо працювати, кого і яким чином професіоналізувати і що вправі вимагати 
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від людини, яка займає адміністративну посади незалежно від її рівня [282, с. 

322-324]. На сьогодні в Україні такі функціональні та інституціональні 

складові, як політичні та адміністративні посади мають невизначений стан. І 

це є першочерговим для вирішення завданням в руслі здійснення 

євроінтеграційних перетворень системи органів виконавчої влади України. З 

цього приводу О. Л. Валевський зазначає, що «об’єктивна складність, 

внутрішня суперечливість і наукова неопрацьованість моделі, шляхів, 

механізмів і динаміки процесів реформування українського суспільства 

посилюється тим, що значно затягнувся період визначення реального 

механізму взаємодії й взаємовпливу владних структур та суспільства в 

Україні. Тут протидія різних підходів обтяжена як внутрішньополітичними 

змінами і деформаціями, так і традиціями, стереотипами, що склалися в 

публічній сфері. Адже перевага деяких панівних парадигм, крім суто наукових 

наслідків, активно впливає на поведінку політичних лідерів і еліт, на 

діяльність політичних партій, на характер прийняття політично зважених 

рішень, на орієнтацію суспільної думки щодо активізації процесів 

демократичних перетворень в Україні і подолання кризових явищ у всіх 

сферах суспільного життя. Саме в нерозвинутості публічної сфери і публічної 

політики, в їх традиційній суперечливості полягає одна з головних перешкод 

на шляху демократичного і стабільного розвитку Української держави» [203, 

с. 5]. 

На думку В. О. Сурніна, відсутність інституціонального розмежування 

між політичними та адміністративними складовими в системі державного 

управління є одним з суттєвих недоліків функціонування державного апарату. 

На цьому етапі розвитку українського суспільства, вважає науковець, постає 

необхідність інституційного та функціонального розмежування політичної та 

адміністративної складової в системі державного управління. У чинному 

законодавстві недостатньо врегульовані позиції, які б розмежовували 

політичні та адміністративні складові у виконавчій владі. Тим самим 

закладаються умови для виникнення так званого феномену 
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«парламентаризації виконавчої влади». Після проведення кожних виборів 

неминуче постає питання стосовно формування «більшості в парламенті», 

здатної до ефективного формування уряду. При цьому доцільним було б 

визначення адміністративних посад у виконавчій владі, призначення на які не 

залежить від результатів виборчих кампаній, а, як правило, диктується 

виключно критеріями особистого професіоналізму державних службовців. Це 

сприяло б установленню стабільності і збереженню складової «інституційної 

пам’яті» в системі виконавчої влади [452, с. 142]. 

Впродовж останніх років відсутність розмежування політичних і 

адміністративних посад негативно позначалися на державному управлінні. 

«Політика» висувала претензії до виконавчої влади, звинувачувала її в 

закритості і небажанні втілювати в життя політичні програми. Натомість 

«адміністративне» (бюрократичний апарат) багато в чому відштовхувало 

політичні програми та тенденції [203, с. 18]. А тому А. І. Рибак цілком 

виправдано вважає за потрібне «так змінювати систему, щоб мінімізувати 

можливість політизації публічної адміністрації на регіональному та місцевому 

рівні». Слід розмежувати політичні та адміністративні функції в системі 

виконавчої влади, відокремити політичні посади від сфери публічної цивільної 

служби та встановити правові механізми захисту цивільних службовців від 

незаконних політичних впливів [422, с. 600]. Це дозволить змінити основу 

взаємодії між службовцями, що мають різні ролі у здійсненні влади, змінити 

принципи формування корпусу службовців, взаємовідносини між різного виду 

службовцями [203, с. 18-19].  

У цілому ми підтримуємо науковців, оскільки зазначене розмежування 

по своїй суті відповідає інтеграційному курсу України. Адже, як було 

доведено, принцип розмежування адміністративних і політичних посад є 

однією з адміністративно-правових засад функціонування органів виконавчої 

влади країн-учасниць ЄС. Однак його здійснення повинно не тільки 

орієнтуватися на вказаний принцип, але й враховувати традиції 

функціонування органів виконавчої влади в Україні, передбачати перегляд 
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понять «державна служба», «публічна служба», «публічна адміністрація» та 

публічне адміністрування», «державне управління», їх співвідношення. 

Звернемо увагу й на те, що і на сьогодні, навіть за відсутності в 

законодавстві України вказаного розмежування посад, у науці 

адміністративного права ми вже зустрічаємо визначення адміністративних і 

політичних посад.  

Наприклад, у Словнику термінів і понять з державного управління В. 

Я. Малиновського адміністративну посаду розкрито як визначену відповідно 

до закону або іншого акта законодавства та передбачену штатним розписом 

посаду в органах виконавчої влади, яка займається на професійній конкурсній 

основі, крім випадків, передбачених законом, для реалізації визначених 

Законом України «Про державну службу» повноважень. До адміністративних 

посад належать посади керівників, заступників керівників та спеціалістів, крім 

політичних і патронатних посад. Особи, які займають адміністративні посади, 

повинні зберігати інституційну пам’ять, організаційний досвід, забезпечувати 

стабільну роботу органів державної влади [242, с. 8].  

Аналізуючи дане визначення, ми, перш за все, звертаємо увагу на те, 

що воно спирається на вузький обсяг поняття державної служби, який на 

сьогодні закріплений в законодавстві України. А такий обсяг зазначеного 

поняття, як неодноразово було зауважено, піддається критиці. Це один, але не 

єдиний недолік визначення. Науковець використовує такі поняття, як «закон 

про державну службу», «повноваження державного службовця», що не 

розкривають особливості статусу посади, а лише дозволяють її «механічно» 

виділити. Більше того, у визначенні використано порівняння з політичними і 

патронатними посадами. І це, на наш погляд, також недоцільно, оскільки 

змістове наповнення вказаних понять також не визначено в законодавстві і є 

дискусійним. Хоча в цьому ж словнику визначення таких понять 

пропонуються. Наприклад, у ньому зазначається, що політичні посади – один 

із трьох типів посад у сфері державного управління, що займаються 

політичними діячами (політиками), які забезпечують вироблення та 
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реалізацію державної політики. Політичний характер зазначеного виду посад 

визначається не лише партійністю особи, яка займає цю посаду, а й такими 

особливостями: а) особливим порядком призначення на посаду; б) особливим 

порядком звільнення з посади; в) особливими рисами відповідальності, яка 

має ознаки публічної (тобто відповідальність перед громадськістю, главою 

держави, парламентом), за наслідки діяльності [242, с. 141]. Щодо цього 

поняття, то, на наш погляд, воно більш вдале, ніж попереднє, оскільки в ньому 

немає наголосу на чинне законодавство у сфері державної служби, а виділено 

ті ознаки, що виокремлюють статус посади серед інших. Однак вказівка на 

обов’язкову партійність особи є, з нашої точки зору, зайвою, адже політичний 

характер зазначених посад не зводиться до факту приналежності до певної 

політичної партії. У понятті також використано термін «політичні діячі» 

(політики). Водночас, як констатує Н. О. Армаш, поняття «державний 

політичний діяч» чинне законодавство про державну службу чітко не визначає 

[61, с. 117-118].  

Отже, надані визначення не є досконалими. Поряд з цим, проблема їх 

введення в понятійний апарат науки адміністративного права, закріплення в 

законодавстві, виділення ознак політичної посади, встановлення місця в 

системі посад державного апарату України є актуальною. Проте вирішується 

вона повільно, в тому числі і через те, що політична посада передбачає 

знаходження при владі окремого суб’єкта лише разом з урядом, окремим 

міністром [236, с. 53], депутатом, президентом. Таким чином, розмежування 

політичних і адміністративних посад багато в чому невигідне політичним 

лідерам партій і рухів, що перемогли на виборах (призначення за результатами 

виборів тільки на політичні посади обмежує можливість заміни значної 

частини адміністрації) [107, с. 99]. І тому реформи публічної адміністрації в 

Україні «знизу», констатує А. І. Рибак, не мають наразі достатнього підґрунтя 

та суспільного запиту, реформи ж «зверху» є фактично неможливими в силу 

специфіки сучасної політичної кон’юнктури. Якщо такий стан справ 

збережеться і надалі, то про реальне наближення адміністративної системи до 
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демократичних стандартів годі й мріяти. У той же час, зауважує науковець, 

«наш політикум повинен чітко усвідомити, що реформа публічної 

адміністрації є базою подальших реформ в країні. Це дуже важливий 

компонент демократичних перетворень. І, навпаки, відсутність реформування 

цього сектору гальмує, робить неможливими або неефективними інші 

починання» [422, с. 601]. 

Розуміючи нагальну необхідність вирішення досліджуваної проблеми, 

ми окремо зупинимося на впровадженні принципу розмежування політичних 

і адміністративних функцій державного управління в систему засад організації 

виконавчої влади в Україні, усвідомлюючи, що вказаний принцип вже є одним 

з принципів організації діяльності виконавчої гілки влади в країнах-учасницях 

ЄС.  

У цьому контексті проаналізуємо перші кроки, спрямовані на 

впровадження в Україні зазначеного принципу.  

Першим з них є визначення в Концепції адміністративної реформи 1998 

року [374] серед «вироблених світовою практикою принципових засад 

функціонування виконавчої влади у демократичній, соціальній, правовій 

державі» засади «запровадження механізму контролю за функціонуванням 

виконавчої влади з боку суспільства через інститути парламентської і прямої 

демократії, передбачаючи, що вищі посади в ключових органах виконавчої 

влади є політичними посадами». Серед комплексу заходів реформування 

центральних органів виконавчої влади було «підвищення ролі міністрів як 

політичних діячів (політиків) і відокремлення статусу міністрів від статусу 

державних службовців». 

Як бачимо, ще у Концепції 1998 року було закладено такий напрямок 

реформування організації органів виконавчої влади України як впровадження 

політичних посад та виділення статусу політичних діячів (політиків) з числа 

державних службовців. 

Не можна оминути увагою і той факт, що у Концепції було зроблено 

спробу виділення особливостей статусу посади політичного діяча (політика). 
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До таких особливостей віднесено: призначення на посаду в особливому 

порядку; звільнення з посади в особливому порядку; публічну 

відповідальність – перед главою держави, парламентом, а також у певних 

формах – перед населенням [374]. 

Указом Президента України «Про чергові заходи щодо подальшого 

дійснення адміністративної реформи в Україні» від 29.05.2001 № 345/2001 

[405] було визначено, що належать до політичних «посади Прем’єр-міністра 

України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, міністрів за 

характером повноважень, порядком призначення на посади та звільнення з 

посад».  

У п. 15 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України 

надане визначення поняття «публічна служба», під яким слід розуміти 

діяльність на державних політичних посадах, професійну діяльність суддів, 

прокурорів, військову службу, альтернативну (невійськову) службу, 

дипломатичну службу, іншу державну службу, службу в органах влади 

Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [187]. Хоча 

в даному визначенні не враховано розмежування політичних й 

адміністративних посад, все ж таки подальше використання даного положення 

і аналіз такої практики дозволить виділити в законодавстві України такі види 

публічної служби: діяльність на державних політичних посадах; професійна 

діяльність суддів; державна служба; служба в органах місцевого 

самоврядування [346]. Тим самим проблема фактичного розгляду категорій 

«державне управління» та «місцеве самоврядування» в українському 

законодавстві та теорії як двох відокремлених сфер [422, с. 599] починає 

вирішуватися. Водночас, проблеми обсягу категорій «публічна служба», 

«державна служба», розмежування політичної і адміністративної складової в 

цих інститутах залишаються невирішеними. 

Ю. В. Война констатує, що спроба розмежувати політичні та 

адміністративні функції була зроблена в Типовому положенні про 

міністерство в Україні, затвердженому Указом Президента України 
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№1199/2010 від 24.12.2010. Зокрема у ньому йшлося про випадок, коли міністр 

має заступника міністра-керівника апарату, який призначається на посаду за 

поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій 

міністра, та звільняється з посади Президентом України. На думку Ю. В. 

Войної, «такий порядок призначення керівника апарату має політичне 

забарвлення, хоча керівник апарату є державним службовцем» [101, с. 93]. 

Забігаючи наперед, звернемо увагу на те, що у концепції розмежування посад 

Ю. В. Войної політичні посади виведені за межі категорії державної служби. 

Але про це пізніше. Зараз зупинимося на положенні щодо призначення та 

звільнення з посад першого заступника, заступника міністра, заступника 

міністра-керівника апарату за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним 

на підставі пропозицій міністра, Президентом України (ч. 3 ст. 12 Указу 

Президента України «Деякі питання організації роботи міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2010 № 1199/2010 [142]). Ю. 

А. Война зазначає, що «відповідно до Конституції України повноваження 

Президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це 

унеможливлює прийняття законів, які встановлювали б інші його 

повноваження (права та обов’язки). Глава держави не наділений Конституцією 

України повноваженнями призначати заступників керівників центральних 

органів виконавчої влади» [101, с. 94].  

Дійсно, повноваження голови держави визначені у ст. 106 Конституції 

України [202]. При цьому у Рішенні Конституційного Суду України у справі 

про гарантії діяльності народного депутата України від 10.04.2003 № 7-

рп/2003 [425] чітко визначено вичерпність вказаного переліку. Отже, сумніви 

Ю. В. Войної щодо неконституційності положень Указу Президента № 

1199/2010 мають підґрунтя. Водночас, за відсутності рішення 

Конституційного Суду України з приводу вирішення даного питання, який має 

виключну юрисдикцію у справах визначення неконституційними певних норм 

законодавства України, питання призначення і звільнення вказаних суб’єктів 

вирішуються саме на основі вищенаведених норм Указу Президента України 
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«Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади» від 24.12.2010 № 1199/2010. Проте не можна заперечувати, 

що описаний порядок призначення та звільнення з вищенаведених посад 

органів виконавчої влади є нічим іншим, як спробою позначення певних посад 

політичними, хоча про це прямо у Указі і не зазначено. 

Однак у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17.03.2011 № 3166-VI [404] чітко визначено, що посади першого заступника 

міністра та заступників міністра належать до політичних посад, на які не 

поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу 

(ч. 5 ст. 9). 

Аналізуючи дане положення, слід звертати увагу на те, що: 1) посади 

визначено політичними; 2) логічним висновок з даного положення є виділення 

в структурі реалізації державної влади суб’єктів, що займають політичні 

посади, посади державної служби, працюють в органах влади; 3) для 

правового регулювання статусу посад політичної служби повинно бути 

прийняте окреме законодавство; 4) цілком логічним є виведення політичних 

посад за межі категорії державної служби, що нині закріплена в законодавстві 

України (вузьке тлумачення, коли поняттям державних службовців охоплено 

лише службовців органів виконавчої влади та апаратів державних органів). 

Зазначені висновки зроблені на підставі аналізу положень чинного 

законодавства.  

Метою даного дослідження є визначення доцільних для впровадження 

змін в організації діяльності системи органів виконавчої влади. А тому ми 

можемо виходити з необхідності зміни законодавства у сфері державної 

служби задля розширення обсягу категорії, прийняття окремих законів, що 

ними буде врегульовано службу за окремими її різновидами (публічна служба, 

державна служба, служба в органах місцевого самоврядування та інші види), 

введення поняття політичних діячів як специфічних державних службовців. 

Щодо обсягу останнього поняття, то до цієї категорії запропоновано віднести 

посади Президента України, народних депутатів, членів Кабінету Міністрів 
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України, перших заступників міністрів. Одразу зауважимо, що до державних 

політичних діячів не можуть бути віднесені депутати місцевих рад та місцеві 

голови, оскільки органи місцевого самоврядування не входять до системи 

органів державної влади [268, с. 55-56]. Проте вони будуть визначені 

публічними службовцями і для правового регулювання їх статусу, як було 

зазначено раніше, буде прийняте окреме законодавство. 

У цьому контексті вважаємо за доцільне також зупинитися на тому, що 

в ч. 2 ст. 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17.03.2011 № 3166-VI вже визначено, що перший заступник міністра 

призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України 

за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій відповідного 

міністра. Враховуючи, що закон є вищим в ієрархії нормативно-правових 

актів, ніж указ, тим більше прийнятий пізніше, про конституційність чи 

неконституційність питання призначення та звільнення першого заступника та 

заступників міністра сперечатися недоцільно. Наведене положення також є 

ознакою політичної посади, що закріплена в законі, оскільки вона передбачає 

особливий порядок призначення та звільнення. В аспекті вказаного положення 

на особливу увагу заслуговує ч. 3 ст. 9 даного Закону, де визначено, що «у разі 

звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра 

звільняються з посад Кабінетом Міністрів України». Це логічна в контексті 

характеристики політичної посади норма законодавства України, що ілюструє 

окрему специфічну рису статусу цього різновиду посад в межах державного 

апарату.  

Пряме виділення політичних посад в системі посад апарату держави 

відмічаємо в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 

№ 794-VII [378]. Зокрема в ч. 3 ст. 6 вказаного Закону чітко визначено, що 

«посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на 

які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну 

службу». Доводиться констатувати, що знову ж таки, як і в попередньо 

проаналізованому акті, відсутнє визначення та ознаки політичних посад. Як 
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справедливо вказує Ю. В. Война, «норми чинного законодавства … не дають 

відповіді на запитання, за якими правилами функціонують у суспільстві особи, 

що займають «політичні» посади у державних органах, і чим «політична» 

діяльність таких осіб відрізняється від діяльності інших осіб, які є державними 

службовцями» [101, с. 95]. 

Аналіз вищезгаданих норм дає можливість виокремити наступні 

ознаки поняття «політична посада» в чинному законодавстві України:  

– політична посада в структурі посад державного апарату займає 

окреме місце поряд з посадами державної служби; 

– суб’єкти, що обіймають політичні посади, як і держані службовці, 

окремі від працівників держаних органів суб’єкти; 

– статус політичної посади повинен встановлюватися спеціальним 

законодавством. 

У 2015 році прийнято новий Закон України «Про державну службу» № 

889-VIII [351]. Відбулося скорочення сфери практичного регулювання 

загальними нормами трудового права з перенесенням регулювання всіх 

відносин державної служби у площину спеціального законодавства. Не 

аналізуючи всі положення вказаного Закону, в рамках даного підрозділу 

зупинимося на тих нормах, що стосуються розмежування політичних і 

адміністративних посад. Прямого закріплення понять політичної та 

адміністративної посади, як і прямого закріплення відповідного принципу, не 

маємо, однак про це розмежування опосередковано йдеться в ряді норм 

Закону. Наприклад, при визначенні поняття державної служби як професійної 

та політично неупередженої (ч. 1 ст. 1), віднесення до числа принципів 

державної служби принципів політичної неупередженості, професіоналізму, 

стабільності (ст. 4) прямо передбачено таку ознаку державної служби як 

політична неупередженість. Звідси можна зробити висновок про те, що поряд 

з посадами державної служби виділяються і посади, обіймаючи які, особа буде 

мати права на вироблення і реалізацію державної політики, бути членом 

політичної партії тощо.  
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З точки зору теорії, на переконання Ю. В. Войної, особливості статусу 

посади «політичного діяча (політика)» виявляються у трьох ключових 

моментах: в особливому порядку призначення на посаду; в особливому 

порядку звільнення з посади; в особливих рисах відповідальності, яка має 

ознаки публічної відповідальності за наслідки діяльності [101, с. 94]. Більш 

повно особливості статусу політичної посади описані тим, що: 1) зайняття 

посади відбувається шляхом обирання парламентом (коаліцією депутатських 

фракцій) або призначення політичним лідером (Президентом); ) звільнення 

здійснюється через висловлення недовіри парламентом або за ініціативою 

політичного лідера (Президента). При цьому неможливо оскаржити рішення 

про звільнення в судовому порядку; 3) наявне право самостійно піти у 

відставку в знак протесту проти політики, що реалізується; 4) відповідальність 

має політичний характер; 5) обіймаючи посаду, суб’єкт визначає державну 

політику в певній галузі в інтересах усього суспільства; 6) суб’єкт приймає 

політичні рішення, націлені на розв’язання суспільної проблеми; 7) він є 

лояльним до певної політичної сили, яка делегувала його до уряду; має 

підтримку з боку політичних сил; 8) здатний реалізовувати політичну 

доктрину [203, с. 16-17]. Звідси випливає, що державний політичний діяч – це 

особа, наділена публічними державно-владними повноваженнями у сфері 

вироблення державної політики, щодо якої застосовується особлива 

процедура призначення та звільнення з посади і відповідальність якої носить 

публічний характер [61, с. 120]. 

Отже, в Україні концепція розмежування політичних та 

адміністративних посад вже почала втілюватися. Водночас, як щодо вже 

закріплених норм з цього питання, так і щодо концепції організації виконавчої 

влади в цілому (перш за все, стосовно обсягу категорії публічної та державної 

служби) виникає ряд питань. Зупинимося на окремих з них. 

Зауважимо, що виділення в системі посад державної влади 

адміністративних і політичних може стати приводом для твердження про різну 

правову природу адміністративної державної влади та політичної державної 
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влади, яку в рамках посад органів державної влади будуть реалізувати 

службовці відповідних (адміністративних та політичних) посад. А таке 

твердження не відповідає дійсності, оскільки вся державна влада є 

політичною.  

У свою чергу, розмежування політичних і адміністративних посад 

може бути приводом для розмежуванням понять «державна влада» і 

«політична влада», як таких, що не перетинаються. Наприклад, уже сьогодні 

лунають пропозиції стосовно розмежування посад за такою 

диференційованою організаційною шкалою: адміністративні посади – 

адміністративно-політичні посади – політичні посади. Обґрунтовуються вони 

тим, що частину верхніх щаблів виконавчої влади можна однозначно 

відносити до політичного рівня, частину нижніх щаблів – до 

адміністративного рівня, а частина проміжних щаблів в ієрархічній структурі 

державної влади об’єктивно поєднує в собі й адміністративні, й політичні 

функції, утворюючи межу перехідних градацій між політичним керівництвом 

і державним управлінням [466, с. 30]. 

Як бачимо, вказується не тільки на необхідність розмежування 

політичних й адміністративних посад, але й на розбіжності понять «політичне 

керівництво» та «державне управління». На наш погляд, це і є наслідком 

відокремлення політичної влади від державної влади як різних видів влади, що 

не перетинаються. 

К. С. Гаджієв з цього приводу зазначає наступне: «Держава існує там, 

де є політика… політика сама по собі може існувати і поза державою» [106, с. 

186]. Як бачимо, на думку науковця, політика може існувати поза державою, 

а отже, і політична влада – поза державною, державна ж влада завжди є 

політичною. Підтверджує даний висновок і визначення політичної влади як 

сукупності механізмів та засобів визначального впливу політичних суб’єктів, 

насамперед, держави, на поведінку соціальних спільнот, організацій з метою 

управління, координації, узгодження, підпорядкування інтересів усіх членів 

суспільства (чи їх більшості) єдиній політичній волі шляхом переконання чи 
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примусу. При цьому серед поділів політичної влади на види через її 

структурування за різними критеріями виділено політико-державну та 

політико-недержавну владу (владу політичних партій, суспільно-політичних 

організацій та рухів, органів місцевого самоврядування) [498, с. 629-630]. 

«Публічна політика й управління тісно пов’язані між собою в прцесі реалізації 

державної влади. Є підстави для визначення політичного характеру діяльності 

державного управління. Водночас політика виступає суттєвою складовою 

діяльності державної адміністрації та реалізації функцій управління» [203, с. 

18]. 

Таким чином, можна стверджувати, що політична влада – це ціле, 

частиною якого є державна влада. Якщо ж до цієї схеми залучити суб’єктів 

реалізації, то очевидною стає необхідність застосування іншої термінології 

при розмежуванні суб’єктів, що визначають напрямки реалізації влади, 

приймають рішення (перший вид), готують рішення для прийняття та 

виконують їх (другий вид), тим самим реалізовуючи державу владу, що 

завжди буде політичною незалежно від рівня. Назва «політичні та 

адміністративні службовці», на наш погляд, у цьому контексті не підходить, 

оскільки може стати приводом для визначення позаполітичного характеру 

влади тих державних службовців, що займатимуть адміністративні посади. 

Ю. В. Война також звертає увагу на те, що «закріплений у законі 

правовий статус першого заступника міністра та заступника міністра може 

створити суттєві труднощі при реалізації ними своїх прав у подальшій 

трудовій діяльності (наприклад, можуть виникати питання щодо підстав 

внесення до трудових книжок записів про цю діяльність, зарахування її до 

стажу роботи), оформленні пенсії тощо. Ці особи, які обіймають посади в 

органах державної влади, насправді є державними службовцями, які лише 

мають дещо відмінний від інших державних службовців особливий правовий 

статус. Тому в законі може йти мова про особливості їх правового статусу як 

державних службовців, але не про те, що вони знаходяться взагалі поза 

приписами законодавства України» [101, с. 96].  
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Схематично наведене можна зобразити наступним чином (схема 2): 

Схема 2. Політична та державна влада і суб’єкти її реалізації. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Отже, ми не заперечуємо, що і сьогодні, як констатує О. В. Петришин, 

«виконавча влада небезпідставно асоціюється з державною владою у вузькому 

розумінні цього слова, оскільки, на відміну від інших гілок влади, вона 

заснована на ієрархічних відносинах, які передбачають чітку організацію 

державно-службових відносин, підпорядкованість і відповідальність. Наразі 

представницький характер органу законодавчої влади, а також особливий 

статус судової влади, яка може виступати арбітром між особою і державою, 

вказують не тільки на їх державницьку, а й громадську чи політичну природу, 

наближають їх до інститутів громадянського суспільства» [162, с. 134]. Ми 

розуміємо необхідність виділення адміністративних функцій та посад в 

системі організації державної влади. З цього приводу слушною є думка В. О. 

Сурніна, який стверджує, що «для реалізації вимоги розмежування функцій 

вироблення політики та контролю за її виконанням від процесу впровадження 

політики доцільно внести корективи в організацію роботи міністерств, які 

мають стати центром вироблення державної політики та нагляду за її 

впровадженням. Для цього в структурі міністерств слід розмежувати 

адміністративні функції та політичні, зокрема виділити в міністерствах 
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структурні підрозділи (агенції, інспекції, служби), які повинні реалізовувати 

державну політику, займатися адмініструванням державних програм і 

наданням управлінських послуг» [452, с. 142]. 

Ми враховуємо, що до основних проблем реформування державної 

служби належать питання політичної нейтральності державних службовців, 

хоча нова роль професійної державної служби, на відміну від колишньої 

номенклатури, полягає не лише у забезпеченні виконання готових політичних 

рішень, а й у їх якісній підготовні. Ця підготовка повинна включати аналіз 

проблеми, визначення зацікавлених у її вирішенні, розгляд декількох 

можливих шляхів розв’язання проблеми та оцінки можливих наслідків 

обрання того чи іншого варіанта. Лише на такому аналізі повинні базуватися 

політичні рішення. За цих обставин вони досягатимуть передбаченого 

результату і адекватно сприйматимуться суспільством [282, с. 321-322]. 

Однак не можна заперечувати, що «публічна служба обов’язково має 

політичний характер» [296, с. 8]. А тому під сумнів ми ставимо назву посад, 

які виділяються як « політичні» та «адміністративні» у системі органів 

державної влади, що може також (окрім двох названих проблем) стати 

аргументом на користь відмежування політиків від державних службовців (як 

це і здійснено в чинному законодавстві України та пропонується рядом 

науковців). Наприклад, за визначенням Ю. В. Войної, «політична посада має 

свої особливості, що відрізняють її від посади державної служби» [101, с. 96]. 

В. М. Олуйко зазначає, що «розмежування політичних і адміністративних 

посад досягається за рахунок відокремлення відповідальності: політики несуть 

відповідальність за визначення пріоритетів та напрямів державної політики, за 

прийняття політичних рішень, а також за те, щоб під час їх прийняття були 

максимально враховані суспільні потреби; державні службовці відповідають 

за розроблення державної політики відповідно до визначених пріоритетів, 

підготовку та обґрунтування політичних рішень, а також їх реалізацію [282, с. 

323-324]. І. Б. Коліушко вважає, що слід чітко визначити відмінності 

політичних посад від посад державних службовців, для чого, в першу чергу, 
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необхідно встановити різницю між політичними та управлінськими 

рішеннями у виконавчій владі. В Україні, пояснює науковець, донедавна з 

формально-правової точки зору статус членів уряду був невизначений, а за 

самоусвідомленням і сприйняттям оточуючих члени Кабінету Міністрів 

залишалися державними службовцями, при цьому посада міністра була лише 

одним із щаблів у кар’єрі чиновника. Це пережиток радянських часів, коли 

інститут державної служби не визнавався на доктринальному рівні, рішення 

приймалися партійними органами, а уряд їх лише «озвучував» і виконував. 

Звичайно, це не відповідає сучасній ролі членів Кабінету Міністрів, які 

визначають долю держави на рівних правах з Президентом і Верховною Радою 

України. Тому члени уряду потребують належного забезпечення їхньої 

ініціативної діяльності  відповідальності, яка з цим пов’язана. І саме 

законодавче закріплення статусу членів уряду як державних політичних діячів 

повинно чітко окреслити їх покликання, відмінне від завдань державних 

службовців [192, с. 65-66]. 

Не проводячи детального аналізу твердження щодо критеріїв 

розмежування, звернемо увагу на співвідношення понять «державні 

службовці» та «політики».  

Ми вже вказували на зміст і обсяг першої категорії відповідно до норм 

чинного законодавства та запропонованих науковцями варіантів. Зупинились 

на тому, що всіх службовців, які реалізують державну владу, слід визначити 

державними з тією різницею, що можливо виділити службу в органах 

виконавчої влади, апаратах органів держави, та службу в інших органах 

держави, окрім органів виконавчої влади. І все це буде державна служба, де 

суб’єкти реалізують державну владу, хоч і з виділенням внутрішньої 

структури (розмежування на законодавчу, виконавчу та судову).  

Щодо другої категорії, то, як бачимо, існує концепція виділення 

державних політичних посад, що їх обійматимуть державні політичні діячі 

поза межами категорії «державні службовці», яка втілена в нормах 

законодавства України з питань організації діяльності органів виконавчої 
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влади. Як констатує І. Б. Коліушко, поняття «діяч» цілком можливо виписати 

саме з метою чіткішого відмежування політиків від державних службовців. 

Науковець пояснює це тим, що політичні діячі повинні бути ініціативними і 

вільними у прийнятті політичних рішень, а державні службовці – 

компетентними виконавцями цих рішень [95, с. 298, 383]. Питання 

розмежування понять «державний службовець» і «державний політичний 

діяч» складне. Ю. В. Война з цього приводу зазначає, що «успіх соціально-

економічних і політичних перетворень у нашій державі залежить, насамперед, 

від ефективної роботи органів виконавчої влади всіх рівнів. Провідна роль у 

цих процесах належить посадовцям, які очолюють органи виконавчої влади. 

Одна їх частина є політиками, інша – державними службовцями. Однак статус 

міністрів як політично відповідальних осіб залишається досить слабким, 

поширені політичні призначення на керівні посади, які належать до сфери 

професійної державної служби, внаслідок цього державна служба зазнає 

політичних тисків, рівень доброчесності посадових осіб є низьким, 

адміністративні процедури – непрозорими та забюрократизованими» [101, с. 

93]. 

Як ми зазначали, втілення в Україні вищевказаної концепції 

політичних і адміністративних посад може стати приводом для дискусій 

стосовно правової природи влади, яку реалізовуватимуть політики (або ж 

політичні діячі, які здійснюють функції держави, обіймаючи політичні посади) 

та державні службовці (виконуватимуть функції держави, обіймаючи 

адміністративні посади), приводом для відокремлення політиків від 

державних службовців з наголосом на тому, що «політик самостійно формує 

свою позицію, завдання, а службовець впроваджує у життя сформовану ним 

позицію, його стратегічне бачення» [101, с. 93]. 

Ми не заперечуємо, що специфіка статусу державних політичних діячів 

виявляється в наступному: а) особливому порядку призначення (або обрання) 

на посади державних політичних діячів, який регламентується, насамперед, 

Конституцією України; б) специфічному порядку звільнення з посад 
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зазначених осіб та припинення їх повноважень; в) особливому виду 

відповідальності – політичної, яка носить відкритий публічний характер 

(усунення з посади, оголошення резолюції недовіри, відставка; необрання 

повторно на посаду Президента чи народного депутата як опосередковане 

«притягнення до відповідальності», процедура імпічменту) [342, с. 91-93]. 

Слід також розуміти, що як перші (суб’єкти, що обіймають «політичні 

посади», якщо говорити мовою чинного законодавства), так і другі («державні 

службовці», якщо говорити мовою чинного законодавства) реалізують 

державну владу, яка є політичною за своєю правовою природою.  

Ми погоджуємося з тим, що, на відміну від адміністративної роботи, 

яка здійснюється згідно з чинними правилами та нормами (тобто 

формалізованої діяльності), власне політична (публічна) діяльність пов’язана 

із завданням установлення нових формальних умов. Тобто «політика» виникає 

в середовищі, де потрібно приймати нові рішення, які не мають аналогів у 

минулому. Натомість у процесі буденної адміністративної роботи поточні 

справи вирішуються відповідно до вже наявних регламентацій, правил і 

настанов, тоді як «політика» має справу з тими проблемами, які вже 

неможливо розв’язати за допомогою раніше визначених установлень [203, с. 

10]. Прийняття політичного рішення зумовлено виникненням певної 

суспільної проблеми, що стосується, як правило, невизначеного кола осіб. 

Оскільки однозначного варіанту розв’язання цієї проблеми не існує, то при 

прийнятті рішення головним критерієм виступає доцільність. Одним із 

варіантів політичних рішень виступає зміна правових норм, тобто зміна 

правил регулювання певних суспільних відносин. Управлінське рішення 

починається з того, що існує індивідуальна проблема конкретної особи чи 

групи осіб. Ця проблема врегульована законодавством, тобто є чітко визначені 

умови прийняття певного рішення. Завдання чиновника полягає в тому, щоб 

порівняти ситуацію цієї особи (групи осіб) з умовами, визначеними 

законодавством, і прийняти єдино можливе рішення. В даному випадку 



 263 

критерій політичної доцільності має бути якщо не абсолютно виключений, то 

принаймні зведений до мінімуму [192, с. 66-67]. 

Також різниця в діях: формування напрямків та реалізація вже 

сформованого, на наш погляд, – не привід для обґрунтування різниці природи 

влади, яку реалізовують політики (або ж політичні діячі, які здійснюють 

функції держави, обіймаючи політичні посади) та державні службовці, що 

виконують функції держави, обіймаючи адміністративні посади. Ми не 

можемо цілком погодитися з Ю. В. Войною, що «адміністративні посади 

займають керівники, які є державними службовцями. Разом з цим, необхідно 

пам’ятати, що не всі керівники органів виконавчої влади є державними 

службовцями. Прем’єр-міністр та міністри мають статус політиків. Політична 

посада, як і посада державної служби, є різновидом державних посад» [101, с. 

96]. Це для організації функціонування органів виконавчої влади в Російській 

Федерації такі судження є правомірними і обґрунтованими. В Україні ж 

законодавча база для подібного роду висновків відсутня. Зокрема питання 

різновидів посад державного апарату, статусу службовців на них, їх назв тощо 

остаточно не вирішені. Хоча, як було зауважено, перші кроки у напрямку 

розв’язання даної проблеми зроблені. 

На наш погляд, виділення політичних діячів поза категорією державної 

служби стане приводом і для іншої дискусії: їх статус взагалі не буде 

визначено як службовці, в результаті чого набуде актуальності пропозиція 

стосовно визначення особи, що займає політичну посаду, політичним діячем, 

політиком. Іншими словами, вийде так, що політичні діячі (політики), будучи 

суб’єктами визначення, формування державної політики, реалізуючи 

державну владу, втратять статус службовців. На наш погляд, це призведе до 

виникнення значної кількості невідповідностей у сфері правового 

регулювання державної служби, тих, про які вже йшлося вище, та тих, про які 

поговоримо пізніше. 

Вважаємо, що визначення категорії політиків та політичних діячів поза 

категорією службовців неможливе  огляду на фактичне їх служіння 
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«роботодавцю» – народові України. Проголошення України республікою, з 

точки зору теорії держави та права, також означає те, що для держави повинна 

бути характерною така ознака як «здійснення державної влади не за особистим 

правом, а за дорученням народу на визначений Конституцією строк» [47, с. 

65]. «Феноменом поняття «публічна служба», попри різні доктринальні та 

нормативні визначення, є не стільки процес або результат виконання певних 

публічно-владних функцій чи «роботи» в суспільних інтересах загалом і, 

насамперед, в інтересах громадянина, громади та народу, а необхідна та 

достатня умова задоволення суспільного інтересу, очікування, запиту» [417, с. 

5]. 

Ми вважаємо, що не можна не враховувати того, що політичні діячі 

(якщо користуватися запропонованою термінологією), хоч і самостійно 

приймають рішення щодо напрямів розвитку держави, все ж таки не є носіями 

державної влади. Єдиним джерелом влади в Україні визначено народ. Народ, 

обираючи своїх представників, делегує їм лише ті владні повноваження, які 

віднесені до компетенції законодавчої гілки влади [161, с. 53]. Отже, 

публічний політик лише «репрезентує певний ідеологічний або політичний 

напрям у суспільстві. Він набуває легітимного статусу за підсумками 

парламентських або президентських виборів, у результаті чого суспільство 

делегує йому владні повноваження. Натомість державні політичні посадовці 

«отримують» повноваження від суб’єктів політичного процесу для реалізації 

певної політичної доктрини. Але, реалізуючи державну політику з позицій 

політичної сили, яка набула легітимності за результатами виборів, вони 

повинні, водночас, приймати рішення в інтересах усього суспільства» [203, с. 

16].  

Погодимося з Ю. В. Войною в тому, що «повне виведення вказаних осіб 

за межі регулювання службово-трудових відносин створює штучну категорію 

працівників (службовців), правовий статус яких має ознаки як привілеїв 

порівняно з іншими категоріями службовців (звільнення від 

загальнослужбових обмежень, передбачених, наприклад, для державних 
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службовців, звільнення від вимог щодо етики державних службовців тощо), 

так і дискримінації (відсутність норм щодо режиму робочого часу, відпочинку, 

охорони праці, гарантій і компенсацій, пов’язаних з трудовою діяльністю, 

наприклад, відрядження, заборона звільнення в період тимчасової 

непрацездатності тощо). Таким чином, є підстави вважати вказані норми 

такими, що призводитимуть до порушень вимог статей 24 та 43 Конституції 

України» [101, с. 96]. А тому, незважаючи на особливості статусу, політичні 

діячі повинні залишитися службовцями. При цьому службовцями 

державними, оскільки вони реалізрвують саме державну публічну владу, що 

завжди буде політичною. Осіб, які займають державні політичні посади, в 

правовому аспекті відрізняє від інших політиків те, що вони не лише є носіями 

певних політичних ідей та беруть участь у політичних процесах в державі як 

представники певних політичних сил, але й мають владні повноваження, яких 

вони набувають за особливими процедурами – внаслідок обрання чи 

призначення для реалізації політичної програми на відповідних державних 

політичних посадах [192, с. 69]. 

Це означає, що ми наголошуємо на необхідності прийняття і введення 

в законодавство України широкого поняття державної служби, що 

охоплювало б усіх без винятку суб’єктів, які здійснюють державну владу. 

Проте мова не йде про широке розуміння, що існує в сучасні теорії 

адміністративного права, коли до державної служби відносять практичну 

діяльність всіх осіб, які отримують заробітну плату з Державного бюджету 

(тобто від держави в особі її органів і підрозділів) і займають постійно або 

тимчасово посади в апараті державних органів, включаючи органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури, контрольно-

наглядових органи [224, с. 618]. 

За цих обставин усі суб’єкти, що реалізують державну владу в країні 

повинні бути визначені державними службовцями, включаючи суддів, голову 

держави тощо. Цілком можливо скористатися пропозицією Ю. П. Битяка 

стосовно поділу державної служби залежно від форми діяльності на такі види: 



 266 

державна служба в апараті законодавчих органів, державна служба в органах 

виконавчої влади (органах державного управління та їх апараті), державна 

служба в судових органах та органах прокуратури. Цим, на думку науковця, 

«підкреслюється, що державна служба, будучи завжди органічно пов’язаною 

з державою, в реальній дійсності втілюється у виконанні певних завдань і 

функцій держави: законодавчих, виконавчих, судових, прокурорсько-

наглядових, її напрямки фактично відповідають основним формам державної 

діяльності» [55, с. 86]. Цю класифікацію не можна, на наш погляд, вважати 

цілком вдалою, оскільки вона не відображає всього різноманіття державних 

службовців, не визначає місця мілітаризованої державної служби тощо. Ідею 

щодо охоплення поняттям службовців всіх перелічених категорій можна 

прийняти за основу. 

Для ілюстрації і подальшого відмежування відмінностей правового 

статусу державних службовців, що формують політику, від тих, що її 

реалізують, залишаючись політично нейтральними, можна виділити політичні 

посади державної служби та адміністративні посади державної служби [308, с. 

164-173]. 

З метою характеристики статусу суб’єктів, що обійматимуть політичні 

посади державної служби, можливо скористатися пропозицією стосовно 

розмежування державних політичних діячів і державних політичних 

посадовців в системі державного управління. Держаний політичний діяч – це 

суб’єкт, якому суспільство делегує владні повноваження за підсумками 

виборів (парламентських або президентських). Він уособлює певний 

політичний напрям у суспільстві, інтереси та цінності певної ідеологічної 

(партійної) доктрини або світогляду, приймає рішення згідно з політичною 

доцільністю Щодо державного політичного посадовця, то, на відміну від 

держаного політичного діяча, його статус характеризується тим, що політична 

сила (партія, виборчий блок партій, урядова коаліція в парламенті або 

Президент у президентській республіці) делегує повноваження з управління 

певною сферою суспільства. Він реалізує державну політику в певній сфері 
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суспільства з позиції політичної сили, яка набула легітимності, приймає 

рішення з реалізації державної політики [203, с. 13-15]. Як бачимо, дана 

класифікація враховує політичний характер державної влади на будь-якій з 

видів посад.  

Можна піти також іншим шляхом, виділивши державних політичних 

службовців (осіб, що обійматимуть політичні посади) та державних 

адміністративних службовців (осіб, що обійматимуть адміністративні посади). 

При цьому наголошуємо, що як політичні посади, так і адміністративні посади 

у запропонованому варіанті визначені посадами державної служби як частини 

публічної служби в Україні [304, с. 69-75]. 

У даному випадку серед органів державної служби можна буде 

виділити політичні органи державного управління та адміністративні органи, 

в яких будуть обіймати посади державні службовці та працівники. Різниця 

вказаних видів органів буде враховувати різницю компетенції службовців, 

види посад державної служби, про які було зазначено у попередньому 

підрозділі. Зокрема політичний орган державного управління формується 

згідно з політичними процедурами, які визначені Конституцією, його керівний 

склад підбирається за політичними ознаками лояльності до провідних 

політичних сил, зміна відбувається за результатами парламентських або 

президентських виборів. У системі політико-управлінських відносин він 

виступає носієм державного суверенітету та національних інтересів, не має 

вищестоящого органу управління, підзвітний та підконтрольний 

представницькому органу (парламенту), самостійно визначає складові своєї 

організаційної структури, приймає політичні рішення, які спрямовані на 

реалізацію загальнодержавних інтересів, несе переважно політичну 

відповідальність за результати своєї діяльності [203, с. 18]. До речі, акцентує 

увагу І. Б. Коліушко, цей вид відповідальності є найхарактернішим якраз для 

членів уряду і реалізується через процедури відправлення у відставку, 

прийняття резолюції недовіри. Уряд відповідальний перед Президентом і 

Верховною Радою за стан справ у державі, і як орган колегіальний може бути 
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відправлений у відставку Президентом, а також Верховною Радою у зв’язку з 

оголошенням уряду резолюції недовіри. Крім того, члени Кабінету Міністрів 

несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученому секторі 

державного управління і, відповідно, можуть бути звільнені Президентом у 

разі їх незадовільної діяльності [192, с. 70]. 

Адміністративний орган управління формується згідно з визначеними 

у законодавстві адміністративними процедурами, його керівний склад 

формується за ознаками професіоналізму та компетентності, зміна 

відбувається на умовах контракту або з міркувань кар’єрного зростання. У 

системі управлінських відносин адміністративний орган виступає суб’єктом 

реалізації державної політики, він підконтрольний та підзвітний 

вищестоящому адміністративному органу управління, його організаційну 

структуру затверджує вищестоящий адміністративний орган згідно з чинним 

законодавством та визначеними нормами. Зазначений орган приймає 

адміністративні рішення, які спрямовані на вирішення конкретних проблем у 

певній галузі економіки або соціальній сфері, несе адміністративну 

відповідальність за свою діяльність, форми якої визначені у законодавстві 

[203, с. 18]. 

Одразу зауважимо, що при запровадженні в органах виконавчої влади 

посад державних політичних діячів логічно постає питання щодо можливості 

суміщення статусу народного депутата України та політичної посади в 

органах виконавчої влади. У більшості країн ЄС члени уряду є (або можуть 

бути) членами парламенту. Виняток становлять чотири країни: Франція, 

Австрія, Португалія та Люксембург (останні дві за традиціями 

адміністративного права вважаються послідовниками Франції). У Португалії 

зупиняється членство в парламенті на час перебування в уряді. У Франції, коли 

депутат йде на урядову посаду, він втрачає повноваження депутата до 

наступних виборів. Але і в цій країні неодноразово здійснювалися спроби 

скасувати це правило шляхом внесення відповідних змін до Конституції [95, 

с. 304]. Щодо можливості суміщення посади члена уряду і депутатського 



 269 

мандата, то прикладом може слугувати кар’єра державного службовця-

чиновника в Німеччині, яка не є альтернативою політичній кар’єрі [95, с. 304]. 

Досить часто вона стає передумовою саме для успішної політичної діяльності. 

Чиновники в Німеччині являють собою привілейовану політичну групу. Їхня 

професійна компетентність і фінансова незалежність дозволяє досягати 

значного просування в партіях. Це означає, що для сучасної Німеччини 

характерним є тісне взаємопроникнення і взаємопереплетення політичної і 

адміністративної сфер. Це знайшло своє віддзеркалення і в законодавстві про 

публічну службу, згідно з яким чиновники мають право брати участь у 

діяльності політичних партій і робити успішну парламентську кар’єру. Обрані 

до Бундестагу чи Бундесрату, вони продовжують, поряд з депутатським 

утриманням, одержувати значну частину своєї основної зарплати. Нині 

чисельність чиновників в парламенті ФРН досягає понад 40 відсотків усього 

його складу. Саме тому вони мало зацікавлені в реформі публічної служби, що 

може позбавити їх подібної зайнятості [236, с. 50]. 

Щодо можливості суміщення депутатського мандата з перебуванням 

на посаді члена уряду в Україні, то, як констатує I. Б. Коліушко, «практика 

свідчить, що дуже часто саме з числа народних депутатів призначаються 

урядовці. Це є підтвердженням того факту, що саме у парламенті 

концентрується політична еліта держави. Однак формально законодавча 

невизначеність щодо такого суміщення змушувала багатьох народних 

депутатів відмовлятися від роботи в уряді через небажання в майбутньому 

бути усунутим від активного політичного життя до наступних парламентських 

виборів, оскільки уряди в перехідний період, як правило, «короткострокові». 

Тому було б доцільно чітко закріпити на законодавчому рівні можливість 

такого суміщення, хоч і сьогодні Конституція України не встановлює прямої 

заборони народному депутатові України перебувати на посаді члена Кабінету 

Міністрів» [95, с. 304].  

Наступним напрямком реформування системи органів виконавчої 

влади України в контексті європейських стандартів державного управління є 
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децентралізація та деконцентрація влади. Ми вже зазначали, що даний 

принцип (у вигляді поєднання централізації і децентралізації влади) наявний 

серед принципів організації діяльності органів виконавчої влади України. 

Однак децентралізація та деконцентрація влади – питання на сьогодні 

особливо актуальне і його вирішення характеризується конкретними 

практичними кроками.  

Реальний стан публічної адміністрації в Україні до реформи 

передбачав, що соціально-економічним розвитком, наданням соціальних 

(громадських) послуг населенню на місцевому рівні фактично опікуються 

районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Це 

відбувається як у відповідності до встановлених Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації» повноважень, так і шляхом делегування 

сільськими, селищними та міськими радами своїх власних повноважень [422, 

с. 600]. При цьому місцеві державні адміністрації координували, але 

безпосередньо не керували діяльністю місцевих підрозділів центральних 

органів виконавчої влади. Ці органи чи зовнішні служби центральних органів 

виконавчої влади забезпечували відповідне представництво та виконання 

функцій держави на регіональному рівні [417, с. 4-5] Складність розв’язання 

проблеми децентралізації, на думку О. М. Клименової, обумовлена 

історичними факторами розвитку нашої країни. Та модель державного 

управління, яку будували в Україні на руїнах пострадянського простору, не 

відповідала викликам сучасного суспільства і була далека від європейської 

моделі. Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» законодавчо визнали 

повноваження місцевого самоврядування, але делегування повноважень на 

регіональному рівні обласним державним адміністраціям перетворило обласні 

та районні ради на представницькі органи з формальними повноваженнями, 

які мало впливають на формування регіональної політики й цілком залежні від 

центральної виконавчої влади. Адміністративна реформа 1998 року лише 

окреслила проблему дублювання повноважень на місцевому та регіональному 
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рівнях і констатувала необхідність підвищення надання адміністративних 

послуг на місцевому рівні [183, с. 196]. Що ж сьогодні являє собою 

децентралізація? Що передбачає дана реформа? 

Наразі пропонується перехід на засаду децентралізації влади в Україні 

задля побудови прозорої системи державного управління, створення 

професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності 

(розділ 3 ч. 2 п. 5 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 

№ 5/2015 [396]). Децентралізація здійснюється, насамперед, на основі 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України № 333 від 01.04. 2014 [397], а також Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» від 12.01.2015 № 5/2015. Основним положенням Концепції є 

децентралізація влади, яке передбачає розширення повноважень 

територіальних громад. Зміст зазначеної Концепції конкретизовано в Законі 

України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-

VII [395], що визначає організаційно-правові засади співробітництва 

територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, 

його стимулювання, фінансування та контролю.  

В. О. Остапчук пояснює, що децентралізація викликана потребою 

змінити ситуацію в країні, що пов’язана із реалізацією інтересів як держави в 

цілому, так і окремих територіальних громад. Децентралізаційна теорія 

виникла під назвою «decentralization», яка передбачала поділ усіх 

адміністративних прав на ті, що належать тільки до компетенції держави, і 

делеговані. Таке тлумачення ототожнює децентралізацію із самоврядуванням. 

Пізніше вчені стали розглядати децентралізацію як розширення повноважень 

місцевих адміністративних органів, що діють у межах своєї компетенції 

самостійно та незалежно від центральної влади [290, с. 89-90]. Децентралізація 

полягає в переданні прав на прийняття рішень органам місцевого 

самоврядування, які не знаходяться в ієрархічному підпорядкуванні 

центральним органам державної влади. У цьому випадку незалежні місцеві 
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органи управління самостійно приймають рішення щодо надання певних 

суспільних послуг населенню та фінансування своєї діяльності [94, с. 10].  

Аналізуючи проблеми удосконалення механізму взаємодії органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, В. С. Фуртатов доходить 

висновку, що проблема змін моделі державного управління в Україні є 

надзвичайно складною, оскільки потребує поєднання двох протилежних 

витоків – державного (централізованого) управління і управління в 

децентралізованій формі, тобто розвитку самоврядування. Перед державною 

владою стоїть завдання досягти рівноваги між центральною і місцевою 

владою, між центральним і місцевим управлінням, рівноваги політично-

інституційних повноважень у державі [481, с. 66]. Йдеться про відхід від 

централізованої моделі управління в державі, перехід ряду повноважень 

органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування, перехід до 

найбільшої спроможності місцевого і національного рівнів влади в державі, 

побудову ефективної системи територіальної організації влади в Україні, 

реалізацію повною мірою положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової 

самодостатності місцевого самоврядування [409]. Пріоритетом в управлінні 

публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх 

розподілу і витрачання. Процес здійснення державних закупівель повинен 

стати максимально прозорим та ураховувати загальні принципи конкуренції. 

Корупційна складова під час здійснення державних закупівель має бути 

ліквідована (розділ 3 ч. 2 п. 5 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» від 

12.01.2015 № 5/2015).  

Децентралізація сьогодні передбачає вирішення питань місцевого 

значення не на рівні області чи держави, а на місцевому рівні, що є 

найближчим рівнем влади до народу. У цьому контексті мова йде про 

дошкільну та шкільну освіту, швидку медичну допомогу, правоохоронну 

діяльність, дороги місцевого значення (рівень громади), позашкільну освіту, 

вторинну медицину (рівень району) тощо. Централізовано ж пропонується 
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вирішувати лише спільні для громад питання, до яких віднесена 

спеціалізована медицина, онкоцентри, кардіоцентри, професійно-технічна 

освіта та вищі навчальні заклади, збереження природних ресурсів тощо. 

Наприклад, розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 

управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за 

використанням і охороною земель. При перерозподілі повноважень 

рекомендовано виходити з того, що органам місцевого амоврядування слід 

передати повноваження місцевих державних адміністрацій, але контроль їх 

здійсненням залишити за органами виконавчої влади [309, с. 102-110].  

Щодо деконцентрації, то відповідні процеси поширюються на 

державну виконавчу владу на місцях [176, с. 88]. Під деконцентрацією 

розуміють організаційний процес, який полягає в переданні прав щодо 

прийняття рішень представникам центральної влади на місцях. Розрізняють 

вертикальну і горизонтальну деконцентрацію. В рамках першої всі 

повноваження з представництва інтересів центральної влади на місцях 

належить тільки одному державно-владному суб’єкту (в результаті 

деконцентрація в центрі подекуди супроводжується концентрацією влади на 

місцях), у рамках іншої – на місцевому рівні утворюється декілька «центрів 

влади» з розподілом обов’язків за галузевим принципом [94, с. 9-10].  

На думку Ю. П. Битяка, з метою забезпечення деконцентрації 

виконавчої влади, посилення ролі міністерств у формуванні галузевої 

політики повноваження із забезпечення нормативного, організаційного та 

процедурно-процесуального аспектів реалізації галузевої політики доцільно 

покласти на відповідні міністерства. За Кабінетом Міністрів України 

необхідно зберегти повноваження щодо визначення засад функціонування 

галузей, нормотворчі повноваження міжгалузевого характеру. Разом з цим, 

Кабінет Міністрів України має бути вивільнений від прийняття управлінських 

рішень поточного характеру та зосередити свої зусилля на стратегічних 

питаннях формування і реалізації зовнішньої та внутрішньої політики 

держави. Непоодинокими є випадки організаційного суміщення функцій, які 
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мають реалізовуватися різними видами центральних органів виконавчої 

влади, в одному органі. Це не дозволяє чітко розмежувати функції та 

управлінські сфери відповідальності таких органів, несе потенційну загрозу 

конфлікту інтересів [80, с. 11]. 

Тенденція впровадження в Україні належного урядування, що 

передбачає право судового захисту, справедливість судового процесу, рівність 

умов, використання найкращого досвіду, діяльність Омбудсмена, на наш 

погляд, повинна включати й положення Європейського Кодексу належної 

управлінської поведінки (The European Code of Good Administrative Behaviour), 

які мають запроваджуватися шляхом закріплення вимоги щодо 

пропорційності застосовуваних заходів поставленій меті (ст. 6), обов’язку 

державних службовців пояснювати громадянам свої дії та їх причини, 

максимально повно і точно відповідати на питання, що надійшли на 

автовідповідач, телефон, електронну пошту (ст. 12), принести вибачення у разі 

виникнення помилки, яка негативно впливає на права й інтереси фізичних та 

юридичних осіб (ст. 12). 

Ще однією тенденцією, що на сьогодні вкрай актуальна для організації 

діяльності органів виконавчої влади в Україні, є подальше впровадження 

електронного урядування. Одразу зауважимо, що мова йде про новий спосіб 

взаємодії органів влади та суспільства, а не про електронний уряд, нову модель 

уряду, нову систему органів влади. В дисертаційному дослідженні В. В. 

Марченка надано визначення поняття електронного урядування в органах 

виконавчої влади в широкому та вузькому розумінні: 1) в широкому – як 

системи взаємовідносин між органами виконавчої влади, фізичними та 

юридичними особами, іншими органами державної влади, яка будується на 

дво- чи багатосторонній взаємодії та широкому спектрі інформаційно-

комунікаційних технологій, апаратного та програмного забезпечення, 

достатніх для максимально повного, якісного і своєчасного 

деперсоналізованого та децентралізованого обслуговування сторін 

дистанційно в електронній формі чи в режимі реального часу (он-лайн) з 
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метою задоволення їх потреб і запитів, підвищення ефективності, прозорості 

та відкритості діяльності органів виконавчої влади; 2) у вузькому – як 

специфічної форми і процесу організації взаємовідносин між органами 

виконавчої влади, фізичними та юридичними особами, іншими органами 

державної влади, який орієнтований на інтерактивне сервісне обслуговування 

сторін на основі застосування комплексу сучасних інноваційних технічних і 

технологічних засобів [249, с. 10-11]. 

Ще 2003 року з метою визначення основних організаційно-правових 

засад електронного документообігу та використання електронних документів 

(створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, 

використання та знищення електронних документів), інформація в яких 

зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити 

документа, було прийнято Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV [354]. 

У 2010 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 

2010 року № 2250-р схвалено Концепцію розвитку електронного урядування в 

Україні, де електронне урядування визначене як форма організації державного 

управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для 

формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб 

громадян [398]. У результаті узагальнення та вдосконалення теоретико-

правових підходів до визначення принципів електронного урядування В. В. 

Марченко пропонує виділити такі основні групи принципів електронного 

урядування в органах виконавчої влади: 1) загальноправові принципи: 

верховенства права, законності, відкритості, публічності, гласності, рівності, 

пріоритету прав людини тощо; 2) загальнонаукові принципи: системності, 

об’єктивності, наукової обґрунтованості, ефективності, раціональності, 

оптимальності тощо; 3) спеціальні принципи: «єдиного вікна», «служіння 
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громадськості», деперсоніфікації, адаптивності, стандартизації, уніфікації, 

доступності, технічної сумісності тощо [251, с. 401].  

У 2011 році приймається закон, яким визначено принцип відкритості 

публічної інформації, відображеної та задокументованої будь-якими засобами 

та на будь-яких носіях інформації, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації [353]. Багато в чому 

реалізації даного принципу сприяє електронний доступ до такої інформації.  

У 2013 році аналіз диспаритету у використанні Інтернету між 

розвиненими державами і країнами, що розвиваються, показав, що Україні 

відведено 33 позицію, першу – Сомалі, а останню – Швеції (94). 2014 року 

індекс розвитку е-уряду становив 0,5032 і Україні надано ранг 87 з числа 193 

країн-учасниць ООН [12]. Тому цілком логічним виглядає положення 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 № 5/2015, 

відповідно до якого результатом реформи державного управління та 

децентралізації має стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої 

структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-

комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і політику, 

спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на 

внутрішні та зовнішні виклики (розділ 3 ч. 2 п. 5) шляхом подальшої 

автоматизації документообігу, утворення офіційних сайтів органів влади, 

звітування про діяльності органів влади, введення електронних черг, заяв та 

іншими способами. В. В. Марченко запропоновано наступні рекомендації 

щодо розвитку адміністративно-правових засад електронного урядування в 

органах виконавчої влади України: 1) удосконалення інституціональної 

моделі електронного урядування в Україні; 2) створення реальних державних 

гарантій та механізмів забезпечення права на отримання повної й 

неупередженої інформації про діяльність органів виконавчої влади та захисту 

персональних даних; 3) ґрунтовне оновлення, внесення змін та доповнень чи 
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скасування застарілих нормативно-правових актів чи окремих їх положень 

відповідно до норм і стандартів, передусім, ЄС; 4) узгодження, усунення 

колізій і суперечностей в низці нормативно-правових актів, які регулюють 

різні аспекти електронного урядування з метою подальшої їх систематизації 

та кодифікації (прийняття Інформаційного кодексу України); 5) відмова від 

практики прийняття нормативно-правових актів декларативного характеру за 

відсутності чіткого бачення цілей реформування, реальних механізмів, засобів 

та строків їх досягнення; 6) розвиток інституту відповідальності за 

невиконання проголошених заходів чи недотримання встановлених строків їх 

реалізації; 7) прийняття Національної стратегії розвитку електронного 

урядування в Україні (на рівні Закону); 8) уніфікація єдиних правил, 

стандартів та форматів у сфері електронного урядування тощо [249, с. 15-16]. 

У 2013 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 

вересня 2013 року № 718-р затверджено План заходів щодо створення Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг [361], який на сьогодні вже 

функціонує в Україні. Прикладом процесу впровадження електронного 

урядування може бути Міністерство юстиції України [363], у якому 

відповідний процес розвивається найбільш активно. Спочатку у цьому 

державному органі було створено офіційний сайт, потім у 2014 році зроблено 

перші кроки у напрямку переведення в режим он-лайн отримання інформації 

з реєстрів бізнесу та нерухомості. Одразу починається користування цими 

послугами. Менше ніж за рік понад 50 % сервісів перейшли в он-лайн. Другим 

кроком, стало переведення в он-лайн-режим тих сервісів, які стосуються 

народження дитини, одруження, зміни прізвища та мають постійний високий 

попит серед українських громадян. У 2014 році близько 1 мільйона українців 

скористалися платними он-лайн-сервісами [317, с. 141-148].  

У 2015 році усі сервіси Міністерства юстиції України переведено в 

онлайн-режим. У 2016 році за допомогою Державного агентства з питань 

електронного урядування здійснено запуск он-лайн сервісів Міністерства 

юстиції України на Єдиному державному порталі адміністративних послуг 
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[156]. Мова йде про послуги, які мають величезний попит серед українських 

підприємців і українських громадян. І на сайті он-лайн будинку юстиції 

(порталу електронних сервісів Міністерства юстиції), і на державному порталі 

на сьогодні з’явилася можливість зареєструвати в он-лайн-форматі фізичну 

особу-підприємця. Надано доступ до такої послуги як реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу-підприємця. Це надзвичайно популярна 

послуга, якою користуються близько 500 тисяч разів на рік. Третя послуга для 

фізичної особи-підприємця – припинення підприємницької діяльності. На 

порталі poslugy.gov.ua планується запуск двох сервісів для юридичних осіб. 

Це он-лайн-реєстрація юридичної особи та внесення відомостей про юридичну 

особу до реєстру. 

Не можна оминути увагою і взаємодію Міністерства юстиції України з 

суспільством, що мало результатом запуск порталу державних послуг iGov 

[335]. Цей портал утворено волонтерами задля доступності та легкості 

отримання державних послуг, подолання корупції, що супроводжувала їх 

надання. 

Щодо перспектив розвитку електронного урядування в Україні, то, за 

визначенням В. В. Марченко, метою модернізації механізму впровадження 

електронного урядування в органах виконавчої влади на сьогодні є 

забезпечення комфортної, простої, доступної, зрозумілої, прозорої, 

узгодженої та ефективної взаємодії громадян, бізнесу і держави, орієнтованої 

на максимально швидке й повне задоволення потреб учасників правовідносин, 

які виникають в процесі електронного урядування. Для цього науковець 

пропонує виділити такі основні напрямки модернізації механізму 

впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади України: 

1) законодавче закріплення механізму впровадження електронного 

урядування; 2) модернізація елементів механізму впровадження електронного 

урядування; 3) фактичний перехід з паперового до електронного 

документообігу у повсякденній діяльності владних структур, а також до 

безпосереднього надання інтерактивних електронних послуг громадянам і 
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бізнесу; 4) встановлення конкретних строків впровадження електронного 

урядування, відповідальних органів та осіб за його впровадження з чітким 

розподілом компетенції, відповідальності за невиконання чи неналежне 

виконання поставлених задач; 5) формулювання чітких цілей і завдань 

впровадження електронного урядування; 6) створення єдиного головного 

органу у сфері впровадження електронного урядування, якому будуть 

підпорядковуватися інші спеціальні інституції [250, с. 155-156]. 

На наш погляд, при втіленні в Україні вищеописаної концепції 

електронного урядування важливим є дотримання стандарту Electronic 

identification and trust services for electronic transactions in the internal market and 

repealing (eIDAS) [31], яким визначаються умови, при яких держави-члени 

визнають електронні засоби ідентифікації фізичних і юридичних осіб, які 

підпадають під дію схем електронної ідентифікації іншої держави-члена, 

встановлюються правила для цільових послуг, зокрема, для електронних 

транзакцій, і правові рамки для електронних підписів, електронних печаток, 

електронних штампів часу, електронних документів, електронних 

зареєстрованих служб перевірки справжності веб-сайту. Ці правила повинні 

бути застосовані до електронних схем ідентифікації, які були повідомлені 

державою-членом і які встановлені в Союзі. Якщо мова йде про надання 

цільових послуг, які використовуються виключно в закритих системах, то в 

результаті прийняття норм національного законодавства або угод між певним 

складом учасників застосування вказаних правил не є обов’язковим. Також не 

можна не звернути увагу на Директиву Європейського Парламенту і Ради 

2016/2102 щодо доступності веб-сайтів і мобільних додатків органів 

державного сектора (Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of 

the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile 

applications of public sector bodies) [10], яка покликана наблизити нормативне 

забезпечення країн-членів ЄС до вимог доступності веб-сайтів і мобільних 

додатків з метою забезпечення більшої доступності для користувачів, зокрема 

для осіб з обмеженими можливостями.  
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Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що Україна як 

європейська держава пріоритетом зовнішньої політики має інтеграцію до 

Європейської Спільноти з метою набуття членства в ЄС, що прямо впливає на 

визначення напрямків внутрішньої політики. Хоча в країнах ЄС відсутня 

єдина модель державного управління та державної служби, все ж таки окремі 

стандарти визначені. Їх впровадження, орієнтація на європейський досвід на 

сьогодні є першочерговим завданням при здійсненні реформування системи 

органів виконавчої влади України. 

Порівняння європейських стандартів у сфері організації 

функціонування органів виконавчої влади з нормативно-правовим 

регулюванням аналогічних питань в законодавстві України дозволяє 

стверджувати про приведення ряду законів України та інших нормативно-

правових актів у відповідність до acquis communautaire (acquis) у вказаній 

сфері. Водночас, залишаються проблемні питання, пов’язані з практичним 

втіленням принципу розмежування адміністративних і політичних посад, який 

вже закріплено в законодавстві в якості однієї з адміністративно-правових 

засад регулювання організації діяльності органів влади України. Однак про 

досконалість правового регулювання наразі мова не йде, оскільки питання 

обсягу категорії публічної служби, державної служби, встановлення кола 

службовців, визначення термінології, що її буде застосовано при 

розмежуванні адміністративних і політичних посад, та інші остаточно не 

вирішені. 

Пропонуємо наступні ознаки політичних посад державної служби: 1) 

обіймаються згідно з політичними процедурами, які визначені Конституцією; 

2) основою для зайняття є політична лояльність до провідних політичних сил; 

3) звільнення з посади відбувається залежно від результатів виборів; 4) 

структурно перебувають у вищестоящому органі управління; 5) 

характеризуються підзвітністю та підконтрольністю представницькому 

органу (парламенту), відповідальністю перед головою держави та 

представницьким органом (парламентом); 6) компетенцією охоплено 
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прийняття політичних рішень, які спрямовані на реалізацію 

загальнодержавних інтересів; 7) передбачено політичну відповідальність за 

результати діяльності на такій посаді. Адміністративні посади державної 

служби характеризуються такими ознаками: 1) обіймаються згідно з 

визначеними у законодавстві адміністративними процедурами; 2) основою 

для зайняття є професіоналізм та компетентність; 3) зміна кадрового складу 

відбувається на умовах контракту або з міркувань кар’єрного зростання; 4) 

компетенцією охоплено реалізацію державної політики, прийняття 

адміністративних рішень, які спрямовані на вирішення конкретних проблем у 

певній галузі економіки або соціальній сфері; 5) характеризуються 

підконтрольністю та підзвітністю вищестоящій посаді в адміністративному 

органі управління; 6) передбачено адміністративну відповідальність за 

результати діяльності на такій посаді. 

Щодо децентралізації влади в Україні, то на сьогодні цю тенденцію 

слід розуміти як переведення вирішення питань місцевого значення на 

місцевий рівень, який є найближчим рівнем влади до народу. При цьому слід 

виходити з необхідності передачі органам місцевого самоврядування 

повноважень місцевих державних адміністрацій, але контроль їх здійснення 

залишити за органами виконавчої влади. Децентралізація в Україні 

відбувається на основі змін адміністративно-територіального устрою. Однією 

з основних характеристик змін виступає трансформація меж територіальних 

одиниць адміністративно-територіального устрою України, яка відбувається 

через добровільне приєднання та об’єднання територіальних громад. Однак у 

зв’язку з неготовністю деяких громад до об’єднання доцільним є передбачення 

і моделювання адміністративного шляху задля усунення гальмування 

децентралізації.  

Впровадження в Україні принципу належного урядування повинно 

передбачати включення положень Європейського Кодексу належної 

управлінської поведінки (The European Code of Good Administrative Behaviour) 

у діяльність органів виконавчої влади України. 
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Щодо розробки і реалізації концепції електронного урядування, то вона 

є втіленням підвищення транспарентності діяльності органів виконавчої влади 

в Україні і покликана забезпечити наступне: 1) легкість доступу до інформації 

про діяльність, структуру, статус, режим роботи, місцезнаходження, 

результати діяльності органів влади, законодавство, що є основою їх 

функціонування, або ж приймається певними органами влади; 2) спрощення 

процедури та можливість електронного звернення до органів влади для 

прийняття рішень, надання адміністративних послуг їх замовникам; 3) 

сприяння реалізації принципу прозорості і відкритості органів влади; 4) участь 

суспільства в управлінні державною за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних технологій; 5) підвищення довіри до органів влади; 6) 

підвищення ефективності громадського контролю. 

 

3.3 Нормативне забезпечення євроінтеграційних процесів у 

організації діяльності органів виконавчої влади: темпоральний вимір 

 

14 червня 1994 року в Люксембурзі між ЄС та Україною було 

підписано Угоду про партнерство і співробітництво (УПС), що стала першою 

угодою, укладеною з державами СНД (угоду з Росією було підписано 24 

червня). Договір дозволив інституалізувати і посилити двостороннє 

співробітництво в багатьох галузях. Після оформлення вказаної Угоди 

визнання законності й конструктивності українських інтересів було 

зафіксовано в Спеціальному рішенні від 31 жовтня 1994 року [446, с. 198-199]. 

Сторони дійшли висновку, що ефективність їх співпраці безпосередньо 

залежить від близькості законодавства України і ЄС. Засвідчуючи серйозність 

своїх намірів щодо співробітництва з Союзом, Україна згідно із ст. 51 Угоди 

взяла на себе одностороннє зобов’язання вжити заходів для забезпечення того, 

щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до 

законодавства ЄС [504, с. 8]. 
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28 листопада 1994 року Рада ЄС прийняла Спільну стратегію стосовно 

України, що набрала сили негайно. Країни-члени зобов’язалися встановити 

міцний політичний зв’язок з Україною, підтримати її незалежність, розвиток 

демократії. Зобов’язання ці були підтверджені Римською політичною 

декларацією в травні 1996 року. Стратегія ЄС стосовно України включала 

багаторічну програму технічного сприяння TACIS,�програму екстреної 

допомоги, зокрема гуманітарну продовольчу програму, яка передбачала 

надання�допомоги, позик і кредитів, велику програму співробітництва у 

найважливіших галузях, наприклад, в ядерній енергетиці, встановлення й 

інституалізацію технічних, політичних і�культурних контактів [446, с. 198-

199]. Розрахована на чотирирічний термін, Спільна стратегія, як і УПС, не 

передбачала перспективи приєднання України до ЄС, але завдяки їй 

Європейська Рада вперше визнала «європейські прагнення України» і вітала її 

«проєвропейський вибір». І хоча юридична природа Угоди про партнерство та 

співробітництво як двостороннього акта та Спільної стратегії як 

одностороннього акта є дещо відмінною, остання містить момент позитивних 

зрушень у двосторонніх стосунках. Стратегія більш конкретно розглядає цілі 

та методи співпраці з Україною, визнаючи її європейські прагнення. 

Сприятливим фактором є те, що для конкретних заходів вже встановлено 

часові рамки [238, с. 266-269].  

Отже, ЄС поступово став виробляти спільну стратегію підтримки 

України, встановлюючи як політичні, так і економічні зв’язки. Європейські 

партнери починають відмовлятися від риторичних, ні до чого не 

зобов’язуючих декларацій. 06 грудня 1996 року Рада ЄС затвердила 

розроблений Комісією План дій з метою реалізації укладеної з Україною 

Угоди про партнерство і співробітництво. Цим Планом переслідувалися дві 

додаткові мети: дати українській владі посилений політичний сигнал 

підтримки з боку Союзу та вивчити можливості кращого використання 

допомоги, щоб зміцнити існуюче співробітництво [446, с. 200]. Аналізуючи 

вищевказані нормативно-правові акти, М. П. Орзіх констатує, що в Договорі 
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про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС та Стратегії інтеграції 

України в ЄС вказується на прагнення України стати «повноправним членом 

ЄС», але відсутня формула «європейської перспективи», як це було з 

державами Балтії, яку звичайно сприймають як асоційоване партнерство 

(незалежно від того, що цей термін не прийнятий в ЄС), що веде до членства 

в ЄС [285, с. 149].  

28 червня 1996 року прийнято Конституцію України [202], де хоч 

прямо і не йдеться про певні напрямки зовнішньої чи внутрішньої політики, 

але утверджується верховенство права, демократії, соціальної спрямованості 

України, визнання людини найвищою соціальною цінністю та ряд інших 

положень, що цілком відповідають європейським стандартам. Сучасна 

Конституція України, зазначає О. В. Чернецька, незважаючи на складний та 

довготривалий шлях свого становлення, стала найбільш значущим здобутком 

українського державо- та правотворення, а також конституціоналізму в 

цілому. Конституція є найбільшим юридичним здобутком, насамперед, 

суспільства. Її призначення полягає в регулюванні найважливіших суспільних 

відносин у суспільстві та державі [485, с. 113].  

Однак у цьому контексті вважаємо за необхідне звернути увагу на таку 

складову нормативного забезпечення євроінтеграційних процесів, в тому 

числі в організації діяльності органів виконавчої влади, як висновки 

Європейської комісії «За демократію через право», що також іменується як 

Венеціанська комісія, виходячи з місця її розташування. Комісія заснована 

1990 року і є дорадчим органом Ради Європи з конституційних справ. Вона 

відіграє провідну роль у прийнятті конституцій, які узгоджуються з 

європейським конституційним доробком. Україна співпрацює з 

Венеціанською комісією щодо загальних проблем конституційної реформи та 

більш конкретних тем і фрагментів законодавства, починаючи з 1992 року 

[152]. Є. Мендусь вказує, що «в Україні рекомендації Венеціанської комісії є 

предметом публічного обговорення і тому вони, як правило, отримують 

значний суспільний резонанс» На думу науковця, тісна співпраця України з 
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цією Комісією є ефективним механізмом досягнення амбітної мети з 

приведення українського законодавства у відповідність до європейських 

стандартів, а рекомендації Європейської комісії «За демократію через право» 

– це джерело реформування законодавства України [256, с. 14]. 

Розглянувши розділ проекту Конституції України стосовно виконавчої 

влади, Венеціанська комісія вказала на необхідність зміцнення парламентської 

складової у відносинах між Верховною Радою та виконавчою владою, тому 

що надмірне зміцнення виконавчої влади могло привести до негативних 

результатів. Якщо, з одного боку, сильна виконавча влада необхідна для 

ефективного управління і втілення реформ, то з іншого – орган, що 

користувався б цими широкими повноваженнями, міг у випадку невдачі, 

втратити усю здатність на ефективні дії [245, с. 513]. Після прийняття 

Основний Закон України правниками різних країн та Європейською комісією 

«За демократію через право» (Венеціанською комісією) було визнано 

збалансованим актом, що цілком відповідає європейським стандартам з 

акцентом на складних політичних умовах його прийняття [432, с. 79-85]. У 

Висновку 1997 року щодо Конституції 1996 року Комісія зазначила: «Хоча 

Конституцією запроваджується сильна виконавча влада під керівництвом 

потужного Президента, присутні стримування і противаги, що мають 

запобігти зверненню до авторитарних рішень. Принцип верховенства права 

також чітко відображено в тексті Конституції». Комісія також відзначила, що 

«ряд положень Конституції залишаються незадовільними з юридичної точки 

зору. Ці недоліки мають політичні причини і можуть бути пояснені тим, що це 

було необхідно для досягнення політичного компромісу з тим, щоб була 

ухвалена Конституція». А у Висновку Європейської комісії «За демократію 

через право» (Венеціанської комісії) «Про конституційну ситуацію в Україні» 

чітко визначено, що на практиці Конституція 1996 року призвела до 

концентрації влади в руках Президента і до постійної конфронтації між 

законодавчою та виконавчою гілками влади [97]. 
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На сьогодні з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін 

до Конституції України із залученням до цієї роботи представників різних 

політичних сил, громадськості, вітчизняного та міжнародного експертного 

середовища, сприяння досягненню громадського та політичного консенсусу 

щодо вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в 

Україні утворено Конституційну Комісію як спеціальний допоміжний орган 

при Президентові України [379]. 06 квітня 2015 року було проведено її перше 

засідання, на якому визначили, що її члени найближчим часом 

напрацьовуватимуть зміни до Конституції України за такими пріоритетними 

напрямками реформування: децентралізації, удосконалення конституційних 

засад правосуддя та конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків 

людини та громадянина. Отже, доходить висновку В. С. Чорній, 

конституційна реформа в Україні відбувається, хоча й повільно [490, с. 230]. 

01 березня 1998 року Угода про партнерство і співробітництво набула 

чинності, хоча була ратифікована Верховною Радою України ще 10 лютого 

1994 року. Ця подія, вказують С. В. Сорока, Р. В. Волчецький, започаткувала 

новий етап в інтенсифікації відносин між ЄС та Україною, являючи собою 

яскравий приклад складного і довготривалого процесу «повернення України 

до Європи». Намагаючись бути послідовним, Європейський Парламент 12 

березня 1998 року прийняв резолюцію у зв’язку з повідомленням Єврокомісії 

Раді ЄС про План дій відносно України. Парламент вважав, що угода про 

партнерство – тільки етап до більш тісної асоціації України і ЄС і що 

необхідно передбачити, коли з’являться відповідні умови уведення нових 

інструментів для реалізації такої асоціації. 08-09 червня 1998 року в 

Люксембурзі відбулося інавгураційне засідання Ради з питань співробітництва 

України з ЄС, на якому Прем’єр-міністр України зробив політичну заяву щодо 

прагнення України набути асоційованого статусу в ЄС. Зрозуміло, що ні ЄС, 

ні Україна ще не були достатньо готовими до такого кроку, хоча Україна 

наполягала на необхідності укладення договору про асоційоване членство, 

розглядаючи його як середньострокове завдання двостороннього 
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співробітництва. Це ще раз підтвердило серйозність намірів України 

асоціюватися з Євросоюзом [446, с. 202]. У тому ж 1998 році було створено 

Комітет Україна – ЄС. Перше його засідання, що відбулося 05 листопада 1998 

року у Брюсселі, відкрило новий етап взаємин, які повинні були перейти у 

стадію практичної імплементації положень Угоди про партнерство та 

співробітництво, стало черговим кроком у процесі зміцнення основи дійсного 

партнерства з ЄС, реалізації наміру України щодо набуття асоційованого, а 

згодом й повного членства в ЄС [286, с. 73]. 

11 червня 1998 року Президентом України підписано Указ «Про 

затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» в якому 

були визначені пріоритети діяльності органів виконавчої влади на період до 

2007 року. До основних напрямів спiвробiтництва України з ЄС віднесено: 

адаптацію законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення прав 

людини, політичну консолідацію та зміцнення демократії, адаптацію 

соціальної політики України до стандартів ЄС, культурно-освітню i науково-

технічну інтеграцію, регіональну інтеграцію України, галузеву співпрацю, 

спiвробiтництво в галузі охорони довкілля. Внутрішнє забезпечення процесу 

інтеграції України до ЄС покладалося на центральні та місцеві органи 

виконавчої влади України у спiвпрацi з органами законодавчої влади, 

вiдповiдними органами місцевого самоврядування. Керівництво Стратегією 

інтеграції України до ЄС здійснював Президент України. Кабінет Мiнiстрiв 

України забезпечував реалiзацiєю Стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу [446, с. 202].  

Також 1998 року з метою забезпечення реформування системи 

державного управління в Україні, створення умов для побудови відповідно до 

Конституції України демократичної, соціальної, правової держави, 

утвердження і забезпечення прав людини і громадянина в основу здійснення 

цього процесу було покладено положення Концепції адміністративної 

реформи в Україні, розробленої Державною комісією з проведення в Україні 

адміністративної реформи [374]. Аналізуючи положення та імплементацію 



 288 

даного акта, М. С. Міхровська доходить висновку, що понад вісімнадцять 

років «система державного управління України перебуває в стані 

«перманентного реформування». Дійсно, адміністративну реформу в Україні 

можна визначити як явище всеохоплююче, багатоаспектне та багатовекторне. 

Остання теза знаходить своє підтвердження в багатьох проявах, зокрема 

Концепція адміністративної реформи (далі – Концепція) свого часу визначала, 

в яких напрямках та в якій послідовності мають відбуватися всі системні 

зміни. Проте на практиці ми спостерігаємо спроби одночасного реформування 

всіх аспектів системи державного управління» [261, с. 16]. На основі 

Концепції адміністративної реформи видано Указ Президента України «Про 

першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи» від 

20.11.1998 № 1284/98 [387], яким було затверджено першочергові заходи з 

проведення в Україні адміністративної реформи. 

Важливим етапом у відносинах між Україною і ЄС, за визначенням С. 

В. Сороки та Р. В. Волчецького, стало ухвалення Європейською Радою 10 

грудня 1999 року в Гельсінкі Спільної стратегії ЄС щодо України (ССУ), 

спрямованої на зміцнення відносин «стратегічного партнерства» між 

Україною та ЄС. У документі відзначалися європейські прагнення України і 

вітався її проєвропейський вибір. ЄС підтвердив свої зобов’язання щодо 

підтримки політичних та економічних перетворень в Україні, які мають 

забезпечити подальше її наближення до ЄС. Рада підкреслювала рішучість 

Євросоюзу розвивати «стратегічне партнерство» з Україною. Спільна 

стратегія трактувала Україну як ключового партнера, що займає «унікальну 

позицію» у Європі і є «регіональним гравцем першого плану». Серед тем, 

порушених Спільною стратегією, допомога Києву на перехідному етапі у 

проведенні реформ, в тому числі зміцнення правової держави, 

співробітництво в питаннях стабільності й безпеки, включаючи зміцнення 

суспільних інститутів [446, с. 203-204], сприяння створенню стабільної, 

плюралістичної демократії, розширення співробітництва з Україною в 

політичній, економічній та культурній сферах, а також у сфері юстиції і 
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внутрішніх справ. У Стратегії особливий наголос було зроблено на тому, що 

успіх інтеграції України до економіки Європи і утвердження нею своєї 

європейської ідентичності безпосередньо залежить від повноцінного 

виконання Угоди [505, с. 15-16]. 

Аналізуючи проблеми теорії та практики адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, І. В. Яковюк вказує, що 1999 

року Президент України видав Указ № 145/99 «Про заходи щодо 

удосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади», згідно з 

яким Кабінет Міністрів України запровадив єдину систему планування, 

координації та контролю нормотворчої діяльності і роботи органів виконавчої 

влади з адаптації законодавства. Відповідно до цього Указу на Міністерство 

юстиції України було покладено обов’язок щодо планування роботи з 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС та контролю за її 

здійсненням [504, с. 10]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року № 

1496 схвалено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу [380] з метою сприяння розробці високого рівня актів 

внутрішнього законодавства України та наближення вже чинних норм до 

законодавства ЄС, забезпечення їх відповідності зобов’язанням, які 

випливають з Угоди про партнерство і співробітництво, інших міжнародних 

договорів, що стосуються співробітництва України з ЄС.  

Наступним кроком, на який варто звернути увагу, за визначенням І. В. 

Яковюка, стало переведення України із загального статусу «Зовнішні 

партнери» до рангу «Майбутнє Європи» на саміті глав держав-членів ЄС та 

США 14-16 червня 2001 року у Ґетеборзі (Швеція). Ця подія оцінювалася як 

позитивний сигнал щодо можливості набуття статусу держави-кандидата на 

вступ до ЄС [504, с. 12]. Зокрема на Копенгагенському саміті ЄС – Україна 04 

липня 2002 року було підтверджено готовність продовжувати співробітництво 

у пріоритетних сферах і надати динамізму процесові зближення, що 

об’єктивно сприяє створенню внутрішніх передумов набуття Україною 
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членства в Європейському Союзі [148, с. 176]. На цьому саміті, як твердить І. 

В. Яковюк, Україна задекларувала намір розробити План-графік адаптації 

вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу в 

пріоритетних сферах, де визначається погоджена з ЄС і чітко визначена у 

часових рамках послідовність здійснення зазначеної адаптації. Ця політична 

заява була реалізована у розпорядженні Президента України «Про заходи 

щодо організаційного та пропагандистського забезпечення реалізації завдань, 

які випливають із послань Президента України до Верховної Ради України 

«Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році» та «Європейський 

вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку 

України на 2002-2011 роки», яким було закріплено послідовність практичних 

кроків державної влади в напрямі європейської інтеграції, серед яких 

адаптація законодавства України до законодавства ЄС посідала перше місце і 

мала бути здійснена протягом 2003-2007 рр. [504, с. 10]. 

Важливою подією стало подання щорічного звернення Президента 

України від 31 травня 2002 року до Верховної Ради України «Про внутрішнє і 

зовнішнє становище України» під назвою «Європейський вибір» [446, с. 205]. 

Основна мета нового етапу адміністративної реформи полягає у створенні 

ефективної системи державного управління, яка б відповідала стандартам 

демократичної правової держави і була прозорою, забезпечувала верховенство 

права, неухильне дотримання конституційних прав та свобод людини, 

утвердження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю 

законодавчої та виконавчої гілок влади. У широкому плані йдеться про 

підпорядкування логіки адміністративних перетворень основним цілям 

утвердження в Україні громадянського суспільства. Було передбачено зробити 

нові кроки у формуванні ефективної системи виконавчої влади як на 

центральному, так і на місцевому рівнях задля утвердження таких механізмів, 

які б забезпечували результативність управлінських рішень, розмежування і 

збалансування повноважень та відповідальності різних рівнів влади [151].  
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Цього ж року (2002) було прийняте Звернення Верховної Ради України 

до парламентів, урядів та громадськості держав-членів Європейського Союзу 

[376], де, зокрема, зазначалося, що стратегічний курс на інтеграцію до 

Європейського Союзу залишається визначальним чинником суспільно-

політичних перетворень у державі. Європейський вибір втілив у собі 

історичне прагнення української нації повернутися до європейської сім’ї 

народів. Верховна Рада України виступає за те, щоб європейська модель стала 

основою розбудови сучасної демократичної держави з соціально 

орієнтованою ринковою економікою, верховенством права, розвинутим 

громадянським суспільством, неухильним дотриманням прав і свобод 

людини. Завдання досягти Копенгагенських критеріїв членства у 

Європейському Союзі об’єктивно збігається з головним вектором політичних, 

економічних та соціальних реформ у державі. 

Після 2002 року Європейська комісія «За демократію через право» 

(Венеціанська комісія) фактично розширила сферу своєї діяльності, 

перетворившись із «інструменту невідкладної конституційної допомоги» на 

форум з обміну досвідом у галузі права. Особливістю нинішнього статусу ВК 

є те, що формально вона не має реальних повноважень, а її рекомендації — 

обов’язкового характеру. Проте протягом більш як 20 років свого існування 

Венеціанська комісія здобула таку поважну репутацію, що країни просто не 

можуть ігнорувати її пропозиції. Це дуже важливо, оскільки, подаючи 

законодавчий акт на розгляд ВК, країна вже бере на себе зобов’язання 

відповідально поставитися до подальших рекомендацій. Цікавою та корисною 

залишається функція Венеціанської комісії, що полягає в підготовці кодексів 

належної практики, настанов та інших теоретичних посібників, які фактично 

відображають позиції європейських законодавців з найскладніших питань 

законотворчості. Ці документи містять ключові рекомендації щодо прийняття 

суспільно важливих законів у сферах, пов’язаних із конституційними правами 

людини та громадянина, виборчим правом тощо [256, с. 14]. 
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2003 року Україні замість надання статусу асоційованого члена ЄС 

запропоновано статус сусіда, нормативним забезпеченням чого стали 

концепція «Ширша Європа» та Інструмент «Нове сусідство» від 11 березня та 

01 липня 2003 року відповідно, які висвітлювали питання співробітництва 

вздовж майбутніх кордонів розширеного ЄС. Комісія ЄС прийняла нові рамки 

своїх взаємовідносин із Україною. У посланні під назвою «Ширша Європа – 

сусідство: нові рамки взаємовідносин із нашими східними та південними 

сусідами» Комісія чітко визначила, що метою нових рамок є утворення зони 

процвітання та добросусідства – кола друзів, із якими вона матиме тісні мирні 

стосунки та співробітництво [446, с. 205]. Як констатує О. В. Козирева, слабкі 

євроінтеграційні позиції України та її невідповідність політичним й 

економічним критеріям для вступу до ЄС стали закономірним результатом 

непослідовності і зволікання у здійсненні реформ. Роки тупцювання на місці 

залишили Україну позаду тих країн Центральної і Східної Європи, які 

наполегливо здійснювали складні ринкові перетворення. Домінування 

«декларативної» і брак «імплементаційної» культури в органах виконавчої 

влади, слабка інституційна і функціональна закріпленість пріоритетності 

політики європейської інтеграції у повсякденній діяльності уряду, 

неефективні механізми міжвідомчої координації і моніторингу виконання 

ухвалених рішень, низький рівень фахової підготовки державних службовців 

(навіть вищої ланки) і знань того, що стосується європейської інтеграції, 

негативно впливали на реалізацію Угоди про партнерство і співробітництво та 

Стратегії інтеграції до ЄС [189, с. 158]. Також 2003 року Указом Президента 

України запроваджено День Європи в Україні [350]. 

Новий етап у розвитку відносин України з ЄС, як вважає І. В. Яковюк, 

розпочався після чергового розширення Союзу в 2004 році, внаслідок чого 

Євросоюз і Україна отримали спільний кордон і як сусіди зобов’язані були 

посилити свою політичну та економічну взаємодію. Обом сторонам здавалося, 

що ця ситуація дасть змогу розвивати якомога тісніші відносини, що 

призведуть до поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного 
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співробітництва, адже Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

«Назустріч людям», що була розроблена на основі передвиборчої програми 

обраного голови держави, визначала реалізацію європейського вибору як 

пріоритет зовнішньої політики держави [505, с. 15].  

У досліджуваному контексті не можемо оминути увагою прийняття 

2004 року Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 

18.03.2004 № 1629-IV [356]. Аналізуючи цей та інші нормативно-правові акти 

з питань адаптації внутрішнього законодавства України до законодавства ЄС 

[140] І. В. Яковюк  констатує, що з моменту підписання УПС в Україні їх 

прийнято значний масив. Разом з тим, науковець акцентує увагу на тому, що 

нормативно-правові акти у сфері адаптації містять численні суперечливі або 

застарілі положення, значна їх кількість прийнята з порушенням правил 

законодавчої техніки, не розкривається низка засадничих категорій (зокрема 

нормативно невизначеними залишаються основоположні поняття «інтеграція» 

та «європейська інтеграція»), не здійснено офіційного перекладу установчих 

договорів ЄС українською мовою тощо. Без цього, на думку автора, 

неможливе належне здійснення заходів, спрямованих на реалізацію вказаного 

пріоритетного зовнішньополітичного курсу України [504, с. 37-38]. 

21 лютого 2005 році на засіданні Ради з питань співпраці між Україною 

та ЄС було офіційно схвалено План дій Україна – ЄС, розроблений у рамках 

Європейської політики сусідства (ЄПС). Заслуговує на увагу те, що після 

ухвалення Плану дій в України з’явилася можливість перегляду договірно-

правових рамок відносин між Україною та ЄС в залежності від результатів 

виконання положень цього документа. С. В. Сорока та Р. В. Волчецький 

наголошуюсь, що прийняття Плану дій Україна – ЄС на 2005-2007 рр., який є 

важливим інструментом співробітництва між сторонами, було зумовлене 

необхідністю поступової трансформації відносин між Україною та ЄС з 

«партнерства та співробітництва» на якісно новий, вищий рівень інтеграції. У 

Плані дій з цього приводу зазначається: «Розширення ЄС дає можливість для 
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України та Європейського Союзу розвивати якомога тісніші відносини, що 

виходитимуть за рамки співробітництва до поступової економічної інтеграції 

та поглиблення політичного співробітництва» [446, с. 209-210]. Як влучно 

зауважує І. В. Яковюк, знову європейська сторона попередила, що швидкість 

прогресу у відносинах повністю залежатиме від зусиль України та конкретних 

досягнень у виконанні зобов’язань [505, с. 16].  

З 2007 року починається впровадження Європейського механізму 

сусідства (ЄМС). За задумом ЄС, завдання ЄПС полягало у тому, щоб 

поділитися перевагами розширення ЄС з країнами-сусідами стосовно 

зміцнення стабільності, безпеки та добробуту усіх, на кого поширюється дія 

цієї політики. Механізм було розроблено з метою попередження появи нових 

ліній розмежування між розширеним ЄС та його сусідами і пропонування їм 

можливості участі в різноманітних видах діяльності ЄС за допомогою більш 

інтенсивної співпраці у сфері політики, безпеки, економіки та культури. ЄПС 

також мала би сприяти виконанню одного із стратегічних завдань 

Європейського Союзу, визначеного у Європейській стратегії безпеки у грудні 

2003 року, а саме розбудові безпеки в сусідських регіонах [154, с. 68]. Отже, 

ні про яку перспективу членства чи особливих стосунків мова не йшла. Серед 

негативів даної програми С. В. Сорока, Р. В. Волчецький виділяють те, що 

правовою основою відносин розширеного ЄС із країнами-сусідами мали стати 

«сусідські угоди» [446, с. 206].  

У вересні 2008 року на саміті Україна – ЄС досягнуто домовленість про 

те, що нова посилена угода, яка має замінити Угоду про партнерство і 

співробітництво, називатиметься Угода про асоціацію [505, с. 20]. 09 вересня 

2008 року в Парижі в рамках дванадцятого саміту Україна – ЄС ухвалено 

Спільну декларацію щодо Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Це остаточно 

дало відповідь на питання щодо назви та типу нової угоди [468, с. 20]. З 2007 

по 2012 роки велися активні переговори з приводу її змісту. При цьому ними 

не обмежувався процес інтеграції України. Наприклад, на початку 2009 року 

Україну було залучено до програми «Східне партнерство», виходячи з того, 
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що регіональне співробітництво є більш повним і ефективним, чим більш 

високим і однорідним є рівень соціально-економічного розвитку країн-

учасниць, чим більш схожими є їх економічні та політичні системи. За цих 

умов інтеграційні процеси розвиваються більш динамічно і, відповідно, 

швидше досягається уніфікація економічних та правових норм, політичних 

умов взаємодії. Виходячи з цієї закономірності, налагодження більш тісної 

взаємодії між Україною, Молдовою, Білорусією, Азербайджаном, Грузією та 

Вірменією є цілком слушною і природною [505, с. 20]. Остаточне визначення 

формату подальших відносин України з Євросоюзом у формі асоціації та 

прийняття Порядку денного асоціації України з ЄС дало змогу розпочати 

довгоочікувані Україною переговори про створення асоціації з ЄС [77, с. 179]. 

Під час саміту Україна – ЄС у Парижі лідери закликали до розроблення нового 

практичного інструмента на заміну Плану дій Україна – ЄС [336]. У 2011 році 

утворено Координаційний центр з виконання плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України [402]. 

Оскільки в підрозділі ми концентруємо увагу на нормативному 

забезпеченні процесів євроінтеграції в діяльності органів виконавчої влади, то 

не зайвим буде зауважити, що в статтях Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 № 2411-VI [358] 

зафіксовано шлях європейської інтеграції в якості ряду завдань (про це 

докладно написано у попередньому підрозділі).  

Повертаючись до «кульмінації» переговорного процесу 2007-2012 

років з приводу укладання Угоди про асоціацію, слід зауважити, що вже у 2012 

році її попередньо підписано (парафовано) і основні сили спрямовано на 

здійснення офіційного перекладу тексту, оприлюднення та тимчасове 

застосування (до ратифікації). Одночасна ратифікація з боку України та ЄС 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, відбулася 16 вересня 2014 року, чим розпочато 
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новий етап у взаємостосунках України та ЄС, процесі інтеграції України до 

європейського простору [320]. 

Важлива подія відбулася 12 вересня 2014 року – підписання у Брюсселі 

тристоронньої заяви України, ЄС та Росії, яка відтерміновує застосування 

економічної частини Угоди про Асоціацію до кінця 2015 року. Це 

відтермінування стосується розділу 4 Угоди (щодо зони вільної торгівлі). 

Оскільки питання про зону вільної торгівлі та наближення законодавства 

України до ЄС – це компетенція ЄС в цілому, то ратифікації Європарламенту 

достатньо. З 01 листопада 2014 року Угода про Асоціацію набула чинності, 

але на дипломатичній мові це означало «попереднє застосування» (через 

неповну ратифікацію) та «часткове застосування» (через тристоронню заяву 

про відтермінування зони вільної торгівлі) [190, с. 290]. 

Після прийняття цього нормативно-правового акта був розроблений і 

прийнятий План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 

роки [377], що включає заходи, строки виконання, відповідальних за 

здійснення конкретних положень Угоди як з української сторони, так і з 

сторони ЄС. На сьогодні вже прийнята і набула чинності низка важливих для 

подальшого розвитку держави у контексті євроінтеграції нормативних та 

законодавчих актів При цьому держава й надалі буде формувати оптимальну 

модель законодавства з погляду отримання необхідних результатів для 

сталого розвитку та процвітання [57, с. 3-4], інтеграції до європейського 

простору з метою набуття членства в ЄС. Слід зауважити, що за 2015-2016 

роки Кабміном ухвалено більше 30 розпоряджень про схвалення близько 120 

планів імплементації 180 актів законодавства ЄС.  

У 2014 році відбуваються значні зміни у сфері регіональної політики у 

площині забезпечення євроінтеграційних процесів. О. В. Киричук зазначає, що 

у європейському просторі правилом є визначення загальних цілей 

регіонального розвитку країн Європейського Союзу в законі про регіональний 



 297 

розвиток і рішенні уряду про його цілі. Регіональна стратегічна програма, як 

правило, охоплює всі програми, які імплементуються у даній місцевості, і 

визначає, як цілий регіон повинен розвиватися у наступні роки [179]. У 2014 

році затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 

2020 року від 06.08.2014 № 385. Було визнано, що події, які відбулися з 

початку 2014 року на території півострова Крим та у південно-східних 

регіонах України, є наслідком прорахунків та недоліків державної внутрішньої 

та зовнішньої політики, в тому числі і політики регіонального розвитку. У 

2015 році прийнято Закон України «Про засади державної регіональної 

політики» від 05.02.2015 № 156-VIII, що визначає основні правові, економічні, 

соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної 

регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.  

У 2014 році на першому засіданні Ради асоціації Україна – ЄС Сторони 

домовилися актуалізувати Порядок денний асоціації Україна – ЄС. З цією 

метою у березні 2015 року прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про 

імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС» від 13.03.2015 

№ 207-р [400]. Органами виконавчої влади на постійній основі вживаються 

організаційні та практичні заходи, спрямовані на активізацію роботи з 

виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС [373]. Також у березні 2015 

році затверджено План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [360]. 

Серед пріоритетів оновленого у 2015 році шляхом обміну листами 

Порядку денного асоціації Україна – ЄС залишаються реформи системи 

запобігання і протидії корупції, державних закупівель, пенсійного і 

соціального забезпечення, державного управління тощо. У 2016 році віце-

прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

Іванна Климпуш-Цинцадзе констатувала, що вже пройдено важливий етап у 

процесі наближення України до ЄС. Вдалося досягти відчутного прогресу в 

забезпеченні прав і свобод людини, створити антикорупційні запобіжники, 



 298 

заощадити мільйони гривень платників податків через прозорі державні 

закупівлі, створити необхідні передумови для прозорого функціонування 

ринку енергетики, створити необхідні у рамках Третього енергетичного 

пакету умови для розвитку енергетичних мереж України. Завдяки 

децентралізації спроможні місцеві громади змогли отримати і додаткові 

фінансові можливості і повноваження. Початок дії глибокої і всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі з ЄС надав українським товаровиробникам можливість 

заявити про себе на європейському ринку [164]. 

Слід звернути увагу на те, що ряд реформ отримують підтримку для 

здійснення із-за кордону. Мова йде про чисельні європейські програми, що на 

сьогодні актуальні для України. Як пояснює Р. В. Войтович, «глобалізація, яка 

закономірно передбачає форсовану інтеграцію розвинутих держав у межах 

створення єдиного централізованого простору, передбачає орієнтацію на 

активний розвиток кожної з держав за умови використання фінансових засобів 

та технологій, розроблених іншими країнами» [102, с. 9-10].  

Держави-кандидати на членство та потенційні майбутні члени 

спільноти отримують з бюджету ЄС фінансову допомогу, метою якої є 

підтримка політичних, економічних та інституційних реформ [243, с. 74], 

фінансування досліджень прогалин у законодавстві [2, с. 145]. 

Здатність сприяти розвитку через зовнішні кордони ЄС допомогла 

багатьом країнам-кандидатам підготуватися до виконання обов’язків, 

пов’язаних з членством в ЄС, а також переконати населення у певних вигодах 

у результаті членства в ЄС, констатує Дірк Анер [144, с. 10, 14]. Програма 

бюджетної підтримки ЄС – це міжнародна фінансова угода для підтримки 

структурних реформ у країні, яка передбачає перерахування коштів на 

безоплатній і безповоротній основі до Державного бюджету країни після 

виконання взаємоузгоджених умов для їх виділення [87, с. 4]. 

 Водночас, існує й проблема залежності від грантів або від комбінації 

грантів і форми підтримки з відшкодуванням. Тому політика ЄС рухається у 

напрямку до збільшення обсягів допомоги, яку необхідно повертати, 
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намагаючись збільшити рівень наявних ресурсів, створити додаткові стимули 

щодо забезпечення ефективності з боку бенефіціарів, а також додаткового 

досвіду, що надається банками і сектором фінансових послуг [144, с. 10, 14]. 

Засади, що на них базується надання фінансової підтримки ЄС, викладені у 

Повідомленні «Новий підхід до бюджетної підтримки третіх країн з боку ЄС» 

(жовтень 2011 року) і відповідних Висновках Ради ЄС (травень 2012 року). 

Цей документ визначає принципи надання бюджетної підтримки «третім 

країнам» (ініціативи не для членів ЄС, країн-кандидатів у члени ЄС або країн-

потенційних кандидатів у члени ЄС). Правила не стосуються вимог щодо 

надання макрофінансової допомоги, які визначає Генеральний директорат ЄК 

з питань економіки та фінансів [87, с. 4]. 

Для України, перш за все, важливою є Угода про фінансування 

(Контракт для України з розбудови держави) [388]. Це грант у вигляді прямої 

бюджетної допомоги, що її Україна отримує, починаючи з 2014 року. 

Бюджетна підтримка надається для вирішення п’яти ключових завдань 

розвитку: 1) покращення управління державними фінансами, досягнення 

макроекономічної стабільності та економічного зростання, боротьба з 

корупцією та шахрайством; 2) сприяння реформам у різних галузях і 

покращення надання послуг у цих галузях; 3) підтримка прав людини та 

демократичних цінностей; 4) розбудова спроможності держави в нестабільних 

країнах; 5) удосконалення системи залучення внутрішніх фінансових ресурсів 

і зменшення залежності від зовнішньої допомоги. Бюджетну підтримку 

виплачують у вигляді базових і варіативних траншів, розмір яких визначають 

в Угоді про фінансування [87, с. 5]. 

Контракт для України з розбудови держави у сфері організації і 

діяльності виконавчої влади України, перш за все, охоплює сфери 

попередження і подолання корупції, підвищення адміністративної 

спроможності, доброчесності та відповідальності державних службовців, 

реформування систем управління державними фінансами, доступу до 

інформації, забезпечення доступності та якості надання адміністративних 
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послуг, реформування системи державних закупівель. Як результат, 

наприклад, у сфері попередження і боротьби з корупцією маємо створення і 

функціонування Антикорупційного бюро, зміну системи декларування 

доходів, видатків і майнового стану державних службовців або ж, як констатує 

В. В. Гуменюк, «наведення ладу» у сфері використання державних коштів під 

час держзакупівель. Зокрема після кількох спроб 10 квітня 2014 року було 

ухвалено новий Закон України «Про здійснення державних закупівель» у 

редакції, запропонованій Кабінетом Міністрів України, що стало вагомим 

кроком у напрямі інституційного вдосконалення цього важливого для 

економіки сектора економічної діяльності держави і органів місцевого 

самоврядування. Це також має непересічне позитивне значення в контексті 

імплементації норм законодавства ЄС у сфері держзакупівель у правове поле 

України у зв’язку з очікуваним підписанням економічної частини Угоди про 

асоціацію та перспективою входження країни до числа країн-членів ЄС. 

Зазначений Закон в ухваленій новій редакції передбачає ряд істотних новацій, 

насамперед антикорупційного і антимонопольного спрямування. Так, 

скорочується перелік випадків, на які не поширюється дія Закону (з 44 до 10 

випадків), з метою запобігання непрозорого використання державних коштів 

та більшої відкритості сфери державних закупівель. Крім того, вводиться нове 

поняття замовників закупівель згідно з принципами Директив ЄС, 

скорочується перелік підстав для застосування неконкурентних процедур 

закупівлі, а процедура закупівлі в одного учасника враховує практику 

здійснення подібної процедури в країнах ЄС [292, с. 71].  

У цьому контексті слід все ж таки зазначати, що сфери, які підпадають 

під дію Угоди про фінансування, не обмежено вказаними вище. Так, за 2014-

2015 роки кошти ЄС, отримані Україною в рамках вказаного контракту, були 

спрямовані на сферу торгівлі, енергетику, судову систему, конституційну 

реформу тощо. 

Окрім Угоди про фінансування (Контракту для України з розбудови 

держави), Україна отримує фінансову допомогу у формі інших грантів або 
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підтримки [314, с. 133-139]. Наприклад, за допомогою Європейського 

інструменту з демократії та прав людини (ЄІДПЛ) за останні вісім років 

фінансову підтримку отримали близько сорока проектів. При цьому на 

особливу увагу заслуговують питання прозорості і відкритості. Прозорість 

процесу реалізації програм розглядається як важлива складова ефективного 

управління у ХХІ столітті. Відповідно, ефективні комунікаційні та 

інформаційні системи мають бути включені в процеси управління 

програмами, наприклад, для того, щоб вказувати на проекти, яким була надана 

допомога, результати моніторингу та оцінку, а також пояснення для 

потенційних бенефіціарів щодо того, як отримати допомогу [144, с. 14]. 

До числа нових ініціатив, які продовжують траєкторію розвитку 

міжнародного співробітництва, закладеного в Декларації тисячоліття 

Організації Об’єднаних Націй та Паризькій декларації щодо підвищення 

зовнішньої допомоги, К. В. Плоский відносить результати роботи Конференції 

ООН із стійкого розвитку (2012 рік), де країни-учасниці виступили з 

ініціативою обговорення Цілей стійкого розвитку після 2015 року, які 

продовжуватимуть міжнародне співробітництво, започатковане в рамках 

досягнення Цілей розвитку тисячоліття, а також підсумковий документ 

Четвертого форуму на вищому рівні з питань ефективності допомоги 

«Бузанське партнерство для ефективного співробітництва з розвитку» (2011 

рік), який наголошує на необхідності переходу від ідеї «ефективності 

допомоги» (гармонізація та узгодження діяльності донорів) до ідеї 

«ефективності розвитку» (акцентування на провідній ролі країн-одержувачів 

допомоги та сприйняття ними програм розвитку як власних) [325, с. 132]. 

Віце-прем’єр міністр України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у Звіті про виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2016 році 

відзначає значну фінансову та експертну підтримку, яка надається Україні 

Європейським Союзом за всіма напрямами нашого співробітництва. Лише у 

2016 році Україна підписала більше 12 угод, які передбачають надання нашій 
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державі фінансової та експертної допомоги у таких напрямках, як реформа 

державного управління, розвиток програм прикордонного співробітництва, 

верховенство права та антикорупційна реформа, розвиток транспортної 

інфраструктури, енергетики тощо. Наприклад, Україна отримує значну 

експертну та фінансову допомогу міжнародних партнерів, націлену на 

підтримку у впровадженні реформи децентралізації. Зокрема у квітні 2016 

року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Європейською 

Комісією про фінансування «U-LEAD з Європою: Програми для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». 

Програмою передбачено виділити 97 млн євро на підтримку реформи 

місцевого самоврядування, децентралізації в Україні, а також регіонального 

розвитку. Крім того, між Урядом України та Європейською Комісією 

підписано Додаткову угоду про фінансування Програми підтримки 

секторальної політики України, що дозволяє використати 50 млн євро 

секторальної бюджетної підтримки на реалізацію програм і проектів, 

передбачених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 

2020 року. Завдяки досягнутому прогресу в реалізації регіональної політики 

Україна отримала наприкінці 2016 року перший транш у сумі 23 млн євро, 

який буде спрямовано на реалізацію відібраних на конкурсній основі проектів 

регіонального розвитку [164].  

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що нормативне 

забезпечення євроінтеграційних процесів в організації діяльності органів 

виконавчої влади України відбувається за рахунок прийняття як актів 

внутрішнього законодавства України, так і шляхом прийняття міжнародних 

норм. При цьому серед актів внутрішнього законодавства України можна 

виділити присвячені виключно процесам євроінтеграції, а також загальні і 

спеціальні акти законодавства, що, хоч безпосередньо і не містять положень 

по політичний курс України та його реалізацію, проте, де-факто, включають 

саме такі нововведення, що їх імплементація забезпечує інтеграцію України 

до європейського простору з метою набуття членства в ЄС.  
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Щодо міжнародних норм, які стають частиною законодавства України 

шляхом їх ратифікації, то тут для організації діяльності органів виконавчої 

влади України можна виділити норми, які прямо вказують на напрямки 

реформ і адаптації у цій сфері, які повинні бути здійснені силами і засобами 

України. Це також можуть бути норми стосовно фінансової підтримки реформ 

у сфері організації діяльності органів виконавчої влади. 

Серед актів, що нормативно забезпечують євроінтеграційні процеси в 

організації діяльності органів виконавчої влади України, на особливу увагу 

заслуговує Угода про асоціацію 2014 року, яка є унікальною за формою, 

змістом і наслідками, а також знаменує вихід руху України в напрямку 

євроінтеграції на новий рівень. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Розвиток критеріїв вступу до ЄС привів до виходу числа 

відповідних вимог за рамки економічної спроможності країн, що мають намір 

інтегрувати в європейський простір з метою набуття членства в ЄС. На 

сьогодні політичний і інституційний складовій критеріїв приділено не менше 

уваги, аніж економічній.  

2. Серед актів, які нормативно забезпечують євроінтеграційні 

процеси в організації діяльності органів виконавчої влади України на 

особливу увагу заслуговує Угода про асоціацію 2014 року, що є унікальною за 

формою, змістом і наслідками, а також знаменує вихід відносин України в 

напрямку євроінтеграції на новий рівень. Аналіз цього акту, а також ряду 

інших, що конкретизують та продовжують положення Угоди про асоціацію 

2014 року, дозволяє стверджувати, що з одного боку, реформування органів 

виконавчої влади має першочергове значення для інтеграції в європейський 

простір як виконання одного з критеріїв вступу до ЄС, в першу чергу, у 

площині забезпечення виконання взятих Україною зобов’язань у такий спосіб, 

щоб це було на користь її громадянам. З іншого боку, реформування органів 
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виконавчої влади як різновид внутрішніх перетворень сприяє європейським 

інтеграційним процесам не лише у сфері державного управління, але й у інших 

сферах, які враховуються за іншими критеріями вступу. Для досягнення мети 

членства в ЄС України вже прийнято ряд кроків щодо реформування системи 

органів виконавчої влади, публічного адміністрування в Україні, включаючи 

конкретні заходи з імплементації Угоди про асоціацію 2014 року та адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС у сферах: а) запобігання і протидії 

корупції; б) державних закупівель; в) пенсійного і соціального забезпечення; 

г) реформування структури, завдань і функцій, принципів організації і 

діяльності, обсягу компетенції (включаючи децентралізацію влади); г) 

порядку взаємодії ряду органів викової влади як-то поліція, прокуратура, 

фіскальна служба, міграційна служба, фінансовий аудит та ін. 

3. З 2005 року в рамках реалізації програми SIGMA, впровадження 

таких європейських інструментів інституційної розбудови як Twinning и 

ТАІЕХ відбувається плідна співпраця між державними службовцями органів 

виконавчої влади України та країн-членів ЄС щодо визначення проблем 

організації і діяльності органів виконавчої влади та розробки напрямків їх 

вирішення на основі досвіду окремих країн. Напрямками подальшого 

вдосконалення організації діяльності органів виконавчої влади в України на 

основі подальшого впровадження таких європейських інструментів 

інституційної розбудови як Twinning, ТАІЕХ та програми SIGMA є:  1) 

подальше впровадження електронного врядування як новий спосіб взаємодії 

суспільства і влади; 2) подальша децентралізація влади; 3) перехід на 

трирівневу систему адміністративно-територіального устрою (громади, 

райони, регіони) як основи будови системи влади; 4) розробка розвинутої і 

продуманої концепції підготовки кадрів; 5) вирішення питання плинності 

кадрів через такі вади організації діяльності органів виконавчої влади як а) 

низька оплата праці службовців порівняно з працівниками приватного 

сектору, б) вузький спектр привілеїв і преференцій, які повинні компенсувати 

низьку оплату і забезпечити стабільність персоналу державної служби; 6) 
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остаточне виділення в структурі виконавчої влади політичної і 

адміністративної складових управління; 7) підвищення якості та доступності 

надання адміністративних послуг. 

4. В рамках впровадження в Україні концепції виділення політичної 

і адміністративної складових управління доцільно виділити і врегулювати 

відмінності правового статусу державних службовців, що формують політику, 

від тих, що її реалізують, залишаючись політично нейтральними. Для цього 

можна виділити політичні посади державної служби та адміністративні посади 

державної служби. Для позначення статусу суб’єктів, що їх обійматимуть 

можна виділити державних політичних службовців (особи, що обійматимуть 

політичні посади) та державних адміністративних службовців (особи, що 

обійматимуть адміністративні посади). Можливо скористатися пропозицією 

розмежувати державних політичних діячів і державних політичних посадовців 

в системі державного управління серед державних політичних службовців 

(особи, що обійматимуть політичні посади). При цьому, як політичні посади, 

так і адміністративні посади у запропонованому варіанті визначені посадами 

державної служби як частини публічної служби в Україні. 

5. Політичні посади державної служби: 1) обіймаються згідно з 

політичними процедурами, які визначені Конституцією; 2) основою для 

зайняття є політична лояльність до провідних політичних сил; 3) звільнення з 

посади відбувається залежно від результатів виборів; 3) структурно 

перебувають у вищестоящому органі управління, 4) характеризуються 

підзвітністю та підконтрольністю представницькому органу (парламенту); 

відповідальністю перед головою держави та представницьким органом 

(парламентом); 5) компетенцією охоплено прийняття політичних рішень, які 

спрямовані на реалізацію загальнодержавних інтересів; 6) передбачено 

політичну відповідальність за результати діяльності на такій посаді. 

6. Адміністративні посади державної служби: 1) обіймаються згідно 

з визначеними у законодавстві адміністративними процедурами; 2) основою 

для зайняття є професіоналізм та компетентність; 3) зміна кадрового складу 
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відбувається на умовах контракту або з міркувань кар’єрного зростання; 4) 

компетенцією охоплено реалізацію державної політики, прийняття 

адміністративних рішень, які спрямовані на вирішення конкретних проблем у 

певній галузі економіки або соціальній сфері; 5) характеризуються 

підконтрольністю та підзвітністю вищестоящій посаді в адміністративному 

органі управління; 6) передбачено адміністративну відповідальність за 

результати діяльності на такій посаді. 

7. Підвищення транспарентності діяльності органів виконавчої 

влади в Україні знаходить своє втілення у розробці і реалізації концепції 

електронного врядування в Україні, покликаної забезпечити: 1) легкість 

доступу до інформації про діяльність, структуру, статус, режим роботи, 

місцезнаходження, результати діяльності органів влади, законодавство, що є 

основою їх функціонування, або ж приймається певними органами влади; 2) 

спрощення процедури та можливість електронного звернення до органів влади 

для прийняття рішень, надання адміністративних послуг їх замовникам; 3) 

сприяння реалізації принципу прозорості і відкритості органів влади; 4) участь 

суспільства в управлінні державною за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних технологій; 5) підвищення довіри до органів влади; 6) 

підвищення ефективності громадського контролю. 
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РОЗДІЛ 4 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

 

4.1 Шляхи оптимізації системи та організаційно-штатної 

структури органів виконавчої влади в контексті євроінтеграції 

 

Сьогодні Україна знаходиться на переломному етапі розвитку, який 

характеризується, з одного боку, нестабільністю економічної ситуації 

складністю суспільно-політичного розвитку, з іншого – підтримкою України 

«ззовні» в питаннях євроінтеграції, активізації інтеграційних процесів, 

виділення значних ресурсів на реформування окремих державних інституцій 

та здійснення інших перетворень у напрямку євроінтеграції Європейською 

Спільнотою та Сполученими Штатами Америки. За цих умов від виконання 

гілками влади своїх завдань та функцій, прийнятих рішень, обрання ними 

векторів розвитку та модернізації залежить подальший розвиток держави, 

включаючи швидкість подолання кризи. Реалізація, ефективне та стабільне 

функціонування органів виконавчої влади є важливою умовою дотримання 

пріоритетних принципів, закріплених Конституцією України, зокрема 

принципів законності, верховенства права та розподілу влади на окремі гілки.  

Одним з питань реформування в країні залишається оптимізація 

системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади. Як 

констатує О. А. Тертишна, наша держава продовжує стратегічний курс на 

вступ до Європейської Спільноти і важлива роль у цьому процесі належить 

імплементації загальноприйнятих в Європі стандартів у всіх сферах 

суспільного життя, у тому числі у сфері організації діяльності органів 

виконавчої влади. Запорукою успішних реформ, що пов’язані з 

упровадженням нових європейських стандартів у діяльність органів 

виконавчої влади, є гуманізація управлінської діяльності на всіх рівнях 
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владних структур [461]. І. О. Кульчій вказує на те, що сучасна практика ста-

новлення та розвитку системи органів влади в глобальному вимірі свідчить, 

що впроваджувані зміни й перетворення є різноманітними за характером, їх 

способи та методи залежать від специфіки державного устрою, політичного 

режиму й історичних традицій [219, с. 18]. При цьому І. А. Ісаєнко 

справедливо зауважує, що відмінні колись системи державного управління 

держав-членів ЄС набувають усе більше спільних рис. Відповідний процес 

відбувається поступово і природно, не зачіпає національно-історичних 

традицій і, що важливо, не викликає в держав або їх громадян застережень і 

побоювань. Це зумовлено тим, що європеїзація відбувається паралельно з 

процесами модернізації та інтернаціоналізації державного управління не лише 

в державах-членах ЄС, але й країнах-сусідах Євросоюзу, які застосовують 

принципи належного управління, запозичують кращий досвід державного 

управління тощо [171, с. 113].  

Чому ми вказуємо на те, що оптимізація системи та організаційно-

штатної структури органів виконавчої влади «залишається» серед пріоритетів 

внутрішньої політики України? Тому, що в результаті оптимізації, по-перше, 

повинні здійснитися як локальні зміни в системі органів влади, так і масштабні 

зміни; по-друге, у результаті реформ має сформуватись принципово нова 

система органів влади [219, с. 18]. Однак після проголошення незалежності 

України численні зусилля, спрямовані на поліпшення функціонування саме 

цієї гілки влади, включаючи проведення адміністративної реформи, яка і на 

сьогодні не завершена, не призвели до очікуваного результату. Прикладом 

може служити оцінка виконання бюджетної програми у Державному бюджеті 

України на 2015 рік «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів»: вона не 

виконана в повному обсязі. Розпочата у вересні 2014 року реорганізація та 

ліквідація визначених Кабінетом Міністрів України органів триває 17 місяців 

та до кінця 2015 року так і не завершена. Передбачені за вказаною бюджетною 

програмою кошти на заходи з реорганізації та ліквідації визначених Кабінетом 
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Міністрів України центральних органів виконавчої влади у сумі 1012,5 млн 

грн спрямовані виключно на поточне утримання у 2015 році цих органів (як 

ліквідованих, так і новостворених). На початок 2016 року із 7 новостворених 

органів не виконували функцій 3, водночас продовжували функціонувати 9 із 

18 реорганізованих та ліквідованих державних органів. Завершення 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади 

відтерміновувалося через незабезпечення Кабінетом Міністрів України як 

вищим органом у системі центральних органів виконавчої влади та 

відповідними міністрами своєчасного і повного виконання усіх передбачених 

законодавством організаційних заходів [392]. З одного боку, сам по собі такий 

результат є незадовільним. З іншого боку, якщо у 2015 році ставляться подібні 

завдання, то це прямо вказує на недосконалість системи та організаційно-

штатної структури органів виконавчої влади ї необхідність її оптимізації. 

Ситуація, що склалася, на думку А. Н. Берлач, цілком логічна, адже дуже часто 

зміни зводилися лише до збільшення штату працівників нових та існуючих 

органів влади. До того ж на початку реформування української системи 

виконавчої влади велика кількість нормативно-правових актів приймалася без 

відповідного наукового обґрунтування. Значного поширення набула практика 

зволікання з прийняттям нормативно-правових актів, через що зміни не могли 

розпочатися і порушувалися принципи стадійності, послідовності та 

системності [78, с. 509]. Про всі ці аспекти поговоримо детальніше.  

В умовах активізації євроінтеграційних процесів питання оптимізації 

системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади набуває 

ще більшої актуальності. З цього приводу Г. О. Чечель та І. І. Кириченко 

зазначають, що в умовах інтеграції України до Європейського Співтовариства 

з новою гостротою постає питання оптимізації роботи органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. Доведення ефективності роботи 

державних службовців та організаційної структури органів виконавчої влади 

до європейських стандартів дозволить налагодити механізми планування, 

організації та контролю розвитку окремих регіонів і держави в цілому [489, с. 
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80]. Однак не можна збувати про те, що державно-управлінські механізми та 

інститути, які в країнах Заходу складались і вдосконалювались упродовж 

століть, в Україні, як і в інших посткомуністичних державах, створювались у 

значно коротші терміни. Крім того, сучасні світові стандарти вимагають 

принципово іншого розуміння й підходів до функціонуван¬ня органів влади. 

Відповідно, у нашій державі намічено стратегічний курс на кардинальні зміни 

організації управлінської системи. Здійснити це можливо лише шляхом 

комплексного, системного, злагодженого процесу змін [219, с. 18]. 

М. В. Калашник вважає, що реформування системи органів виконавчої 

влади України має проводитися з позицій найбільш тісної їх взаємодії з 

суспільством і державою та з орієнтацією на більш високі стандарти, які 

об’єктивно можливі і необхідні в сучасних соціально-правових та 

економічних умовах і які необхідно наполегливіше впроваджувати задля 

становлення громадянського суспільства. На її думку, основними критеріями, 

які слід використовувати при визначенні шляхів реформування, є: 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина; демократизація зв’язків з 

громадськістю; приведення організаційно-штатної структури до науково 

обґрунтованих нормативів штатної чисельності; визначення напрямків 

перебудови структури, включаючи забезпечення взаємодії всіх її елементів 

таким чином, щоб система не була обтяжливою для держави і суспільства та 

разом з тим працювала б на благо інтересів громадян України [174, с. 27]. 

Уточнимо, що на законодавчому рівні питання критеріїв реформування 

системи центральних органів виконавчої влади чітко висвітлено у ст. 1 Указу 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 14 березня 2005 року «Про засади реформування системи 

центральних органів виконавчої влади» від 15.04.2005 № 658 [393]. Зокрема 

оптимізація системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої 

влади повинна сприяти ефективному виконанню органами виконавчої влади 

завдань щодо підвищення рівня життя населення та економічного розвитку 

України, встановленню відповідності структури центральних органів 
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виконавчої влади пріоритетним напрямам та першочерговим завданням 

діяльності Кабінету Міністрів України, включати чітке визначення та 

недопущення дублювання функцій органів виконавчої влади.  

Якщо продовжувати аналіз системи органів виконавчої влади України, 

то слід погодитися з Ю. В. Ковбасюком та М. К. Орлатим, що сучасний етап 

конституційного будівництва в Україні характеризується інтенсивним 

пошуком принципово нових рішень, пов’язаних з докорінною перебудовою 

всіх аспектів життя держави і суспільства. На погляд науковців, однією з 

актуальних проблем, які постали після здобуття незалежності Українською 

державою і на сьогодні ще в повному обсязі не вирішені, є вдосконалення 

територіальної організації влади країни [57, с. 3, 20]. Територія як об’єкт 

конституційно-правового регулювання в узагальненому вигляді, вважає О. 

Батанов, може бути представлена крізь призму таких конституційно-правових 

та державно-управлінських інститутів, кожний із яких віддзеркалює певний 

вимір ціннісних характеристик державної території. До них відносяться 

інститути конституційного ладу, територіальної організації державної влади, 

територіальної організації муніципальної влади, компетенційно-територіальні 

інститути, соціально-територіальні інститути правового статусу людини і 

громадянина [72, с. 24-31]. Адміністративно-територіальний поділ, 

зазначають Ю. В. Ковбасюк та М. К. Орлатий, – це своєрідний каркас 

просторової організації держави та зміст її територіального устрою. Залежно 

від особливостей політичної системи та характеру правлячого режиму 

держави конкретно-правовий зміст адміністративно-територіального устрою 

може передбачати різний ступінь централізації та децентралізації. 

Адміністративно-територіальний устрій є територіальною та 

адміністративною організацією держави, основою надання публічних послуг 

населенню та здійснення управління публічними справами на центральному, 

регіональному і місцевому рівнях [57, с. 3, 20]. 

Як було зауважено, одним з найактуальніших питань сьогодення, що 

безпосередньо впливає на вирішення проблеми напрямків оптимізації системи 
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та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади, є реформування 

територіальної організації влади, децентралізація та деконцентрація влади в 

Україні відповідно до Концепції, що ухвалена Кабінетом Міністрів України 01 

квітня 2014 року, на основі європейських принципів самоврядування. 

Основним положенням Концепції, як ми вже зазначали, є розширення 

повноважень територіальних громад. 

Із Звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом у 2016 році [164] відомо, що одними з основних 

результатів цієї реформи є створення 366 нових громад. Органи місцевого 

самоврядування отримали нові повноваження, зокрема щодо управління 

фінансовими ресурсами, реалізація яких перевищує планові показники, які 

закладались на 2016 рік. Також триває процес децентралізації повноважень у 

окремих сферах суспільного життя, таких як освіта, охорона здоров’я, охорона 

громадського порядку та ін. З метою забезпечення підтримки місцевої влади у 

втіленні Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення, яким передбачається 

можливість утворення регіонами неприбуткових небюджетних установ – 

Агенцій регіонального розвитку. Така Агенція працюватиме як офіс з надання 

консультацій щодо підготовки та реалізації програм і проектів регіонального 

розвитку, які мають стати осередками співпраці між державним, приватним та 

громадським секторами.  

Однак реформу не завершено. О. М. Бабич вважає, що законодавчо 

необхідно: 1) чітко визначити, які питання відносяться до відання органів 

виконавчої влади, а які – до органів місцевого самоврядування. При цьому до 

компетенції виконавчої влади мають бути віднесені повноваження (у першу 

чергу, правові, організаційні та соціально-економічні), результати реалізації 

яких пов’язані з інтересами населення України в цілому. У той час, 

повноваження місцевого самоврядування повинні стосуватись забезпечення 

життєдіяльності територіальної громади та надання управлінських послуг її 

членам; 2) переглянути статус територіальної громади як суб’єкта місцевого 
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самоврядування первинного рівня. Закон повинен чітко визначити предмет 

відання та повноваження територіальних громад, у тому числі виключні; 3) 

переглянути повноваження представницьких органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів. Повноваження, як загальні так і 

виключні, мають бути чітко окреслені та розмежовані за рівнями управління. 

Обсяг власних повноважень повинен максимально перевищувати обсяг 

делегованих повноважень [64, с. 113].  

Л. В. Козлова вважає, що для підвищення ефективності спільної 

діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування необхідно 

вивчати нові форми координаційної взаємодії, що засновані на інформаційно-

комунікаційних технологіях (мережеві консультації, телеконференції тощо) 

[191, с. 42-43]. З цього приводу Т. О. Стадниченко та Ю. О. Ліснєвська 

зазначають, що з метою створення європейської моделі публічного управління 

в Україні потрібно звільнити суспільство і країну від влади бюрократичної 

номенклатури. Досягти цієї мети можна за допомогою забезпечення 

конституційної ролі політичних партій, послідовної демократизації 

різноманітних аспектів соціального й політичного життя, розвитку 

громадянського суспільства та реформи системи уряду. В Україні потрібно 

впровадити європейську модель самоврядування, засновану на соціальних і 

політичних цінностях, яка найбільше відповідає інтересам кожного 

українського громадянина. Виконавча влада є природним антагоністом 

місцевого самоврядування, проте це не означає, що повинні бути політичні 

сутички з місцевим самоврядуванням. Європейська модель виключає 

політичні конфлікти між ними, оскільки місцеві органи виконавчої влади 

політично нейтральні. Це також можливо тому, що, по-перше, існує 

можливість реальної участі громадян у справах місцевого самоврядування на 

основі пріоритету прав громадян; по-друге, органи самоврядування 

створюють умови для такої участі громадян відповідно до їхнього власного 

вибору; по-третє, зусилля політичних партій спрямовані на роль посередників 

між громадянами й органами місцевого самоврядування [449, с. 79]. Як 
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стверджують В. В. Баштанник та Н. Ю. Базавлук, публічно-правовий вимір 

державного управління у контексті децентралізації державного та 

муніципального управління вимагає розробки механізмів правового 

забезпечення, що базуються на таких напрямах: реформування органів 

державної влади; формування нової інтегративної регіональної політики 

країни в контексті децентралізації управлінських відносин та розвитку 

механізмів делегованого управління; розвитку парламентської системи 

України, реформування національної виборчої системи відповідно до 

європейських традицій консенсусної демократії; європейського 

демократичного розвитку України у контексті курсу на інтеграцію до ЄС, 

впровадження європейських принципів державного управління [74, с. 14].  

Враховуючи вищевикладені пропозиції та результати аналізу Плану 

заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [322], вважаємо, що на сьогодні 

децентралізація повинна включати ряд таких кроків задля досягнення 

відносин партнерства і взаємної допомоги між відносинами влади та 

суспільства, як-от: 

1) перерозподіл повноважень між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, в тому числі щодо надання 

адміністративних послуг; 

2) перерозподіл бюджетів між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування;  

3) зміну меж районів у процесі добровільного об’єднання та 

приєднання територіальних громад (у 2015 році 794 сільських, селищних та 

міських ради, до складу яких увійшло 2015 населених пунктів, добровільно 

об’єдналися у 159 територіальних громад [486]);  

4) зміну на трирівневий адміністративно-терито-ріального устрою 

України (27 областей, 120-150 районів, 1500-1800 громад) з визначенням такої 

первинної одиниці у системі адміністративно-територіального устрою 

України як громада; 
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5) введення такої посади державної служби як префект, що буде 

здійснювати виконавчу владу в районах і областях, Києві та Севастополі 

(передбачено у проекті Закону про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади) № 2217-а від 01.07.2015 [409]); 

6) введення у правовий обіг таких понять, як «муніципальна варта», 

«старостинський округ», «староста села», «староста селища»; визначення їх 

змісту, статусу відповідних посад; 

7) впровадження концепції відповідальності органів місцевого 

самоврядування за ефективність роботи перед виборцями, за законність – 

перед державою; 

8) оновлення законодавства, в тому числі прийняття нового законів 

про органи місцевого самоврядування, про засади адміністративно-

територіального устрою; щодо посилення відповідальності органів місцевого 

самоврядування за прийняття рішень, що порушують Конституцію та закони 

України; про статус та вибори старост та інших;  

9) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;  

10) надання консультативно-методологічної допомоги;  

11) запровадження в територіальних громадах (передусім в 

об’єднаних територіальних громадах) дільничних поліцейських. 

Окрім зволікання з прийняттям окремих нормативно-правових актів, 

уповільнює децентралізацію неготовність деяких територіальних громад до 

добровільного об’єднання та приєднання. Вважаємо необхідним визначення 

строків добровільного об’єднання та приєднання з тим, щоб можливо було 

підготуватися до адміністративного шляху об’єднання громад через закон чи 

інше політичне рішення. Для цього потрібно розробити відповідний 

законопроект.  

Поряд з децентралізацією, принципами територіального устрою та 

адміністративно-територіального поділу, які є важливими засадами 

демократичного державного ладу європейських країн, є субсидіарність, 

дотримання унітарного характеру держави (територіально-адміністративні 
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одиниці діють у рамках окресленого державою права, мають ідентичний 

правовий статус та підлягають державному контролю з точки зору дотримання 

законодавства), компліментарність (взаємозв’язок та взаємодоповнення 

органів влади) [456, с. 120], розробка оптимального науково зваженого 

понятійно-категоріального інструментарію, який би виключав будь-яку 

двозначність тлумачень [57, с. 42-43] та інші.  

Субсидіарність – наділення максимальною компетенцією органу, що 

знаходиться ближче до громадян [456, с. 120]. Будучи винесеною на порядок 

денний у середині минулого століття, концепція субсидіарності послідовно 

розвивалась упродовж майже 70 років і цей процес триває й наразі. Довгий 

період часу ця концепція сприймалася виключно в негативному аспекті, 

обмежуючи дії Співтовариства по відношенню до його членів. З утворенням 

політичного союзу (ЄС) концепцію субсидіарності почали трактувати у 

позитивному контексті – як право та обов’язок Співтовариство вирішувало 

питання, які держави-члени не можуть вирішити ефективно. Практика 

застосовування субсидіарності довела динамічність даної концепції, яка в 

одних випадках розширює повноваження Співтовариства, в інших – обмежує 

або навіть припиняє їх, хоча питання про надійність критеріїв застосування 

субсидіарності досі залишається відкритим. Принцип субсидіарності навряд 

чи можна вважати таким, що набув завершеного вигляду та став 

універсальним механізмом розподілу повноважень, однак він завдяки значній 

роз’яснювальній роботі, пов’язаній з його запровадженням і реалізацією, стає 

невід’ємним елементом європейської правової та політичної культури [294, с. 

41]. В аспекті субсидіарності та субституційності як принципів організації 

публічної влади та публічної служби, субсидіарної та субституційної правової, 

зокрема конституційної, відповідальності очевидним є відповідальність за 

вирішення у розумні строки питань, пов’язаних із реалізацією права [417, с. 5]. 

Щодо оптимізації організаційно-штатної структури органів виконавчої 

влади в контексті євроінтеграції, то не можна заперечувати, що основним 

компонентом, який забезпечує дієздатність системи державного управління, є 
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людський ресурс, його дієздатність, спроможність до ефективного та 

демократичного управління, розвитку і самовдосконалення [57, с. 65-66]. А 

тому провідне значення у сфері оптимізації організаційно-штатної структури 

органів виконавчої влади мають напрямки реформування державної служби в 

Україні відповідно до стандартів Європейського Союзу, адже, як ми знаємо, 

згідно з нормами чинного законодавства у сфері державної служби фактично 

залишається закріпленим вузьке трактування обсягу відповідної категорії, що 

дозволяє при виділенні шляхів оптимізації системи та організаційно-штатної 

структури органів виконавчої влади враховувати і наукові розробки та норми 

законодавства України у сфері державної служби, яка забезпечує законність 

політичних рішень, що приймаються, цілісність держави як інституту, тобто 

внутрішню безпеку держави, реалізацію суспільного договору, яким є 

Конституція, шляхом стабільного і безперервного надання громадянам 

публічних послуг, гарантованих державою [461]. З цього приводу Н.Т. 

Гончарук вказує на те, що державна служба є ключовим елементом системи 

державного управління, від ефективного функціонування якого залежить 

подальший соціально-економічний розвиток держави, створення 

громадянського суспільства, а тому наближення державної служби до засад, 

загальноприйнятих для країн-членів Європейського Союзу, має надзвичайно 

велику актуальність [117, с. 288].  

Л. І. Аведян, Ю. С. Руденко зазначають, що реформи у сфері державної 

служби спрямовані на гнучкість, інновації, вдосконалення діяльності та 

відповідальності й підзвітності. Натомість вони визнають, що ці поняття не 

наповнені конкретним змістом. Забезпечення інституційної спроможності 

державної служби у сфері європейської інтеграції є актуальним, оскільки саме 

державна служба повинна разом із неурядовим організаціями провести 

моніторинг громадської думки, визначити стратегічні та тактичні завдання, 

створити економічні, соціальні, політичні та культурні передумови для 

європейського розвитку суспільства і держави. Для забезпечення ефективності 

наскрізного управління процесом інтеграції необхідно запровадити спеціальні 
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навчальні програми для всіх державних службовців, головною метою яких 

повинно стати формування розуміння процесу європейської інтеграції як 

інструменту для досягнення стандартів життя ЄС [44, с. 440].  

Серед напрямків реформування державної служби в Україні відповідно 

до стандартів Європейського Союзу названі наступні: вдосконалення 

правових засад функціонування державної служби; професіоналізація 

державної служби; вдосконалення та підвищення ефективності управління 

державною службою [117, с. 291] та запровадження в системі державної 

служби управління персоналом, що базується на принципах закону, 

компетентності та заслуг [114, с. 293]; розвиток персональної відповідальності 

державних службовців через подолання колишніх колективних процесів 

прийняття рішень, що потребує кваліфікованих менеджерів сфери державного 

управління; достатня захищеність, стабільність, належний рівень оплати 

праці, а також чітко визначені права та обов’язки державних службовців [171, 

с. 114]; розвиток індивідуальної відповідальності державних службовців через 

подолання колишніх колективних процесів прийняття рішень, що вимагає 

добре освічених і вмілих менеджерів сфери державного управління; достатня 

захищеність, стабільність [44, с. 437] та інші. Важливим аспектом реформ у 

нашій державі є зміни в системі державної служби. Безперечним є той факт, 

що проблема запобігання й протидії корупції існує в цій системі постійно. 

Державні службовці перебувають у відносинах із громадянами та 

забезпечують втілення в життя завдань і рішень органів публічної влади. Тому 

створення дієвого механізму протидії корупції в цій сфері має підняти довіру 

громадян до органів державної влади в Україні [219, с. 19]. Л. І. Аведян та Ю. 

С. Руденко вважають, що наслідки недоліків у законодавстві для якості 

державної служби і для українського суспільства полягають у неможливості 

виконання та застосування повною мірою принципів і норм Європейського 

Союзу та рекомендацій Ради Європи з удосконалення державної служби як 

інституту, відповідального за реалізацію державної політики та дотримання 

законодавства [44, с. 436].  
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Окрім названих, до числа заходів з оптимізації організаційно-штатної 

структури органів виконавчої влади, як було зауважено у попередньому 

розділі, належить чітке законодавче розмежування політичних та 

адміністративних функцій у системі державного управління, оскільки його 

відсутність призводить до не завжди обґрунтованої плинності кадрів 

державної служби в залежності від політичних змін. Серед проблем 

організаційно-штатної структури органів виконавчої влади України, які 

перешкоджали реальній адаптації виконавчої влади України до умов 

Європейського Співтовариства, але на сьогодні вирішуються, можна назвати 

вдосконалення системи проходження державної служби, тобто системи 

відбору, призначення на посади, просування по службі, врегулювання питання 

запобігання конфлікту інтересів на державній службі, тобто розмежування 

державного і приватного секторів [114, с. 293], усунення дублювання функцій 

і поліпшення їх взаємодії як всередині системи, так і з суб’єктами, що 

знаходяться поза її межами. 

Якщо дещо докладніше вести мову про означені напрямки, то доцільно 

звернути увагу на питання професіоналізації кадрів органів виконавчої влади. 

Насамперед, професіоналізація забезпечується досконалою системою відбору 

кадрів. Не можна заперечувати, що важливим фактором підвищення 

ефективності державного управління є налагодження процесу реформування 

державної системи підготовки кадрів в Україні в період трансформаційних 

змін у суспільстві. Існує потреба у реформуванні методів і форм освіти й 

підвищення кваліфікації, запровадженні європейського виміру до державної 

служби. Задекларований європейський вектор розвитку України нагально 

вимагає ґрунтування системи підготовки кваліфікованих кадрів на 

європейських цінностях [137, с. 25].  

Щодо вдосконалення системи відбору, призначення на посади, 

просування по службі та ротації кадрів, то існуючу практику конкурсу, 

стажування на посадах та відбору кадрового резерву, на думку Л. І. Аведян та 

Ю. С. Руденко, потрібно змінити на більш гнучку систему оцінки кандидатів 
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на посади державних службовців із широким застосуванням засобів і систем 

тестування знань, умінь і навичок. Необхідно розробити та запровадити 

порядок просування по службі та ротації за спеціальними програмами 

кар’єрного зростання, безпосередньо пов’язаними із спеціальним навчанням. 

Мають бути розроблені та запроваджені нові вимоги та критерії до кандидатів 

на посади державних службовців, прозорі механізми призначення на посади 

вищих категорій посад державних службовців. Однією з вимог до кандидатів 

на посади державних службовців у найближчій перспективі повинно стати 

вільне володіння принаймні однією з офіційних мов ЄС [44, с. 437-438]. В. А. 

Головата вважає, що пріоритетом державної політики має стати 

професіоналізація державної служби, насамперед, через систему професійного 

навчання державних службовців. Сьогодні відбувається процес 

удосконалення системи професійного навчання державних службовців, 

спрямування її на підготовку висококваліфікованих менеджерів у сфері 

державного управління, набуття державними службовцями сучасних знань та 

вмінь, необхідних у контексті нової ролі державної служби. Зокрема, мова йде 

про управління процесом розробки державної політики, управління 

програмами і проектами, надання державних послуг тощо. Сучасний вектор 

навчання в системі підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів 

коригується на інноваційне мислення управлінцями усіх рангів нинішніх 

функцій держави в умовах реалізації стратегічного курсу України, 

спрямованого на вступ до Європейського Союзу [114, с. 292]. Європейський 

Союз та держави-члени намагаються вдосконалити систему професійного 

навчання публічних службовців. Наразі в ЄС діє надзвичайно розгалужена 

система професійної підготовки та підвищення кваліфікації публічних 

службовців, яка охоплює посадовців, працівників державних органів влади та 

органів місцевого самоврядування. Серед багатьох характерних рис системи 

професійного навчання публічних службовців у країнах ЄС основними є три: 

системність, розмаїтість та змішаний характер. Якщо говорити про 

системність професійної підготовки публічних службовців, то слід зазначити, 
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що вона є складовою системи державної служби, обидві системи 

взаємозалежні, особливості першої визначають специфіку другої. Навчання 

публічних службовців відбувається в руслі завдань, які стоять перед 

державною службою тієї чи іншої країни, відповідно до стратегічних та 

оперативних планів розвитку. Системи професійного навчання публічних 

службовців в ЄС демонструють розмаїття підходів до їх організації та 

функціонування. На тлі такого розмаїття цілком природним видається 

змішаний характер системи професійного навчання державних службовців, 

тобто поєднання різних підходів, методів, форм організації навчання та його 

фінансування, поєднання в одній системі різних рис або тенденцій, що можуть 

навіть суперечити одна одній (наприклад, поєднання централізованого та 

децентралізованого підходів [57, с. 65-66]. 

Підготовка державних службовців в Україні останнім часом 

орієнтується на кращі німецькі практики. Так, зокрема, саме в результаті 

співпраці Національної академії державного управління при Президентові 

України (далі – НАДУ) з однією з таких шкіл – Вищою школою управління та 

права міста Берлін (Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege – FHVR) – 

за сприяння Німецького товариства технічної співпраці (Deutsche Gesellschaft 

fur Technische Zusamnenarbeit – GTZ) та фінансової підтримки уряду 

Федеративної Республіки Німеччини було розроблено програму підготовки 

державних службовців із наданням кваліфікації «магістр публічного 

адміністрування». Названу програму реалізують у НАДУ з 2007 року як 

експериментальну в межах підготовки магістрів за спеціальністю «Державне 

управління», а наказом Міністра освіти і науки України від 05 травня 2008 

року № 374 спеціальність «Публічне адміністрування» було виокремлено як 

самостійну в освітній галузі «Державне управління» [236, с. 53]. 

Досліджуючи такий напрямок оптимізації організаційно-штатної 

структури органів виконавчої влади як професіоналізація, не можна оминути 

увагою стабільність, адже професіоналізм державного службовця покликаний 

забезпечити стабільність державної служби, якісне виконання функцій, 
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постійну його готовність до вирішення складних завдань, можливість 

покращення своїх професійних якостей тощо. Це не тільки одна з основних 

вимог, яка визначає формування і практичну діяльність персоналу, але й 

необхідна правова умова, без виконання якої неможливе отримання права на 

здійснення посадових повноважень. Принцип професіоналізму і 

компетентності державних службовців характеризується наступними 

ознаками: 1) компетентністю державних службовців, проявом якої є: знання 

ними справи, наявність необхідної професійної освіти і навичок у роботі, 

вивчення і освоєння передового досвіду; 2) систематичним якісним 

виконанням службовцями різних операцій, прийняттям рішень, стабільністю 

службових відносин, відчуттям стійкості службової діяльності, практичністю 

і результативністю виконаної роботи; 3) удосконаленням методів управління 

забезпечення взаємозв’язку з населенням, недопущенням застою, 

консерватизму, бюрократизму, зниження почуття відповідальності; 4) 

поєднанням змінності управлінського персоналу із стійкістю кваліфікованих, 

ініціативних працівників, своєчасним підвищенням їх на посаді або 

переведенням на інші відповідальні ділянки управлінської діяльності з 

урахуванням бажання, кваліфікації і наявного досвіду; 5) оптимальним 

поєднанням в апараті державних органів молодих державних службовців і 

спеціалістів, які передають їм свій досвід і навички, що забезпечить 

поступовість розвитку державної служби [507, с. 123]. В. А. Головата 

справедливо вважає, що вирішення основних проблемних питань, особливо 

проблеми стабільності корпусу державних службовців, їх професіоналізму, 

можливе за умови здійснення необхідних інвестицій у розвиток кадрового 

ресурсу та створення потужної горизонтальної інфраструктури управління 

процесом європейської інтеграції у всій системі державних органів [114, с. 

299]. 

Щодо просування по службі, то О. О. Гиркіна звертає увагу на те, що 

системи державної служби закордонних країн визначаються такими 

елементами, як наймання, підготовка, добір, просування по службі, яке можна 
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поділити на кар’єрне й посадове. У кар’єрній системі працівник, що 

призначається на державну службу, проводить усе своє професійне життя в 

такій ієрархії, де визначено його категорію, клас, ранг. Між рангом 

державного службовця й конкретною посадою, яку він обіймає, за нормальної 

ситуації існує кореляція. Кар’єрна система забезпечує деякий автоматизм у 

просуванні по службі, але за більш високий ранг відповідно до правил 

доводиться змагатися за допомогою так званих внутрішніх конкурсів. Це 

досить стабільна система, тому що, як правило, державний чиновник ніколи 

не виходить за межі однієї й тієї ж сфери діяльності, а лише просувається 

службовими сходами. У посадовій системі існує інший вихідний пункт. 

Спочатку, під час затвердження посад державної служби, складається каталог 

умов для зайняття кожної з посад. На цій основі державний чиновник 

використовується в точно визначеній сфері [111]. В Україні зміни 

законодавства у сфері державної служби торкнулися і сфери рангів та посад. 

Зокрема Законом України «Про державну службу» № 889-VIII, який набрав 

чинності з 01.05.2016, систему категорій посад державної служби обмежено 

трьома видами залежно від порядку призначення на певну посаду, меж 

повноважень, які її характеризують, а також вимог до кваліфікації та 

професійної компетентності особи, що претендує на її зайняття. Кожному з 

видів посад відповідають 9 рангів. У межах кожного виду посад черговий ранг 

присвоюється через кожні три роки на підставі результатів оцінювання 

службової діяльності особи, що займає конкретну посаду. 

У цьому аспекті зауважимо, що система оплати праці державних 

службовців зазнає докорінних змін в аспекті зменшення впливу керівника на 

розмір оплати праці службовця. Це досягається за рахунок збільшення частки 

посадового окладу порівняно з надбавками, преміями і іншими виплатами, що 

призначаються за розсудом керівника. 

Щодо конфлікту інтересів, то визначення більшості питань вступу, 

проходження та припинення державної служби в рамках спеціального 

законодавства, а не на основі норм Кодексу законів про працю України, про 
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що ми докладно зазначали, а також удосконалення законодавства у сфері 

попередження і припинення корупції, про що ми зазначимо у підрозділі 4.3, 

сприяє вирішенню означеного питання. 

І. О. Кульчій вважає, що перехід від стратегії до реального втілення – 

непроста справа. Крім того, не може існувати всеосяжних базових моделей 

упровадження змін до системи органів влади, адже базові моделі, які 

використовуються під час моделювання, не завжди точні й надто спрощені, 

що може призвести до помилок у процесі прийняття управлінських рішень під 

час реалізації змін. Реформування органів влади в Україні залежить від 

багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, що чинять спротив або 

видозмінюють траєкторію перетворень. Упровадження реформи – складне 

завдання, що включає, зокрема, і її проектування, і подолання законодавчих 

перешкод, і отримання схвалення громадськістю. Проблеми реформування 

обговорюються досить давно, проте деякі питання залишаються відкритими і 

наразі. Зокрема не з’ясовано, як спрогнозувати ефективні зміни, як упровадити 

реформи, що відповідатимуть інтересам різних прошарків суспільства, скільки 

ресурсів необхідно залучити тощо [219, с. 17-18]. 

Для виконання вищеперерахованих та інших завдань з оптимізації 

системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади перед 

Кабінетом Міністрів України ставляться конкретні задачі. У рамках даного 

підрозділу ми не будемо аналізувати всі чисельні спроби оптимізації системи 

та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади, а зупинимося 

на останніх двох нормативно-правових актах у відповідній сфері (2010 та 2014 

років).  

Одразу зауважимо, що сьогодні провідну роль у здійсненні оптимізації 

знову відведено Кабінету Міністрів України, хоча до того повноваження щодо 

утворення, реорганізації та ліквідації міністерств й інших центральних органів 

виконавчої влади були віднесені до компетенції Президента України. 

Базуючись на змінах до ст. 116 Конституції України, що мають своє 

законодавче закріплення в рамках Закону України «Про відновлення дії 
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окремих положень Конституції України» від 21.02.2014 № 742 [348], та 

керуючись положеннями абз. 2 п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 27.02.2014 № 794, уряд розробляє і здійснює заходи, 

спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою 

підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов’язаних з 

утриманням апарату управління. Відповідно до п. 9-1  ст. 116 Конституції 

України, абз. 12 п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 27.02.2014 № 794 Кабмін має повноваження утворювати, 

реорганізовувати і ліквідовувати міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у 

Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, 

затверджувати положення про зазначені органи. 

І якщо у 2010 році з метою оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення 

скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, 

підвищення ефективності державного управління Президент України видає 

Указ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 

09.12. 2010 № 1085/2010 [386], то вже у 2014 році таку ж за назвою постанову 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 

10.09.2014 № 442 приймає Кабінет Міністрів [385]. Далі ми переходимо до 

аналізу сучасного стану і перспектив оптимізації системи та організаційно-

штатної структури органів виконавчої влади України, враховуючи положення 

саме цього акта, оскільки він є останнім з числа тих, що встановлюють 

підстави та порядок оптимізації. 

Одразу зауважимо, що окремі результати оптимізації системи та 

організаційно-штатної структури органів виконавчої влади в контексті 

євроінтеграції були позитивними і своєчасними. Наприклад, в ході реалізації 

Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000-2004 рр., 

що мала на меті вдосконалення функціонування інституту державної служби 

відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2000 року № 208 «Про 
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підвищення ефективності системи державної служби», було створено 

Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України, 

вдосконалено систему добору та розстановки кадрів через проведення 

конкурсних іспитів, запровадження системи функціональних обстежень, 

щорічної оцінки кадрового забезпечення державної служби, сформовано 

Єдину державну комп’ютерну систему «Кадри», розроблено Кодекс загальних 

правил поведінки державних службовців, Концепцію адаптації інституту 

державної служби до умов Європейського Співтовариства [114, с. 294-295]. 

У рамках виконання Програми розвитку державної служби на 2005-

2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

08.06.2004 №746 [372], здійснено такі необхідні «точкові» законодавчі зміни: 

прийнято 25 законів, 13 указів Президента, 143 постанови та 54 

розпорядження Кабміну. Всі ці нормативні акти заклали фундамент 

внутрішнього забезпечення широкої діяльності з приведення правового поля 

України у сфері державної служби до норм і стандартів ЄС [502, с. 2-3]. 

Однак про завершення оптимізації наразі не йдеться. Тому ми 

зупинимося на тих питаннях оптимізації, що залишаються не вирішеними. 

Наприклад, в числі завдань оптимізації, поряд з переглядом функцій окремих 

органів виконавчої влади, утворення чи їх ліквідації, було поставлене завдання 

проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади, адже 

оптимізація має ґрунтуватися на вичерпній інформації про наявний стан 

системи виконавчої влади. І як інструмент аналізу функцій та оцінки 

ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх 

структурних підрозділів світова практика пропонує аналітичну методику 

оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка отримала назву 

функціональне обстеження [480, с. 6].  

Проведення такого обстеження та наукове обґрунтування оптимізації 

функціонального навантаження в структурних підрозділах органів виконавчої 

влади було покликане: 1) упорядкувати нормативно-правову базу, що 

регламентує посадові обов’язки державних службовців; 2) оцінити 
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ефективність використання робочого часу працівниками певних підрозділів 

держслужби; 3) збалансувати фактичне функціональне навантаження серед 

працівників при проведенні заходів за напрямками діяльності; 4) врегулювати 

штатний розклад кожного окремого підрозділу за фактичним обсягом 

функціонального навантаження в нормах на одного працівника; 5) 

удосконалити організаційно-управлінські структури органів виконавчої влади 

з внесенням змін за визначеними функціональним дослідженням 

рекомендаціями [489, с. 83]. Відповідні порядки були затверджені двічі: 

вперше – у 2005 році і вдруге – через п’ять років наказом Головного 

управління Державної служби України від 30.03.2010 № 84 [370]. Однак 

розпочата як у 2010, так і у 2014 році оптимізація системи та організаційно-

штатної структури органів виконавчої влади не мала завершеного обстеження 

виконуваних державними органами завдань та функцій, що є одним з чинників 

порушення строків її завершення. І це, на жаль, не єдиний негативний 

показник темпів і результатів оптимізації.  

Аналіз положень останньої постанови КМУ «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 № 442 [385] дозволяє 

встановити, що вихідними концептуальними засадами реформування органів 

виконавчої влади є, зокрема, необхідність переорієнтації діяльності цих 

органів з суто адміністративно-розпорядчих функцій на надання 

адміністративних (управлінських) послуг громадянам [88, с. 46]. Серед 

іншого, чергова оптимізація 2014 року передбачала ліквідацію, реорганізацію 

та утворення ряду органів виконавчої влади, аналіз повноти виконання 

покладених на органи виконавчої влади завдань і функцій, що в кінцевому 

результати повинно було дати зменшення їх загальної кількості на 11 одиниць. 

До оптимізації системи центральних органів виконавчої влади їх структура 

налічувала 74 державні органи, в тому числі 16 міністерств, 25 державних 

служб, 14 державних агентств, 11 державних інспекцій та 8 інших 

центральних органів виконавчої влади, наділених спеціальним статусом 

(Державний комітет телебачення і радіомовлення, Антимонопольний комітет, 
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Національне агентство з питань державної служби, Фонд державного майна, 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 

Український інститут національної пам’яті, Адміністрація Державної 

прикордонної служби та Пенсійний фонд України) [352].  

Однак, незважаючи на визначені строки, у 2014 році оптимізацію 

системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади країни 

не було завершено. Тому для її остаточного здійснення у 2015 році було 

прийнято, і ми про це вже вказували, окрему бюджетну програму, завданням 

якої полягало у фінансуванні скорочення чисельності та оптимізації органів 

виконавчої влади. Але, на жаль, і ці заходи не призвели до бажаного 

результату. Проілюструємо це на прикладі оптимізації Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, для останньої з 

яких завдання з реорганізації було поставлене ще у 2014 році. Але навіть на 

початку 2016 року зазначена служба все ще працювала. В якості іншого 

прикладу візьмемо виконання завдання, яке передбачало злиття Державної 

служби з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками 

в єдиний центральний орган виконавчої влади – Державну службу України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками. Воно також не було виконано 

в повному обсязі.  

Постановою Верховної Ради України від 04 червня 2015 року № 509-

VIII схвалено План законодавчого забезпечення реформ в Україні [389]. 

Здійснення оптимізації системи органів виконавчої влади відповідно до 

завдань децентралізації необхідне задля відповідності системи європейським 

стандартам державного управління, політиці регіоналізму ЄС, де серед 

напрямів активних дій виділено децентралізацію державної влади в окремих 

країнах з метою передачі регіонам максимальних повноважень і закріплення 

прямих відносин з інститутами Європейського Союзу [57, с. 42-43]. Прийнято 

зміни до законів щодо зарахування окремих адміністративних зборів до 

місцевих бюджетів, розширення повноважень органів місцевого 
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самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, фінансової 

забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого 

самоврядування тощо.  

Однак не всі завдання Плану законодавчого забезпечення реформ в 

Україні [389] виконуються у визначені строки. Так, проект Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 

2217-а від 01.07.2015 [409] передбачає введення такої посади державної 

служби як префект, що буде здійснювати виконавчу владу в районах і 

областях, у Києві та Севастополі, ще й досі не прийнятий. Окрім вказаного 

нововведення, відкладання прийняття якого значно збільшує визначені для 

завершення оптимізації строки, також на розгляді Верховної Ради України 

знаходяться проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об’єднання та 

приєднання територіальних громад, розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення 

державного контролю за використанням і охороною земель, статусу старости 

села, селища, муніципальної варти, служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Отже, строки оптимізації порушувалися всупереч визначеним вимогам. 

Як наслідок, маємо чисельні негативні результати, що стосуються як 

оптимізації, так і євроінтеграції. Щодо оптимізації, то прикладом може бути 

залишення поза межами державного управління окремих сфер життя, 

тимчасове припинення виконання окремих функцій держави: ліцензування, 

внутрішній контроль тощо (у разі, коли оптимізацією передбачено зміни 

системи органів виконавчої влади, які не здійснено, але ліквідовані і 

реорганізовані органи вже не працюють, а новостворені ще не працюють, як 

було, наприклад, з Держлікслужбою). З 10 органів виконавчої влади, що в ході 

оптимізації повинні були бути реорганізовані у 2014 році, на початок 2016 

року працювали 5, що не тільки свідчить про порушення строків оптимізації, 
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але й вказує на збільшення витрат держави на функціонування органів, які 

фактично повинні були припинити діяльність. 

Щодо євроінтеграційних процесів, то мова йде про порушення строків 

виконання взятих Україною зобов’язань для інтеграції до європейського 

простору з метою членства в ЄС, в тому числі завдання з імплементації Угоди 

про асоціацію, адаптації законодавства України до законодавства ЄС, 

залучення експертної та фінансової допомоги ЄС для розроблення стратегії 

реформування окремих сфер державного управління тощо. 

Отже, на сьогодні оптимізація системи та організаційно-штатної 

структури органів виконавчої влади в контексті євроінтеграції має значення 

для виконання поставлених перед Україною зобов’язань задля інтеграції до 

європейського простору. А тому вона залишається актуальним для вирішення 

питанням, хоча ряд кроків, спрямованих на його реалізацію, і було прийнято у 

попередні декілька років. Однак про завершення досліджуваного процесу і 

відповідність системи і структури органів виконавчої влади європейським 

стандартам стверджувати зарано. У чому ж причини?  

Якщо взяти нормативну базу для здійснення оптимізації, то чинним 

законодавством України чітко врегульовано підстави, порядок її проведення. 

Зокрема Кабмін, як було зауважено, отримав всі повноваження, необхідні для 

здійснення оптимізації. Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, 

реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

20.10.2011 № 1074. Згідно з п. 3 вказаного Порядку пропозиція щодо 

утворення, реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади вноситься 

Прем’єр-міністрові України членом Кабінету Міністрів України з 

урахуванням пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України, необхідності 

забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади і 

недопущення дублювання їх повноважень. При цьому у зазначеному також 

вказано на необхідність обґрунтування ліквідації, реорганізації чи утворення 

певного органу. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» 
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від 17.03.2011 № 3166-VI [404] чітко розписано механізм завершення 

функціонування старих органів виконавчої влади, а також підстави, умови та 

порядок початку функціонування нових органів виконавчої влади після їх 

створення. Враховуючи, що в законодавстві України визначено механізм 

фінансування оптимізації системи та організаційно-штатної структури органів 

виконавчої влади, доходимо висновку про повне нормативно-правове 

забезпечення її здійснення. Отже, визначення напрямків оптимізації системи 

та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади – це питання, 

яке потребує першочергового вирішення з метою завершення оптимізації 

системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади в 

контексті євроінтеграції. 

До причин порушення строків оптимізації слід віднести: 

несвоєчасність призначення керівників створених у рамках оптимізації 

органів виконавчої влади, що спричиняло неможливість їх державної 

реєстрації; несвоєчасне утворення комісії з реорганізації (наприклад, у 2014 

році із 18 передбачуваних для утворення комісій з реорганізації або ліквідації 

певних центральних органів виконавчої влади утворено лише 13); порушення 

строків розробки плану заходів з реорганізації; несвоєчасність або відсутність 

доручень з боку Кабміну або окремих міністерств щодо конкретних заходів з 

оптимізації; порушення строків прийняття положень, що регулюють 

діяльність новостворених у ході оптимізації органів виконавчої влади тощо. 

Як вказує І. О. Кульчій, практика свідчить, що спрямованість і реалізація 

реформ системи виконавчої влади не здається однозначною. Простежується 

зволікання з прийняттям нормативно-правових актів, через що зміни не могли 

розпочатися вчасно і порушувалися принципи стадійності, послідовності та 

системності [218]. 

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що оптимізація 

системи та організаційно-штатної структури органів виконавчої влади має 

провідне значення задля інтеграції до європейського простору в аспекті 

виконання Україною поставлених завдань. Однак про завершення 
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відповідного процесу і «задоволення» результатами (в першу чергу, щодо 

відповідності системи і структури органів виконавчої влади європейським 

стандартам) мова наразі не йде, незважаючи на вирішення питання 

нормативно-правового забезпечення, оскільки строки оптимізації 

порушуються всупереч визначеним вимогам, що негативно впливає як на сам 

процес оптимізації та функціонування системи органів виконавчої влади в 

Україні (залишення поза межами державного управління окремих сфер життя, 

тимчасове припинення виконання окремих функцій держави: ліцензування, 

внутрішній контроль тощо), так і на євроінтеграцію (порушення строків 

виконання взятих Україною зобов’язань для інтеграції у європейський простір 

з метою членства в ЄС, в тому числі завдання з імплементації Угоди про 

асоціацію, адаптації законодавства України до законодавства ЄС, залучення 

експертної та фінансової допомоги ЄС з метою розроблення стратегії 

реформування окремих сфер державного управління тощо). До причин 

порушення строків оптимізації слід віднести наступні: несвоєчасність 

призначення керівників створених у рамках оптимізації органів виконавчої 

влади, що унеможливило їх державну реєстрацію; несвоєчасне утворення 

комісії з реорганізації; порушення строків розробки плану заходів з 

реорганізації; несвоєчасність або відсутність доручень з боку Кабміну або 

окремих міністерств щодо конкретних заходів з оптимізації; порушення 

строків прийняття положень, що регулюють діяльність новостворених у ході 

оптимізації органів виконавчої влади та інше. 

 

4.2 Підвищення якості надання адміністративних послуг як 

напрямок удосконалення організації діяльності органів виконавчої влади 

 

Особи періодично звертаються до органів виконавчої влади чи органів 

місцевого самоврядування за отриманням паспорта для виїзду за кордон чи 

оформленням субсидії, за реєстрацією себе як суб’єкта підприємницької 

діяльності, для отримання посвідчення водія, дозволу на зберігання та носіння 
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вогнепальної зброї тощо. Це все є сфера надання послуг, особливість яких 

полягає в участі держави як суб’єкта надання [230, с. 146]. Метою модернізації 

публічної адміністрації є забезпечення високої якості послуг для громадян, 

стабільного поступального розвитку суспільства і держави, здатності до 

сприймання та реалізації суспільних потреб та досягнення європейських 

стандартів і цінностей у сфері суспільного життя, таких як верховенство права, 

ефективність, прозорість, відповідальність тощо [149, с. 23]. Інститут 

адміністративних послуг – це новий інститут адміністративного права, що 

з’явився внаслідок демократизації Української держави та визнання за нею 

нової публічно-сервісної, обслуговуючої функції [287, с. 45]. Така тенденція 

цілком відповідає напрямкам розвитку державного управління у Східній 

Європі, серед яких зміна ролі держави відносно суспільства, а також перехід 

від концепції розуміння держави як інструмента до концепції надання послуг 

[28, с. 4]. 

І. Б. Коліушко та В. П. Тимощук вважають, що розвиток 

індустріального суспільства і соціальні негаразди на початку XX століття 

поставили перед органами державного управління більшості країн нові 

завдання, оскільки управлінська діяльність все більше перетворювалась із 

простого гаранта порядку на джерело добробуту і послуг для населення. В 

цьому сенсі роль держави трансформувалася від виконання функції «нічного 

сторожа» до обслуговування суспільства і його потреб. З різницею майже в 

століття посткомуністичні країни, в яких державний апарат взагалі 

сприймався як джерело насильства (тотального втручання), також постали 

перед проблемою визначення нової ролі держави [95, с. 171]. А. В. Валова 

стверджує, що демократична, гнучка та ефективна організація управління 

повинна базуватися на формуванні ефективного механізму надання 

населенню повноцінних адміністративних (управлінських) послуг [88, с. 46]. 

В. М. Олуйко з цього приводу зазначає, що нові політичні реалії 

вимагають від кожного державного службовця розуміння місця і нової ролі 

органів влади, в тому числі і виконавчої, фактично інструмента реалізації 
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державного управління, співзвучного місії держави, яка полягає у виробленні 

політики та реалізації способів вирішення тих суспільних проблем, що не 

можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів. У зв’язку з цим 

здійснюється спрямування сфери державного управління на чітке окреслення 

і обмеження виключно тими проблемами, вирішення яких за допомогою 

держави є необхідним із точки зору вироблення державної політики і надання 

послуг [282, с. 319]. А. В. Ліпенцев та Ю. М. Жук вказують на те, що 

проведення адміністративної реформи в Україні активізує не лише потребу в 

удосконаленні системи публічного управління, але й зміни підходів до 

діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, зокрема переорієнтування її, насамперед, на надання послуг. 

Це потребує невідкладної модернізації системи послуг, що надаються 

органами публічної влади на різних рівнях управління та в межах різних 

галузей. Однією із складових такої системи послуг є адміністративні послуги, 

які в умовах проведення адміністративної реформи розглядаються як 

важливий інструмент здійснення державного управління [234, с. 140]. Н. А. 

Берлач вважає, що адміністративна реформа повинна стати тим чинником, що 

перетворить міністерства та відомства, інші державно-владні суб’єкти на 

систему спеціальних органів, які надають суспільству управлінські послуги, 

адже, реалізуючи призначення демократичної, соціальної та правової держави, 

виконавча влада повинна створювати умови для реалізації прав і свобод 

громадян, а також надання їм широкого кола державних, в тому числі 

управлінських послуг [78, с. 510]. Саме надання послуг, вважає В. М. Олуйко, 

має стати основою діяльності державних службовців, які складають 

фундамент державного апарату. У своїй діяльності державний апарат повинен 

бути чутливим і оперативно адаптуватися до потреб суспільства, яке 

зацікавлене в ефективних та прозорих адміністративних процедурах, 

доброчесності, об’єктивності та професіоналізмі державних службовців [282, 

с. 319].  
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За визначенням Є. В. Грайнер, серед важливих завдань побудови нових 

інститутів було й залишається державне управління, його переорієнтація на 

«клієнтську модель», коли споживачі державних послуг – громадяни, 

громадські організації та інші суб’єкти, задоволення потреб яких визнається 

пріоритетними цілями функціонування державного управління [123]. З цього 

приводу А. Н. Берлач вказує, що в контексті реформування органів виконавчої 

влади запровадження змін означає послідовну демократизацію всього процесу 

здійснення державної влади. Вона пов’язана з переходом від традицій 

«владного розпорядництва» з боку державних органів до «надання послуг» 

(або «обслуговування») громадянам та іншим приватним особам [78, с. 510]. 

В Україні на вирішення проблем низької якості управлінських послуг, 

численних фактів корупції і хабарництва, реального громадського контролю 

за використанням бюджетних коштів, недосконалості дисциплінарної системи 

[293, с. 28], відсутності чіткої регламентації процедури та національних 

стандартів їх надання [114, с. 292] спрямовано чимало зусиль, що не могло не 

дати позитивних результатів. Таким чином, не тільки на законодавчому рівні, 

але й на практиці надання адміністративних послуг характеризується рядом 

змін, що стосуються якості, своєчасності, доступності, чіткої регламентації 

процедури при її спрощенні в аспекті отримання споживачем. І. А. Рибак 

справедливо зауважує, що в нашій державі на сьогодні активно 

напрацьовується особлива етика місцевого управління. Як серед широкої 

громадськості, так і у середовищі чиновників структур виконавчої влади 

формується розуміння головної стратегічної мети їхньої діяльності – надання 

послуг громадянам. А доктрина адміністративних послуг знаходить належне 

опрацювання і на рівні вітчизняної науки як одна з головних засад діяльності 

ефективної публічної адміністрації [422, с. 601], і на законодавчому рівні. 

Що ж ми маємо на увазі, коли говоримо про адміністративні послуги, 

надання яких являє собою один з основних напрямків здійснення 

управлінської діяльності органів виконавчої влади України?  
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У цьому контексті, перш за все, слід зазначити, що термін «послуги» 

стосовно діяльності органів виконавчої влади не сприймається однозначно. 

Наприклад, В. М. Гаращук вважає його використання неприйнятним, коли 

мова йде про сферу державного управління і суб’єктом надання послуг є 

держава [109, с. 109-114]. Щодо терміна «адміністративні», то однозначності 

серед науковців також немає. В науці адміністративного права 

використовується терміни «державно-управлінські послуги» [177, с. 16], 

«управлінські послуги». Наприклад, під управлінською послугою пропонують 

розуміти управлінську діяльність органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб з приводу виконання обов’язків держави 

перед громадянами щодо створення умов для повноцінної реалізації ними 

своїх прав і свобод, які сьогодні набувають пріоритетності у стосунках між 

громадянами і публічною владою [199, с. 26]. Незважаючи на обмеження 

сфери надання управлінських послуг виключно забезпеченням реалізації прав 

і свобод громадян, залишаючи поза межами категорії забезпечення виконання 

обов’язків (аналогічне визначення адміністративної послуги, як було 

зауважено, раніше було закріплене в законодавстві України), а також 

відсутність серед суб’єктів звернення юридичних осіб, зазначимо, що все ж 

таки за основними ознаками, на нашу думку, вказане поняття співпадає з 

поняттям державної послуги. Хоча при дослідженні адміністративних послуг 

слід враховувати співвідношення даного поняття і з такими поняттями, як 

«публічні послуги», «державні послуги», «муніципальні послуги», 

«управлінські послуги». 

У законодавстві України термін «управлінські послуги» достатньо 

поширений. Зокрема в Концепції адміністративної реформи від 22.07.1998 № 

810/98 [374] визначено принципи їх надання як спрямованість на задоволення 

потреб особи і суспільства, мінімізація втручання держави у сферу надання 

послуг, безоплатність необхідних послуг, децентралізація надання. Поняття 

«управлінські послуги» трактується як послуги з боку органів виконавчої 

влади, що є необхідною умовою реалізації прав і свобод громадян (реєстрація, 
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ліцензування, сертифікація тощо). У Концепції йдеться про те, що виконавча 

влада, реалізуючи призначення демократичної, соціальної правової держави, 

створює умови для надання їм широкого кола державних, в тому числі 

управлінських послуг. Держава цілеспрямовано мінімізує своє втручання в 

життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті послуги, які в даний період 

розвитку суспільства в змозі гарантувати і які неможливо знайти на ринку 

послуг. Тим самим вводиться поняття управлінських послуг, що 

співвідносяться з державними як частина і ціле. Але в інших положеннях 

Концепції зустрічаємо ототожнення держаних і управлінських послуг. 

Підтвердженням може слугувати формулювання мети реформування місцевих 

органів виконавчої влади – «спрямування їх діяльності на забезпечення 

реалізації прав і свобод громадян, розширення видів державних 

(управлінських) послуг та підвищення їх якості». Таким чином, сформувати 

остаточне уявлення про зміст і співвідношення категорій «управлінські 

послуги» та «державні послуги» досить важко. У цьому контексті зауважимо, 

що в Концепції адміністративної реформи в Україні № 810/98 від 22.07.1998, 

окрім понять «державні послуги» та «управлінські послуги», міститься 

поняття «громадські послуги». У низці нормативно-правових актів, які були 

прийняті після 1998 року, вживається також поняття «платні послуги, що 

надаються органами державної влади» [234, с. 141]. І це ще більше ускладнює 

питання співвідношення означених вище понять. 

Для того щоб розібратися і обрати термінологію, якою слід оперувати 

при дослідженні питання підвищення якості надання адміністративних послуг 

як напрямку удосконалення організації діяльності органів виконавчої влади, 

звернемося до найновіших актів законодавства України у цій сфері. 

Одразу ж доводиться констатувати, що Закон України «Про 

адміністративні послуги» має прогалини щодо розмежування державних та 

муніципальних послуг. Ця невизначеність, вважає М. І. Ославський, склалася 

значно раніше, оскільки Закони України «Про місцеві державні адміністрації» 

та «Про місцеве самоврядування в Україні» надто широко та без достатньої 
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конкретизації встановили повноваження органів виконавчої влади на місцях 

та органів місцевого самоврядування. На думку науковця, конфлікту 

повноважень з приводу надання адміністративних послуг досі не виникло 

виключно по тій причині, що місцеве самоврядування, будучи наділене 

повноваженнями, але при цьому не маючи коштів, відповідно, не претендує на 

їх реалізацію [287, с. 45]. Відсутнє в законі і поняття публічних послуг. 

Враховуючи, що законодавче регулювання надання адміністративних послуг 

в Україні – це важливий крок на шляху євроінтеграції, розвитку 

адміністративної реформи, державної антикорупційної політики та 

інвестиційної привабливості країни [113, с. 24], цю прогалину слід заповнити. 

Дану проблему можливо вирішити шляхом встановлення описаного вище 

співвідношення. Певну допомогу в цьому може надати аналіз змісту актів, 

прийнятих дещо раніше. Наприклад, якщо враховувати положення Концепції 

розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої 

влади № 90-р, то загальним поняттям для сфери надання державою та 

органами місцевого самоврядування послуг є поняття публічних послуг, що 

охоплюють державні та муніципальні послуги [62, с. 28]. При цьому важливою 

складовою як державних, так і муніципальних послуг визначено 

адміністративні послуги [399].  

Щодо змісту вказаних категорій, то публічну послугу в науці 

адміністративного права визначено як врегульовану публічно-правовими 

нормами діяльність органів публічної адміністрації (державного та 

самоврядного секторів) із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про 

видачу адміністративного акта (дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, 

сертифіката тощо), спрямовану на забезпечення їх прав і законних інтересів 

та/або на виконання особою визначених законом обов’язків [231, с. 127]. 

Публічні послуги – це всі сервісні дії, що надаються публічним сектором або 

іншими суб’єктами під відповідальність публічної влади і за рахунок 

публічних коштів. Публічними послугами може бути визначена не лише 

публічно-владна діяльність, але і її результат, спрямований на реалізацію прав, 
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свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Надавати публічні 

послуги може як публічна адміністрація, так і альтернативні структури, 

створені з ініціативи органів влади у співпраці з громадськими організаціями. 

Фінансування надання послуг здійснюється переважно за рахунок коштів 

Державного чи місцевого бюджетів і контролюється органами, які наділені 

державно-владними повноваженнями [52, с. 257-258]. Принципова відмінність 

між публічними послугами та послугами приватного сектора полягає у тому, 

що приватний сектор намагається максимально розширити асортимент 

послуг, а номенклатура публічних послуг має ґрунтуватися на принципі, суть 

якого полягає в тому, що держава робить тільки те, що не може або не повинен 

робити приватний сектор [462, с. 11].  

Публічні послуги містять у своєму складі державні та муніципальні 

послуги. Державні послуги надаються органами державної влади (в основному 

виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями, а 

також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих 

державою повноважень за рахунок коштів Державного бюджету, 

муніципальні – органами місцевого самоврядування, а також органами 

виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку 

виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за 

рахунок коштів місцевого бюджету [399]. Наведене розмежування здійснено 

на основі розмежування не тільки суб’єктів їх надання, але й джерел 

фінансування надання певного виду послуг, тобто виду бюджету [231, с. 127].  

Адміністративні послуги – це публічні послуги, які надаються 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими 

уповноваженими особами, і надання яких пов’язане з реалізацією владних 

повноважень (тобто прийняттям рішень/вчиненням дій тощо). 

Неадміністративними є послуги, які не пов’язані з прийняттям владних рішень 

(наприклад, освітні та медичні послуги тощо) [462, с. 11]. 

Здійснюючи порівняння змісту таких категорій як управлінські і 

адміністративні послуги, доходимо висновку, що, оскільки у вищенаведеному 
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визначенні управлінських послуг йдеться про виконання обов’язків держави 

[199, с. 26], то їх логічно назвати державними послугами. Однак існує позиція, 

пов’язана з ототожненням понять «адміністративні послуги» та «управлінські 

послуги» [234, с. 141]. Науковці звертають увагу на певну недоречність 

характеристики цих послуг як «управлінських», адже тут більш прийнятним є 

акцент не на «владно-організуючому» аспекті відповідних дій (оскільки 

«управління» – це владно-організуючий вплив), а на тій ознаці, що вони 

здійснюються публічною адміністрацією.  Як пояснюють І. Б. Коліушко та В. 

П. Тимощук, термін «управлінські послуги» було запропоновано вживати 

фахівцями. Але він небезпідставно критикувався, оскільки під управлінськими 

послугами часто розуміють обслуговування власне управлінського процесу, в 

тому числі у приватному секторі виробництва. Крім того, існує так зване 

«широке» розуміння поняття управлінських послуг, фактично тотожне 

поняттю «державні послуги», яке охоплює також послуги, за надання яких 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування несуть 

опосередковану відповідальність, хоча безпосередньо їх не надають 

(наприклад, медична допомога) [95, с. 171]. 

Шукаючи вихід з цього термінологічного різноманіття, акцентуємо 

увагу на прийнятті провідного для досліджуваної сфери Закону України «Про 

адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [345]. Як бачимо вже з 

назви, йдеться саме про послуги, притому про адміністративні. Щодо терміна 

«послуги», то саме він використовується, насамперед, в країнах англо-

американської сім’ї права (Велика Британія, Канада, США) та в 

північноєвропейських країнах (Фінляндія, Швеція) [95, с. 171]. Починаючи з 

кінця 80-х років минулого століття, багато розвинутих країн світу, зокрема 

Велика Британія, США, Канада, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та інші, 

запровадили систему оцінювання роботи органів влади, що ґрунтується на 

очікуваннях та уподобаннях споживачів. Це фактично і було початком 

упровадження доктрини «служіння» («надання послуг»). Серед критеріїв 

оцінки якості публічних (у т.ч. адміністративних) послуг, наприклад, у Канаді, 
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називалися такі: своєчасність, професійність, компетентність службовців, 

доброзичливість, комфорт, справедливість, результат. У Великій Британії 

велике значення у підвищенні якості публічних послуг відіграла Хартія 

Громадянина. Зокрема урядом цієї держави було визначено, що підвищувати 

якість послуг необхідно шляхом встановлення стандартів роботи публічних 

служб щодо надання послуг. На основі Хартії Громадянина було встановлено 

десятки національних (загальнодержавних) та більше ста тисяч місцевих 

хартій. Тобто місцеві органи затверджували власні хартії, де визначали 

стандарти послуг, які ними надаються, та цілі, яких прагнуть досягти [462, с. 

9]. І навпаки, у країнах романо-германської сім’ї права домінуючим 

залишається традиційний підхід нормативного визначення відносин між 

вдалою і приватними особами через використання таких категорій, як 

«повноваження», «функції» та «завдання» адміністративних органів [223, с. 

257]. 

Термін «послуги» дає змогу чітко визначити місце держави та її органів 

у відносинах з громадянами. Сучасна держава є організацією, що перебуває на 

службі суспільства, яка не владарює над громадянами, а надає їм послуги. А 

отже, організація системи надання адміністративних послуг має виходити з 

інтересів громадян, а не чиновників, як це залишилося в спадок від 

радянського типу держави [95, с. 171]. З цього приводу Н. А. Берлач 

справедливо зауважує, що дефініція поняття «послуги» акцентує увагу на 

виконанні саме обов’язків держави перед приватними особами, спрямованих 

на юридичне оформлення умов, необхідних для забезпечення належної 

реалізації ними своїх прав і охоронюваних законом інтересів. Таке розуміння 

повніше відповідає новій ідеології «служіння держави» інтересам людини. 

Виконавча влада в Україні повинна з кожним роком набувати рис надання 

суспільству управлінських послуг, які забезпечуються відповідними 

державно-владними суб’єктами, наділеними достатньою для цього 

компетенцією. У такому випадку демократизація відносин між державою та 

громадянами зумовлює виникнення рис ринкових відносин, що базуються на 
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принципах паритетності, відкритості, ефективності, підконтрольності, а також 

динамічному характері співпраці [78, с. 510]. Характеристика дії як послуги 

вказує на отримання суб’єктом звернення матеріального блага, оскільки 

створюється корисний ефект матеріального характеру, адже послуга має 

особливу споживчу вартість корисний ефект – (задоволення потреб особи). У 

той же час, послуга не має майнового вираження, вона набувається і 

споживається в процесі її надання, а тому не може в подальшому бути 

передана іншій особі [223, с. 257]. 

Щодо терміна «адміністративні», то при його використанні вказують 

на суб’єкта, який надає такі послуги, тобто на адміністрацію (адміністративні 

органи) та владно-публічну (адміністративну) природу діяльності щодо 

надання цих послуг [246, с. 62]. Дане поняття свідчить про підпорядкування 

публічним інтересам, оскільки походить від латинського ministrare – 

«служити» [20, с.171]. Адміністративна послуга має кінцеву форму 

індивідуального адміністративного акта і є результатом адміністративного 

провадження. Отже, підтримуємо висновок про доцільність використання 

саме терміна «адміністративні послуги» [95, с. 171], який і втілено в 

законодавстві України. 

Щодо змісту досліджуваної категорії, то в ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [345] закріплене 

наступне визначення адміністративної послуги: «Це результат здійснення 

владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою 

фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення 

прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Суб’єктами надання 

адміністративної послуги визначені органи виконавчої влади, інші державні 

органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної 

реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги».  



 343 

Аналізуючи це визначення можна стверджувати, що воно враховує ряд 

виділених в науці адміністративного права характерних ознак 

адміністративної послуги. У цьому контексті зауважимо, що в законодавстві 

України також виділено вказані ознаки. Належність послуг до 

адміністративних визначається за такими ознаками: повноваження 

адміністративного органу щодо надання певного виду послуг визначається 

законом; послуги надаються адміністративними органами шляхом реалізації 

владних повноважень; послуги надаються за зверненням фізичних та 

юридичних осіб; результатом розгляду звернення є адміністративний акт, що 

має індивідуальний характер (паспорт, свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо); 

надання послуг пов’язане із забезпеченням створення умов для реалізації 

фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів (абз. 9 

Загальних положень Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади, № 90-р [399]). Однак наведений перелік не 

є досконалим. Наприклад, результат надання послуги обмежено 

адміністративним актом, хоча результатом може бути і укладення 

адміністративного договору. Йдеться про забезпечення реалізації прав, свобод 

і законних інтересів, хоча з реалізацією послуг пов’язане і набуття особою 

обов’язків.  

А тому, аналізуючи наукові позиції стосовно ознак адміністративних 

послуг, виділимо такі специфічні риси, що вказують на належність певної 

розпорядчої діяльності органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування 

[115, с. 88] до здійснення адміністративних послуг:  

1. Надання адміністративної послуги здійснюється згідно із 

спеціальним порядком, визначеним у нормах права (імперативність правового 

регулювання отримання адміністративної послуги).  

2. Послуга надається визначеним органом виконавчої влади або 

органом місцевого самоврядування [231, с. 204].  

3. Надання послуги пов’язане з реалізацією владних повноважень [288, 

с. 45]. 
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4. Послуга надається на підставі безпосередньої ініціативи (заяви) 

фізичних та юридичних осіб незалежно від самої форми заяви (усної чи 

письмової) та порядку її отримання органом влади [231, с. 204]. І. Б. Коліушко 

та В. П. Тимощук пояснюють, що, адміністративні провадження, однією із 

сторін яких є фізична або юридична особа, можна поділити на дві великі 

групи: «втручальні» та «заявні» [95, с. 170-171]. «Втручальна» діяльність 

адміністративного органу (інспекційні перевірки тощо) не є адміністративною 

послугою [234, с. 145]. І в Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, яка була схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р 

[399], чітко визначено, що контрольна діяльність адміністративного органу 

(перевірки, ревізії, інспектування тощо) не є адміністративною послугою. 

Спеціально утворені для проведення контролю органи не можуть надавати 

платних послуг, пов’язаних з виконанням ними контрольних функцій. Щодо 

змісту заяви, то, як пояснює О. К. Туркова, якщо особа звертається до суб’єкта 

надання адміністративних послуг із заявою, що не надає їй права вимоги 

(наприклад, з клопотанням про присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста» чи нагородження почесною грамотою), то в цих випадках йдеться не 

про адміністративні послуги, а про інші відносини – відносини з розгляду 

пропозицій і рекомендацій громадянина [469]. 

5. Для отримання адміністративних послуг фізичним та юридичним 

особам необхідно виконати певні вимоги, визначені законом [95, с. 171].  

6. Результат адміністративної послуги виражається у прийнятті 

адміністративного акта та/або укладенні адміністративного договору. 

Адміністративний акт – це рішення або дія адміністративного органу, яким 

задовольняється заява особи (наприклад, документ: ліцензія, дозвіл, свідоцтво, 

паспорт, посвідчення тощо; реєстраційна дія: внесення запису до реєстру, 

вчинення напису на документі тощо). Адміністративний договір це угода між 

суб’єктом надання адміністративної послуги та особою – замовником послуги 

(наприклад, договір на місцеві перевезення, договір про оренду комунального 
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майна тощо). Такий адміністративний акт або договір має конкретного 

адресата – споживача/замовника [463, с. 6].  

7. У результаті надання адміністративної послуги відбувається набуття, 

зміна чи припинення прав та/або обов’язків особи, яка звернулась за її 

одержанням. Наприклад, зареєструвавшись підприємцем, особа одночасно 

набуває право здійснювати підприємницьку діяльність та обов’язки 

сплачувати відповідні податки, подавати звітність тощо [463, с. 7]. 

8. Послуги надають на платній і безоплатній основі за рахунок коштів 

Державного і місцевого бюджету [272, с. 272]. 

В. А. Телицька до числа ознак адміністративних послуг відносить 

відповідальність посадових і службових осіб за невиконання/неналежне 

виконання обов’язку з надання адміністративних послуг [457, с. 492-493]. 

Однак дана ознака хоч і бажана, але не завжди наявна в нормах чинного 

законодавства.  

Аналізуючи закріплене на сьогодні визначення адміністративної 

послуги, зауважимо, що послуга трактується як результат, хоча науковцями 

запропоновано адміністративну послугу розглядати в двох аспектах: 1) як 

публічно-владну діяльність адміністративного органу; 2) як результат 

публічно-владної діяльності адміністративного органу [462, с. 9].  

Затверджене наразі визначення адміністративних послуг, надання яких 

є частиною компетенції органів виконавчої влади в Україні, відрізняється від 

тих, які використовувалися до прийняття вищевказаного Закону. Наприклад, в 

Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади, що була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2006 року № 90-р [399], адміністративна послуга 

визначалася як результат здійснення владних повноважень уповноваженим 

суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов 

реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних 

інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, 

проведення реєстрації тощо). Як бачимо, у цьому визначенні перелічені деякі 
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види адміністративних послуг, чого немає у чинному на сьогодні в Законі 

України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [345]. І це 

виправдано з точки зору різноманіття адміністративних послуг. У цій ситуації 

корисним є виділення ознак, що вказують на належність певного виду 

діяльності до числа адміністративних послуг, що і зроблено в Законі України 

«Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI. Нинішня концепція 

послуги як «спрямування на набуття, зміну чи припинення прав та/або 

обов’язків» відрізняється від попередньої концепції послуги як «юридичне 

оформлення умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів» тим, що в 

ній відсутнє обмеження сфери послуг лише правами, свободами та законними 

інтересами суб’єктів звернення.  

Інше визначення включала постанова Кабінету Міністрів України «Про 

заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» від 17.07.2009 № 737 

[375]. У цьому акті адміністративна послуга була визначена як послуга, яка є 

результатом здійснення суб’єктом повноважень щодо прийняття згідно з 

нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи 

адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і 

законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків 

(отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, 

реєстрація тощо). Невдалим є визначення послуги послугою, однак введення 

в сферу послуг і забезпечення виконання обов’язків суб’єктів звернення 

можна вважати його вдосконаленням. 

Описані недоліки відсутні в закріпленому в ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [345] понятті 

«адміністративна послуга». Особливо доцільно звернути увагу на те, що у 

ньому замість звичного терміна «споживачі послуг» закріплено поняття 

«суб’єкт звернення», хоча в науці адміністративного права оперують і 

поняттям «споживачі адміністративних послуг» [95, с. 173]. Як констатує Є. 

О. Легеза, одним із завдань держави є орієнтація на нагальні потреби народу в 
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цілому і кожного громадянина окремо, що створює між державою та 

приватними особами своєрідні відносини «виконавець – споживач» [229]. 

Розглядаючи питання підвищення якості надання адміністративних 

послуг як напрямку удосконалення організації діяльності органів виконавчої 

влади, не можна оминути увагою практики створення центрів надання 

адміністративних послуг, що мають всі необхідні умови для замовлення, 

очікування і отримання в короткі строки з виконанням зменшеної кількості 

вимог адміністративних послуг. У цьому контексті зауважимо, що з метою 

отримання громадянином без ускладнень, швидко і, по/можливості, в рамках 

одного візиту адміністративної послуги в багатьох європейських країнах була 

розроблена модель єдиного офісу для громадян («onestop shop»). Більшість 

міст запроваджували такі установи на власний розсуд, і тому практика має 

багато особливостей. Універсами послуг (або «офіс для громадян» чи «бюро 

для громадян») є візитною карткою адміністрації (відображають її імідж у 

громадськості), оскільки в них відбувається до 80 % контактів адміністрації з 

приватними особами. Тому створювати універсами послуг рекомендується 

незалежно від розмірів громади, оскільки вони є центральним місцем 

звернення громадян до адміністрації [456, с. 120]. 

Станом на 01.01.2017 в Україні утворено 628 центрів надання 

адміністративних послуг та 33 – на тимчасово непідконтрольній території 

України. Утворення зазначених центрів включало облаштування місць 

очікування для суб’єктів замовлення, інформаційну, консультаційну 

підтримку у спеціально створених залах і поза їх межами. Так, згідно з п. 5 

Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 

року № 588 [343], центр розміщується в центральній частині 

міста/селища/села або іншому зручному для суб’єктів звернення місці з 

розвинутою транспортною інфраструктурою. Облаштовується безоплатною 

стоянкою і знаками, що вказують на надання у відповідній будівлі 

адміністративних послуг, як на самій будівлі, так і на вулицях поблизу. Згідно 
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з п. 6 вказаного Примірного регламенту приміщення центру обов’язково 

включає відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється 

прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів 

звернення працівниками центру у відповідних секторах. Закрита частина 

призначена для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та 

здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до 

адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної 

пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, 

журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Сюди суб’єкти звернення не 

заходять. 

Окрім облаштування місць надання послуг, утворення центрів надання 

адміністративних послуг супроводжувалося спрощенням процедури та 

скороченням термінів надання адміністративних послуг, вирішенням питання 

режиму роботи суб’єктів надання адміністративних послуг, дозволило 

акумулювати суб’єктів надання адміністративних послуг в одному місці для 

зручності отримування послуг, долаючи проблему розпорошеності 

адміністративних органів.  

І такі результати є логічними, адже виконуються основні завдання 

центру, що передбачені ст. 4 Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 лютого 2013 року № 118 [371]. До числа вказаних завдань 

відносяться наступні: організація надання адміністративних послуг у 

найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 

якості їх надання; забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги 

та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через 

адміністратора. При цьому для кожної адміністративної послуги розроблені 

технологічні картки, що включають інформацію про порядок надання такої 

послуги. Згідно п. 3 Вимог до підготовки технологічної картки 

адміністративної послуги, що затверджені додатком до постанови Кабінету 
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Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 [359], кожна технологічна 

картка готується з урахуванням таких критеріїв як: 1) мінімізація дій суб’єкта 

звернення, та витрат часу та інших ресурсів суб’єкта надання адміністративної 

послуги; 2) оперативність та своєчасність надання адміністративної послуги. 

Одним з факторів, що забезпечує дотримання останнього критерію, є 

взаємодія місцевих державних адміністрацій, при яких утворено центри 

надання адміністративних послуг, з органами виконавчої влади, які є 

суб’єктами надання адміністративних послуг, для належної організації 

надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення 

адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видача їм оформлених 

результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх 

наданні [141]. 

Підвищення якості надання адміністративних послуг включає 

інформаційну підтримку, що стосується і облаштування центрів надання 

адміністративних послуг: встановлення покажчиків, розміщення табличок з 

найменуванням та іншими діями у центрах та поряд з ними. Також мова йде 

про створення і підтримку офіційних веб-сторінок та інших дій у віртуальному 

просторі з метою надання об’єктивної, достовірної і повної інформації про 

надання адміністративних послуг. З 2013 року функціонує Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, що дозволяє не тільки отримувати 

інформацію про суб’єктів надання послуг, самі адміністративні послуги та 

центри їх надання, але й завантажувати і заповнювати в електронній формі 

заяви та інші документи, необхідні для отримання деяких адміністративних 

послуг, подавати заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, 

отримувати інформацію про хід розгляду заяв, одержувати за допомогою 

засобів телекомунікаційного зв’язку результати надання адміністративних 

послуг, здійснювати оплату надання адміністративної послуги дистанційно в 

електронній формі [361]. З відкриттям порталу здійснено крок на шляху 

впровадження в Україні електронного урядування, запровадження і розбудова 

якого, перш за все, спрямована на подолання корупції, швидке надання 
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якісних адміністративних послуг. Зауважимо, що з метою надання об’єктивної 

і повної інформації про надані адміністративні послуги сформовано їх реєстр, 

ведення якого забезпечує облік адміністративних послуг, відкритий і 

безоплатний доступ до інформації про адміністративні послуги [366]. 

Деякі проблеми залишаються не вирішеними. Наприклад, питання 

консультування. Частими на сьогоднішній день є ситуації, коли за 

службовими телефонами необхідного адміністративного органу або не можна 

додзвонитися взагалі, або ж повідомляється, що «консультації телефоном не 

надаються» [462, с. 9].  

Проблемою є недостатня ефективність діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, створених при районних державних адміністраціях. 

Це пов’язано з недостатнім рівнем компетенційних вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посади в центрах для надання адміністративних 

послуг. Пошук осіб, що відповідають всім критеріям, досить складний, що не 

дає можливості запровадження надання необхідних послуг до знаходження і 

прийняття на службу відповідних службовців. Описані проблеми поєднуються 

з проблемою низької активності налагодження взаємодії органів місцевого 

самоврядування з районними державними адміністраціями, зокрема щодо 

надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування через 

центри надання адміністративних послуг, які створені і функціонують при 

районних державних адміністраціях. Виняток становлять лише міста 

обласного значення. 

Не можна оминути увагою і той факт, що не всі послуги, передбачені 

для надання через центри [141], фактично надаються ними. Так, із 628 центрів 

надання адміністративних послуг, що функціонують на території України, у 

28,6 % надається менше 50 послуг, 45 % – 50-100 послуг, 18,3 % – 100-150 

послуг, 5,4 % – 150-200 послуг, 2,7 % – понад 200 послуг. З числа ЦОВВ, що 

надають адміністративні послуги, найбільшу кількість послуг надає 

Міністерство юстиції України (188), Національна комісія з цінних паперів і 

фондового ринку (184), Міністерство внутрішніх справ (131), Національна 
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комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(113), Державна фіскальна служба (112). 

Практика надання адміністративних послуг в Україні свідчить про 

гостроту проблеми відсутності альтернативних способів звернення до 

адміністративних органів за адміністративними послугами. В ряді випадків 

споживач мусить особисто і неодноразово відвідувати адміністративний 

орган. При цьому законодавство рідко «дозволяє» відправляти запит на 

послугу навіть «традиційною» поштою [462, с. 9]. Відповідна практика є 

перепоною для отримання адміністративних послуг в електронному режимі на 

всій території України. І особливо гостро ця проблема стосується тимчасово 

непідконтрольних Україні територій. Розробка і впровадження в рамках 

концепції електронного урядування альтернативних способів звернення до 

адміністративних органів за адміністративними послугами, для отримання 

інформації про хід розгляду заяв, для держання за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг, 

здійснення оплати надання адміністративної послуги дистанційно в 

електронній формі дозволило б вирішити вказану проблему.  

У цьому контексті доцільно зауважити, що здійснюється технічне 

забезпечення центрів, яке включає електронізацію (он-лайн консультування 

(8,7 %); отримання послуг в електронному варіанті (11,5 %); електронна черга 

(13 %); електронний документообіг (11,1 %) та надання супутніх послуг 

(банківські послуги (10,3 %); канцелярські послуги (8,9 %); дитяча кімната (1 

%); Wi-Fi (1,2 %) [316, 72-78]. 

Актуальною для України є проблема так званого «територіального 

монополізму». Зокрема більшість послуг для фізичних осіб надаються лише за 

місцем офіційної реєстрації місця проживання [462, с. 9]. 

В окремих адміністративних органах ще збереглася пропускна система 

як окрема перешкода на шляху потрапляння до приміщення адміністративного 

органу, в якому надаються адміністративні послуги. Така практика веде не 

лише до втрат часу споживачами (пов’язаних з отриманням спеціальних 
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перепусток тощо), але й створює нездорову психологічну атмосферу в 

адміністративних органах [462, с. 9].  

Доцільно також акцентувати увагу на проблемі підключення 

«універсамів послуг» до основних реєстрів (наприклад, лише 2,5 % центрів 

підключено до Єдиного державного демографічного реєстру ). 

Окрім невирішених проблем, утворення центрів надання 

адміністративних послуг породжує появу нових питань. Першим з них є 

питання збільшення кількості центрів при зменшенні надходжень до місцевих 

бюджетів через таке збільшення. Водночас, витрати фізичних та юридичних 

осіб в такому разі збільшуються. 

Незважаючи на недоліки, все ж таки зміни були значними і систему 

надання адміністративних послуг змінено на краще для суб’єктів звернення. 

Поряд з цим, утворення вказаних центрів супроводжувалося зміною умов 

праці суб’єктів надання послуг, автоматизацією відповідного процесу. З цього 

приводу В. П. Тимущук вказує, що створення зручних і доступних умов для 

отримання приватними особами адміністративних послуг було однією з 

головних задач, що має вирішуватися органами державної влади та місцевого 

самоврядування, адже саме за якістю послуг кожен громадянин оцінює 

турботу влади про нього. Але службовці органів влади також вимагали 

покращення умов праці, оскільки почастішали ситуації, пов’язані з надмірним 

навантаженням на тих працівників, які «ведуть прийом» громадян на робочих 

місцях, які невпорядковані та неналежно обладнані. Проте позитивні наслідки 

для керівництва міста та працівників органів влади є не менш вагомими. Вони 

полягають в наступному: 1) задоволенні громадяни; 2) упорядкуванні умов 

праці; 3) раціоналізації процедур прийняття рішень; 4) мінімізації умов для 

корупції та зловживань; 5) покращенні інвестиційного клімату [462, с. 9]. 

Підвищенню якості надання адміністративних послуг сприятиме 

врахування позитивного європейського досвіду правового регулювання 

адміністративної процедури [45, с. 10]. Погодимось із В. А. Телицькою, яка 

стверджує, що в Україні існує нагальна потреба у прийнятті Адміністративно-
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процедурного кодексу, який повинен урегулювати загальний порядок надання 

адміністративних послуг, починаючи від правил про реєстрацію звернення за 

послугою і закінчуючи процедурою оскарження рішень органів. Конкретні ж 

вимоги щодо кожного виду адміністративних послуг (до якого органу 

звертатись, які документи подавати тощо) повинні визначатися в спеціальних 

законах, присвячених відповідним послугам [456, с. 121]. 

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України внесено на 

розгляд Верховної Ради України у 2012 році з метою утвердження і реалізації 

прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення 

їх гарантій і захисту. Він визначає порядок діяльності державних органів і 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб щодо 

забезпечення справедливого, об’єктивного та своєчасного розгляду 

адміністративних справ відповідно до принципів належного урядування. У 

пояснювальній записці до Проекту зазначено, що «визначальною ознакою 

розвитку законодавства, зокрема адміністративного, у демократичних країнах 

є його спрямованість на забезпечення прав і законних інтересів осіб у 

відносинах із державою та її органами. Одна з найважливіших гарантій цього 

– чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади. За таких 

умов державний службовець чи службовець органу місцевого самоврядування 

діє не свавільно, а керуючись чітко встановленим порядком… необхідність 

законодавчого регулювання порядку діяльності державних органів та інших 

суб’єктів, які виконують владні (розпорядчі) функції, і особливо їх відносин з 

приватними особами, сьогодні не викликає сумнівів» [408]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що адміністративну 

послугу відрізняє ряд таких характерних ознак: 1) надається згідно із 

спеціальним порядком, визначеним в нормах права (імперативність правового 

регулювання отримання адміністративної послуги); 2) надається визначеним 

законодавчим органом виконавчої влади або місцевого самоврядування; 3) 

надання пов’язане з реалізацією владних повноважень; 4) задля отримання 

послуги необхідним є звернення споживача до уповноваженого органу 
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шляхом виявлення усно чи письмово безпосередньої ініціативи у 

встановленому для отримання конкретної послуги порядку; 5) передбачає 

виконання споживачем законодавчо визначених вимог для отримання 

адміністративних послуг; 6) надання адміністративної послуги має вигляд 

адміністративного акта чи адміністративного договору; 7) у зв’язку з 

отриманням адміністративних послуг споживач набуває прав чи обов’язків, 

які зазнають змін чи припиняються; 8) послуги надають на платній і 

безоплатній основі за рахунок коштів Державного і місцевого бюджету. 

На сьогодні на вдосконалення діяльності з надання і отримання 

адміністративних послуг спрямовано чимало зусиль. При цьому звертаємо 

увагу на те, що це робиться як в аспекті надання послуг (відбувається зміна 

умов праці суб’єктів надання послуг, автоматизація відповідного процесу 

тощо), так і їх отримання. Найзначнішим здобутком у цьому контексті є 

створення центрів надання адміністративних послуг, що включало 

облаштування місць очікування для суб’єктів замовлення, інформаційну, 

консультаційну підтримку у спеціально створених залах і поза їх межами, 

спрощення процедури та скорочення термінів надання адміністративних 

послуг, вирішення питання режиму роботи суб’єктів надання 

адміністративних послуг, акумулювання суб’єктів надання адміністративних 

послуг в одному місці для зручності отримування послуг, долаючи проблему 

розпорошеності адміністративних органів та ін. Прояви підвищення якості 

надання адміністративних послуг в Україні з орієнтацією, першочергово, на 

європейський досвід і стандарти. Однак удосконалення не завершене і 

охоплює як напрямки, що вже реалізуються (описані вище), так і перспективні 

для вирішення питання: 1) регулювання адміністративної процедури; 2) 

проведення подальшої децентралізації повноважень з надання 

адміністративних послуг; 3) зміцнення інституційної спроможності центрів 

надання адміністративних послуг за рахунок збільшення фінансування, 

подальшого розвитку електронного урядування, оптимізації управління, 

технічного оснащення; 4) спрощення процедур надання послуг; 5) створення 
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територіальних підрозділів центрів надання адміністративних послуг та 

віддалених місць роботи адміністраторів; 6) здійснення оцінювання якості 

роботи центрів та надаваних ними послуг; 7) перехід центрів, створених при 

районних державних адміністраціях, до органів місцевого самоврядування; 8) 

припинення практики утворення відомчих центрів надання адміністративних 

послуг (державних і комунальних підприємств); 9) поширення інформації про 

можливості і переваги центрів у засобах масової інформації, Інтернеті тощо 

задля їх популяризації і підвищення довіри до них з боку замовників 

адміністративних послуг; 10) розробка і впровадження в рамках концепції 

електронного урядування альтернативних способів звернення до 

адміністративних органів за адміністративними послугами з урахуванням 

стандарту Electronic identification and trust services for electronic transactions in 

the internal market and repealing (eIDAS); 11) визначення критеріїв оцінки 

якості послуг, для чого можливо скористатися досвідом Великої Британії, де 

суб’єкти надання послуг самостійно затверджують хартії цілей свого 

функціонування та стандартів послуг. 

 

4.3 Удосконалення контролю та відповідальності органів 

виконавчої влади в Україні 

 

Як було неодноразово зауважено, при зосередженні уваги на розвитку 

України як суверенної, демократичної, соціальної та правової держави можна 

дійти висновку про те, що за роки незалежності система органів виконавчої 

влади України формувалася та змінювалась в залежності від конкретно-

історичних умов розвитку суспільства. Більше того, і сьогодні демократичні 

перетворення в Україні вимагають проведення системних змін у вітчизняній 

системі органів виконавчої влади при врахуванні досвіду європейських країн. 

У чинній Конституції України втілено концепцію здійснення публічної влади 

відповідно до низки нових для національного конституціоналізму принципів, 
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зокрема принципів відповідальності, децентралізації та деконцентрації у 

поєднанні з принципами безперервності та повсюдності [417, с. 3]. 

У рамках даного підрозділу зупинимося на такому принципі як 

відповідальність органів виконавчої влади України та контроль за їх 

діяльністю, що є одним з провідних в організації діяльності органів виконавчої 

влади в країнах ЄС [32, с. 12].  

Суб’єктів контролю органів виконавчої влади в Україні велика 

кількість, як, до речі, і його різновидів. Мова йде про загальний (суцільний) і 

спеціальний (вибірковий), зовнішній і внутрішній (відомчий, галузевий) 

контроль, гласний і негласний. Контроль також може бути попереднім, 

поточним і наступним, постійним та тимчасовим. За суб’єктами це може бути 

контроль державний (наприклад, голови держави, парламенту, інших органів 

виконавчої влади, судовий контроль) та громадський. Це далеко не повний 

перелік видів контролю, що здійснюється стосовно органів виконавчої вади 

України. Однак в даному дослідженні ми не маємо ані мети, ані можливості 

проаналізувати всі види контролю, що цілком може становити тему окремої 

дисертації. Тому зупинимося на найбільш актуальних питаннях контролю 

органів виконавчої влади та його удосконаленні.  

Насамперед зауважимо, що сучасною тенденцією в досліджуваній 

сфері є розширення меж громадського контролю і вдосконалення саме цього 

виду контролю стосовно діяльності органів виконавчої влади в Україні. 

Контроль за роботою органів виконавчої влади має здійснюватися не 

окремими посадовцями, а пересічними громадянами і народом в цілому, 

вважає М. В. Калашник [174, с. 28]. Як констатує К. А. Добровіцьк, Україна 

потребує кардинальних змін у багатьох сферах і участь громадськості в 

державному управлінні – не виняток. Як зазначено в Конституції України, 

громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. 

Одним з видів реалізації цього права, на думку науковця, є здійснення 

громадського контролю діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування [145, с. 303]. І. О. Сквірський акцентує увагу на тому, що 
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динамічний розвиток громадянського суспільства в Україні зумовлює 

подальше змістове формування його інститутів, одним із яких виступає 

громадський контроль. Громадський контроль у публічному управлінні 

виступає не тільки невід’ємною складовою публічного управління, але й 

найважливішим чинником розвитку громадянського суспільства. Проте для 

того, щоб громадський контроль став дійсно ефективним засобом впливу на 

суб’єктів публічного управління, необхідно удосконалювати правові засади 

його організації та здійснення. У зв’язку із цим потрібно розробити та 

прийняти Закон України «Про громадський контроль у публічному 

управлінні», у межах якого мають бути визначені його принципи, мета, 

завдання та функції, а також процедури реалізації контрольних заходів [436, с. 

135]. 

А тому на сьогодні значні ресурси витрачено і продовжують 

витрачатися на вирішення проблем недостатньої відкритості та прозорості 

діяльності державних службовців, створення умов для надійного контролю за 

такою діяльністю з боку суспільства, щоб мінімізувати можливості для 

зловживань, порушень, хабарів, безвідповідальності [114, с. 293]. 

Зрозуміло, що державний контроль залишається важливим для 

належного і повного виконання органами виконавчої влади поставлених перед 

ними завдань, попередження і зупинення фактів зловживань владою, 

перевищення владних повноважень та інших порушень норм законодавства 

України. 

Зокрема відповідно ст. 113 Конституції України Кабінет Міністрів 

України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою 

України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 

передбачених цією Конституцією. Згідно п. 15 ст. 106 Основного Закону 

Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного 

Суду України щодо їх конституційності [202].  
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Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю уряду і має 

повноваження на припинення його повноважень (про це детально нижче при 

розгляді відповідальності).  

Щодо судового контролю, то він обмежується лише судовим розглядом 

справ у разі, якщо є порушена справа за позовом, подаючи який особа бажає 

відновити або визнати своє право. Якщо особа цього не бажає, то суд не має 

жодних повноважень по захисту порушених прав. Отже, судовий контроль 

реалізується у сфері виконавчої влади виключно у формі здійснення 

правосуддя.  

Функція судового контролю набуває особливого змісту при вирішенні 

адміністративних справ, зокрема тих, що виникають з адміністративно-

правових відносин. Це пов’язано з перевіркою законності актів управління у 

зв’язку із зверненнями заінтересованих осіб, зокрема заявами чи скаргами 

громадян. Під час вирішення таких справ суд обов’язково перевіряє 

доцільність, законність, обґрунтованість рішень або дій відповідних органів, 

їх посадових осіб [54, с. 374]. Акцентуємо увагу на тому, що в судовій системі 

сьогодні відбуваються значні зміни. І в рамках даного підрозділу ми 

зупинимося на контролі органів виконавчої влади України через 

адміністративні суди.  

Функціонування системи адміністративної юстиції спеціалізується на 

контролі саме владної діяльності органів держави, в тому числі й органів 

виконавчої влади, адже адміністративні суди розглядають і вирішують 

адміністративні справи, тобто публічно-правові спори, в яких хоча б однією 

стороною виступає орган державного управління [340, с. 446]. І. І. Кравчук 

вважає, що складність захисту у сфері таких відносин пояснюється 

підпорядкованістю, підлеглістю осіб у цих відносинах органам та посадовцям, 

які здійснюють управлінські функції і мають право приймати обов’язкові 

рішення. Це вимагає забезпечення надійності контролю через розгляд 

адміністративних спорів незалежним авторитетним органом – судом, перед 

яким особа і суб’єкт владних повноважень є рівними [211, с. 338; 289, с. 12]. 
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Не можна не погодитися з А. Зелінським стосовно того, що «судовий контроль 

за законністю адміністративних рішень повинен забезпечувати правопорядок 

у діяльності органів державного управління, підвищити рівень цієї діяльності, 

зробити однаковим застосування приписів адміністративного права, 

розширити сферу прав громадян, посилити довіру громадянина до органів 

державної адміністрації, усунути певний комплекс неповноцінності, що 

виникає при порівнянні польського законодавства з іншими правовими 

системами» [42, с. 6]. 

Адміністративні суди мають превагу порівняно з іншими судами, 

оскільки адміністративна юстиція характеризується спеціалізацією, 

відділенням таких судів від загальних судів цивільної і кримінальної 

юрисдикції, а також особливими процедурами розгляду скарг на неправомірні 

адміністративні акти й дії (бездіяльність). Мета адміністративної юстиції – 

захист «суб’єктивних публічних прав громадян», «самого об’єктивного 

порядку», тобто правопорядку, «забезпечення законності управління», 

гарантування самостійності й незалежності виконавчої, адміністративної 

влади. Головна характерна особливість адміністративної юстиції полягає в 

тому, що вона являє собою правосуддя, тобто уособлює судову, а не виконавчу 

гілку влади. Адміністративну юстицію характеризує незалежність від 

адміністративних органів [95, с. 217], що дозволяє суду виконувати своє 

основне призначення щодо відправлення незалежного, професійного та 

справедливого правосуддя на засадах верховенства права [474, с. 160]. 

З огляду на викладене в рамках аналізу проблеми вдосконалення 

контролю діяльності органів виконавчої влади можна стверджувати про 

доцільність функціонування системи адміністративної юстиції в Україні. Хоча 

в процесі активного обговорення цього питання лунають пропозиції стосовно 

відмови від окремої системи адміністративної юстиції у зв’язку з тим, що 

судова система України найскладніша в Європі. Є. Б. Кубко з цього приводу 

зазначає: «В Україні створено заплутану систему адміністративних судів. Є 27 

обласних адміністративних судів, які, як правило, розглядають 
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адміністративні справи в першій інстанції, 9 апеляційних адміністративних 

судів та Вищий адміністративний суд України. Верховний Суд України також 

наділений повноваженнями в окремих інстанціях розглядати адміністративні 

справи…необхідність подальшої реформи адміністративної юстиції у 

напрямку міжнародних стандартів є очевидною…» [22, с. 261]. У Європі 

адміністративні суди функціонують на принципах незалежності та 

об’єктивності суду, створеного згідно із законом, справедливості 

адміністративної процедури, яка проводиться в розумні строки, відкритості 

судових засідань, забезпечення ефективних засобів захисту [30, с. 29]. 

Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччині діє трирівнева система 

адміністративної юстиції, компетенцією якої охоплено конкретний перелік 

спорів [16, с. 97]. Вона включає Федеральний адміністративний суд, Вищі 

адміністративні суди земель ФРН, суди з адміністративних справ, створені в 

містах (округах) [482, с. 64]. У Польщі адміністративна юстиція функціонує у 

вигляді Вищого адміністративного суду, який має дев’ять місцевих 

представництв [24, с. 239] і являє собою орган спеціальної юрисдикції, який 

здійснює свої повноваження на загальних для всієї судової системи Польщі 

принципах [43, с. 24]. Адміністративні суди Франції – доступний і ефективний 

засіб захисту від неправомірних адміністративних дій. Загальна юрисдикція 

адміністративних судів не вимагає будь-якої спеціальної форми звернення до 

міністра чи адміністративного суду [7, с. 26-29]. 

Численні органи створені спеціально для здійснення функції контролю 

в окремих сферах діяльності органів виконавчої влади. До них належить: 

Державна фінансова інспекція України, Державна фіскальна служба України, 

Національне антикорупційне бюро та інші. І в окремих сферах, де 

здійснюється спеціальний контроль, на сьогодні відбуваються значні 

трансформації. Деяких з них ми торкнемося в даному підрозділі, оскільки вони 

характеризують удосконалення контролю органів виконавчої влади. 

Так, на наш погляд, доцільно звернути увагу на зміни законодавства у 

сфері боротьби з корупцією. Л. І. Аведян та Ю. С. Руденко зазначають, що 
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однією з найбільш актуальних проблем функціонування Української держави 

і розвитку нашого суспільства є корупція. Саме завдання подолання корупції 

в Україні визначено як пріоритетне для інтеграції в європейський правовий 

простір, без його вирішення неможливо сподіватися на вступ України до ЄС 

[44, с. 438]. З числа інформаційно-аналітичних матеріалів до Фахової дискусії 

16 грудня 2016 року, сформованих в результаті реалізації другого етапу 

проекту Центру Разумкова «Формування спільної ідентичності громадян 

України в нових умовах:особливості, перспективи і виклики», на увагу 

заслуговують ті факти, що, на думку 66 % респондентів, подолання корупції і 

притягнення корупціонерів до відповідальності, а на думку 29 % – збільшення 

участі громадян у вирішенні соціально важливих проблем на державному та 

регіональному рівнях, сприятиме консолідації українського суспільства 

найбільшою мірою [200].  

У Європі за роботою державного службовця дуже ретельно слідкують, 

насамперед медіа, які вважають своїм обов’язком звертати увагу суспільства 

на будь-які підозри щодо можливих зловживань службовим становищем. Для 

державного службовця в країнах Європейського Союзу є значні ризики 

наразитися на критику з боку медіа навіть у тому випадку, коли вони не 

порушують законів, а просто користуються тими благами, які можуть для 

звичайного громадянина бути повсякденною дійсністю. Перший запобіжник 

від корупції – це розмежування влади і бізнесу. В усталених демократіях 

Європейського Союзу бізнесмени майже ніколи не вступають на державну 

службу. Як правило, державна служба є привабливою для людей, які можуть 

задовольнятися середнім рівнем доходів. Державний службовець у країнах ЄС 

належить до середнього класу. За жодних обставин немає такої ситуації як в 

Україні, коли найдорожчі автомобілі – це саме автомобілі посадовців. Отже, 

не громадянин повинен служити чиновнику, а чиновник громадянину, шлях 

посадовця повинен виходити не бізнесу у владу, а з влади у бізнес, ознакою 

інформації повинна бути не секретність, а прозорість усіх даних [44, с. 438].  
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У жовтні 2014 року в Україні прийнято пакет антикорупційних законів, 

спрямованих на протидію злочинності й корупції, серед них: Закон України 

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 рр.», Закон України «Про Національне антикорупційне 

бюро України», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів». Однак 

доцільними для прийняття, на думку І. О. Кульчій, комплексні реформаторські 

програми за такими напрямами: подолання корупції в роботі органів 

державної влади, реформування судової системи, подолання політичної 

корупції в системі представницької демократії, децентралізація влади [219, с. 

16]. 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 року 

№ 5/2015 [396] передбачено реалізацію 62 реформ і програм розвитку 

держави, серед яких пріоритетними визначено оновлення влади та 

антикорупційну реформу [219, с. 16]. 

Удосконалюється механізм декларування доходів та видатків осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави. За твердженням М. А. 

Погорецького та О. Ю. Бусол, «декларування видатків є одним із засобів, що 

має запобігти використанню посадовцями службових можливостей в 

особистих цілях, в інтересах бізнес структур чи будь-яких інших зацікавлених 

суб’єктів. Від ефективності цього механізму значною мірою залежать і 

ефективність самої влади, і довіра суспільства до неї, і ствердження у державі 

соціальної справедливості, моральності та верховенства права. Декларування 

видатків – необхідний елемент публічності влади, який забезпечує прозорість, 

чесність і відповідність заявленим морально-етичним принципам, сприяє 

недопущенню проявів корупції та зловживання службовим становищем, 

конфлікту службових та особистих інтересів [326, с. 85-86]. 

Почала роботу система подання та оприлюднення декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
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[390]. Відкритий доступ до такої й іншої інформації про результати контролю, 

доведення її до відома громадськості або правоохоронних органів, інших осіб, 

зацікавлених в результатах контролю [51, с. 246-247] сприяє підвищенню 

ефективності діяльності як суб’єктів, так і об’єктів контролю через дисципліну 

поведінки службовців [108, с. 3], коригування такого у разі виявлення 

відхилень від визначеного напряму [95, с. 431], прийняття заходів для 

приведення управління у стан відповідності до визначених параметрів 

діяльності органів виконавчої влади [121, с. 33-34]. Зрозуміло, що ряд 

контрольних заходів проводять негласно, а результати такої контрольної 

діяльності не оприлюднюються, оскільки вони мають форму інформації з 

обмеженим доступом. Однак це не є перешкодою для поєднання державного і 

громадського контролю. Навпаки, обидва різновиди доповнюють один 

одного. 

Удосконалення механізмів контролю без удосконалення механізмів 

відповідальності значно знижує ефективність проведених заходів [68, с. 25]. 

Історичний та міжнародний досвід переконливо свідчить, що серед 

різноманітних критеріїв, які використовуються в процесі оцінки характеру та 

ефективності державного управління, є проблема відповідальності органів 

державної влади й управління за свої рішення і дії. Розв’язання цієї проблеми 

багато в чому пов’язане з досить впливовими соціальними групами – 

політичною та державно-управлінською елітою, яка є одним із найважливіших 

чинників реалізації суспільних змін [330, с. 3]. О. М. Бандурка вважає, що, 

забезпечуючи дію механізму виконання прав та обов’язків, відповідальність є 

основою існування всієї структури управлінських відносин. Вона сприяє 

досягненню мети управління. Відповідальність пов’язана з принципом 

еквівалентності у взаємодії між суб’єктами управління в тому випадку, якщо 

діяльність одного з них завдає збитків інтересам іншого (наприклад, 

недосконалі управлінські рішення, неякісне виконання роботи) [67, с. 41].  

З метою реалізації конституційної норми про відповідальність органів 

державної влади за прийняті рішення, які порушують права громадян, 
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можливо, на думку І. Л. Бачило, вивчити досвід Франції щодо застосування 

відповідальності до службовців державного апарату та осіб, уповноважених 

здійснювати функції органів державної влади. Доцільно ставити питання про 

відповідальність органу державної влади з урахуванням коштів, що йдуть з 

його бюджету на відшкодування шкоди, що завдається прийнятими ним 

рішеннями. Досвід інших країн свідчить про необхідність гласності і в цій 

царині. Можна запропонувати щорічні доповіді керівників органів державної 

влади про оскаржених рішеннях нормативного та індивідуального характеру з 

урахуванням витрат з бюджету органу на відшкодування шкоди фізичним та 

юридичним особам [48, с. 11]. 

Щодо сучасного стану відповідальності органів виконавчої влади в 

Україні, то, як вказує І. Л. Бачило, юридична відповідальність як інститут 

загальноправовий і включений у всі галузі права та законодавства реалізується 

з урахуванням специфіки методів різних галузей права і предметних областей, 

в яких виникають конфліктні протиправні ситуації. У сфері діяльності органів 

виконавчої влади інститут відповідальності реалізується як багатогалузевий і 

не обмежується тільки відповідальністю адміністративною [48, с. 11]. 

Зрозуміло, що в Кодексі України про адміністративні правопорушення ряд 

статей стосуються саме такої специфічної діяльності як управління, а 

суб’єктом правопорушення в таких статтях виступає, як правило, державний 

службовець або ж зайняття особою політичної посади і відповідний статус.  

У цьому контексті акцентуємо увагу на зміну назви глави 13-А Кодексу 

України про адміністративні правопорушення «Адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією» [188], а також змісту окремих статей 

цієї глави впродовж 2014-2016 років. Як було зауважено, чисельні зусилля 

були спрямовані у цей час на вдосконалення системи запобігання корупції. 

Зміни, внесені до вказаного Кодексу, якраз й ілюструють зв’язок контролю і 

відповідальності: комплексність змін у цьому аспекті сприяє досягненню 

завдань запобігання корупції в Україні, застосуванню превентивних 
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антикорупційних механізмів, усуненню наслідків корупційних 

правопорушень [357].  

Щодо інших різновидів юридичної відповідальності органів 

виконавчої влади, то до їх числа відноситься і кримінальна, і дисциплінарна та 

інші її види. Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на політичній 

відповідальності органів виконавчої влади [19, с. 94-95]. У контексті 

запропонованого розмежування адміністративної і політичної складової 

управління аналіз ознак та пістав притягнення до такого специфічного виду 

відповідальності є необхідним, адже, наприклад, Прем’єр-міністр України є 

суб’єктом політичної відповідальності. А от щодо патронатної служби, яка 

згідно з ч. 3 ст. 42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 № 794-VII утворюється для здійснення Прем’єр-міністром України 

своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України і має 

назву – апарат Прем’єр-міністра України, то питання відповідальності 

державних службовців, які працюють у такому апараті, потрібно вирішувати.  

Державні службовці апарату Прем’єр-міністра повинні бути політично 

неупередженими, як це і передбачено чинним законодавством України з 

питань регулювання державної служби. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII дія цього Закону 

поширюється на державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів 

України. Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 4 цього ж Закону державна служба в 

Україні здійснюється з дотриманням принципу політичної неупередженості – 

недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного 

службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних 

партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання 

посадових обов’язків. 

У ч. 7 ст. 47 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 № 794-VII закріплено вимогу стосовно звільнення державних 

службовців, інших працівників апарату Прем’єр-міністра України, 

патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-
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міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство, у разі 

припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 

Отже, виходить, що службовці патронатних служб несуть політичну 

відповідальність. На наш погляд, виділення політичної й адміністративної 

складових управління та чітке розуміння підстав притягнення до політичної 

відповідальності для суб’єктів, які обіймають політичні посади, стане ключем 

для вирішення даного проблемного питання. Зрозуміло, що саме цей різновид 

відповідальності пов’язаний з відмежуванням адміністративної і політичної 

складових державного управління, що є одним з першочергових завдань 

сьогодення, на чому ми не раз зупинялись. Вид та обсяг правової 

відповідальності може бути необхідною і достатньою умовою для визначення 

виду робіт, а відтак, і посад, які підпадають під дію законодавства з питань 

публічної служби, а відповідні громадяни мають статус публічних службовців. 

У такому сенсі правова відповідальність, що включає зміст, характер роботи 

та контроль за її виконанням і санкції, є критерієм класифікації посад 

публічних службовців [417, с. 5]. Наразі ж виходить, що державні службовці, 

як і працівники апарату Прем’єр-міністра України несуть політичну 

відповідальність.  

Підґрунтям для вирішення питання упорядкування та вдосконалення 

підстав і порядку притягнення до політичної відповідальності стане аналіз 

відповідних питань з позиції теорії адміністративного права. Ураховуючи 

особливу значимість системи державного управління, яка покликана 

спрямовувати вектори суспільного розвитку, не можна заперечувати, що 

проблема політичної відповідальності еліт виступає як найважливіший 

фактор, що визначає тип життєдіяльності, характер і динаміку розвитку 

суспільства. Особливої актуальності означена проблема набуває у зв’язку з 

тим, що органічний дефіцит відповідальності (притаманний не тільки 

правлячим суб’єктам, але й майже всім політичним гравцям), яка б 

забезпечувала не лише дотримання зобов’язань, але й відплату за їх 
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порушення та неправомірні вчинки, є доволі типовою рисою сучасної 

української політики [330, с. 3]. 

В. М. Шаповал констатує, що власне полiтичну вiдповiдальнiсть уряду 

перед парламентом нерiдко називають парламентською вiдповiдальнiстю, 

пов’язуючи це її визначення з тим, що всi вiдповiднi процедури вiдбуваються 

у представницькому органi. Можливiсть такої вiдповiдальностi припускається 

в країнах з парламентською та змiшаною формою державного правлiння. У 

президентських республiках уряд несе полiтичну вiдповiдальнiсть перед 

президентом, який може вiдправити у вiдставку мiнiстрiв при несхваленнi 

їхнiх дiй [492, с. 194]. Рівень політичної відповідальності суб’єктів влади і 

управління виступає чи не найголовнішим критерієм і виміром ступеня 

демократичності політичної системи і рівня розвитку громадянського 

суспільства. Значимість політичної відповідальності полягає ще й у тому, що 

вона спонукає до розвитку й усіх інших якостей відповідно до найвищих 

ціннісних критеріїв демократії. Відповідно, сутність політичної 

відповідальності визначається відповідальністю органів державної влади і 

посадових осіб перед народом, населенням певної території за невідповідність 

їх діяльності мандату довіри, а суб’єктами політичної відповідальності при 

цьому виступають ті носії влади й управління, які реально визначають зміст 

державно-управлінських рішень і відповідної діяльності [330, с. 5]. 

У законодавстві України передбачено колективну та індивідуальну 

відповідальність уряду. Відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» діяльність уряду ґрунтується на принципі 

солідарної відповідальності, що означає усунення з посад всього складу 

Кабінету за його політику та рішення, навіть якщо окремі міністри формально 

не брали участі у прийнятті того чи іншого рішення або виступали проти 

нього. В Україні на даний момент державотворення функціонує така модель 

уряду як коаліційний уряд, що створюється за умови, коли жодна партія не має 

підтримки парламентської більшості. Це, в свою чергу, уповільнює дію 
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механізму політичної, а тим більше конституційної відповідальності уряду 

[460, с. 90-91].  

Згідно із ст. 87, ч. 3 ст. 115 Конституції України Верховна Рада України 

має повноваження на прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів 

України, що має наслідком відставку всього його складу. У цих випадках 

Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету 

Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією. 

Реалізація вказаного повноваження здійснюється за пропозицією Президента 

України або не менш як однієї третини народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України. Рішення приймається 

більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. 

Аналізуючи питання відповідальності уряду, О. В. Мельник акцентує 

увагу на тому, що вотум недовіри – результат парламентської ініціативи. Тому 

в інтересах стабільності функціонування уряду Конституція ускладнює 

процедуру цієї ініціативи, вимагаючи, щоб вона виходила від значної групи 

парламентарів, а також обумовлює вираз недовіри необхідністю подачі за 

резолюцію недовіри (осуду) абсолютної або кваліфікованої більшості голосів 

у палаті [254, с. 43-44]. При цьому в ч. 2 ст. 87 Основного Закону уточнено, що 

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 

розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї 

чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради 

України [202]. В. М. Тернавська вважає, що слід запровадити положення про 

дострокове припинення повноважень парламенту у разі відставки уряду, як це 

має місце в ряді країн розвиненої демократії, оскільки наявність коаліції 

унеможливлює формування якісно нового складу уряду, з одного боку, а з 

іншого – дисциплінуватиме парламент, який не зможе зловживати своєю 

владою та відправляти у відставку уряд щороку, а отже, все це сприятиме 

нормальному функціонуванню системи стримувань і противаг [460, с. 92-93].  
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Враховуючи вищенаведені положення щодо політичної 

відповідальності уряду перед парламентом, можливо підтримати позицію 

стосовно того, що політична відповідальність уряду як основний елемент 

політичної і конституційної системи передбачає дострокове припинення ним 

повноважень внаслідок його нездатності виробляти правильну політику чи 

здійснювати її на користь держави і суспільства. Ця відповідальність може 

мати як добровільний, так і примусовий характер залежно від рівня правової 

свідомості глави уряду та урядовців [460, с. 89]. Зокрема згідно з ч. 2 ст. 115 

Конституції України Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів 

України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Тим 

самим забезпечується можливість добровільної відмови від виконання завдань 

виконавчої влади. 

У Конституції України передбачено, що Верховна Рада України 

здійснює контроль за діяльністю уряду. Згідно з п. 11 ст. 85 Основного Закону 

вона розглядає і приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, відповідно до п. 12 – здійснює призначення за 

поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони 

України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням 

Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна 

України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку 

Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України. П. 13 

Конституції передбачає право ВРУ на здійснення контролю за діяльністю 

Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону [202]. Як 

бачимо, парламент має повноваження на призначення і звільнення членів 

уряду і ці повноваження, за визначенням науковців, також являють собою 

частину поняття політичної відповідальності уряду, але індивідуальної. 

Проблемним питанням політичної вiдповiдальності уряду, на думку В. 

М. Шаповал, є її значною мiрою суб’єктивний характер [492, с. 194]. Санкцією 
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політичної відповідальності виступає висловлення вотуму недовіри 

представницьким органом главі уряду, а також окремим урядовцям, що 

передбачає їх відставку. А підставою для настання такого виду 

відповідальності є не порушення норм права, а втрата підтримки дій уряду чи 

окремих урядовців з боку законодавчого органу, що зумовлено розстановкою 

політичних сил у парламенті [460, с. 89]. Л. М. Балуцька доходить висновку, 

що «у часовій тривимірності політична відповідальність має суб’єктивні 

передумови настання та існування, а, водночас, відповідні наслідки втілення й 

реалізації, їх суб’єктивно-об’єктивну оцінку» [66, с. 172]. Таким чином, як 

політична, так і конституційна відповідальність уряду чи окремого урядовця 

перед парламентом має здебільшого суто суб’єктивні підстави – негативне 

рішення парламенту про висловлення недовіри уряду чи окремому урядовцю, 

причому при прийнятті рішення парламент не зв’язаний жодними правовими 

підставами. Відзначена невизначеність у поняттях і критеріях підстав для 

порушення процедури вотуму недовіри може призвести до переслідування 

зазначених осіб за їх політичні переконання [460, с. 91]. Отже, необхiднiсть 

застосування вказаних форм вiдповiдальностi уряду визначається не 

критерiями законностi, а потребами конкретної полiтики, вiдображеними у 

волевиявленнi парламентарiв. Згiдно з самою iдеєю власне полiтичної 

вiдповiдальностi уряду останнiй здiйснює свої функцiї до тих пiр, поки його 

дiяльнiсть задовольняє парламент. При цьому уряд дiє за власним правом i 

його члени не розглядаються як довiренi особи парламенту, що виконують 

його волю. В дiйсностi характер i значення такої вiдповiдальностi 

визначаються реальними полiтичними iнтересами [492, с. 194-195]. З огляду 

на викладене підтримуємо позицію В. М. Тернавської стосовно того, що 

успішне завершення конституційної реформи вимагає заповнення прогалин у 

конституційному законодавстві шляхом прийняття низки законів для 

конкретизації норм Конституції України, які мають загальний характер. Якщо 

більшість дослідників заперечують можливість чи доцільність прийняття 

преміального закону про конституційну відповідальність органів державної 
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влади, то стосовно відповідальності уряду, на думку науковця, слід доповнити 

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» розділом, у якому б містилися 

положення про конституційно-правову відповідальність уряду, а саме чітко 

визначалися б поняття та види конституційно-правових порушень, юридичні 

підстави конституційно-правової відповідальності, види конституційно-

правових санкцій та передбачалося належне забезпечення норм матеріального 

права процесуальними нормами. Така відповідальність повинна бути не 

просто позитивною, а ретроспективною, тобто пов’язаною з негативними 

наслідками для суб’єкта правопорушення, однак не такими жорсткими, як, 

наприклад, при притягненні до кримінальної відповідальності [460, с. 92-93].  

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що контроль і 

відповідальність відносяться до факторів впливу на функціонування системи 

органів виконавчої влади як в аспекті коригування, так і в аспекті виправлення 

та покарання винних. Удосконалення механізмів контролю без удосконалення 

механізмів відповідальності значно знижує ефективність проведених заходів. 

Якщо контроль дозволяє виявити відхилення в розвитку системи від 

заздалегідь визначених показників і визначити шляхи їх ліквідації, то 

відповідальність забезпечує ефективність контролю, надаючи можливість 

покарати осіб, які винні у настанні таких відхилень за умови доведення вини і 

наявності складу правопорушення (адміністративного, кримінального тощо).  

Для організації діяльності органів виконавчої влади провідне значення 

має категорія політичної відповідальності як вид соціальної відповідальності 

спеціальних суб’єктів (носіїв влади, що приймають політичні рішення) перед 

народом. Але за умови відсутності чіткого розмежування політичних і 

адміністративних посад в механізмі держави виділення підстав і регулювання 

порядку притягнення до політичної відповідальності має складнощі. А тому 

розробка продуманої цілісної концепції служби в державі, прийняття базових 

законів щодо організації діяльності органів виконавчої влади України з 

виділенням структури відповідної системи, її рівнів і визначення місця 

кожного органу виконавчої влади в такій системі з одночасним 
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врегулюванням статусу кожного з органів стосовно рівня в ієрархії (вищий, 

центральний чи місцевий) та характеру повноважень (адміністрування, 

прийняття політичних рішень) може стати ключем для вдосконалення 

регулювання і практичної реалізації політичної відповідальності.  

 

4.4 Удосконалення взаємодії органів виконавчої влади між собою, 

з іншими елементами механізму держави та суспільством 

 

Досліджуючи теоретико-правові проблеми організації діяльності 

органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду, не 

можна залишити поза увагою питання взаємодії органів виконавчої влади. 

Взаємодію в рамках даного підрозділу будемо розглядати у вузькому значенні 

(взаємодію суб’єктів управління) як управлінський процес, який полягає у 

діяльності кількох (не менше двох) суб’єктів, котрі впливають один на одного 

та на об’єкт засобами і методами, що властиві кожному учасникові для 

досягнення спільної мети [267, с. 17]. При цьому одразу акцентуємо увагу на 

тому, що органи виконавчої влади взаємодіють між собою, з іншими 

елементами механізму держави та з інститутами громадянського суспільства. 

Об’єм усіх трьох означених напрямків значний, а тому ми зупинимося лише 

на найбільш актуальних питаннях взаємодії органів виконавчої влади по 

кожному з них.  

Складаючи єдину систему в масштабах суспільства, у реальному житті 

повноваження державних органів переплітаються, нерідко їх дії збігаються, 

інколи дії одного органу суперечать діям іншого тощо. Відбувається це, 

зокрема, тому, що кожний орган державної влади, який має діяти у певній 

сфері суспільних відносин, виходить за межі виконання своїх повноважень, 

дублюючи повноваження іншого органу [491, с. 320]. В. О. Сурнін констатує: 

«В Україні з моменту проголошення її незалежності принципи зв’язку між 

законодавчою, виконавчою та судовою владою майже не були чітко 

прописані, що призводило до маніпуляції повноваженнями різних гілок влади. 
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Тому і чіткої взаємодії між найвищими органами державної влади не 

відбувалося, а довгий час спостерігалася тільки неузгодженість, а інколи й 

пряма конфронтація та протистояння з «перетягування канатів» між гілками 

влади. Багато вітчизняних учених наголошували на тому, що впродовж двох 

десятків років незалежності нашої молодої держави були відсутні глибокі 

теоретичні та практичні розробки побудови української державності, шляхів, 

методів і засобів її розбудови на демократичних принципах з утіленням 

чіткого розмежування повноважень між гілками влади» [453, с. 76-77]. 

Однією з проблем, яка на сьогодні характеризує сферу державного 

управління в Україні, є дублювання функцій. Вона особливо актуальна для 

країн, що розвиваються, де процес ефективної та прозорої співпраці між 

державними органами ще не налагоджений, що часто призводить до 

дублювання функцій [344]. Як зазначає Ю. П. Битяк, комплексне 

реформування системи державного управління в Україні, про яке, до речі, 

навіть не згадується в Основному Законі, має багатоетапний характер і до 

сьогоднішнього дня ще не завершене. Воно пов’язане із забезпеченням 

функціональної типологізації центральних органів виконавчої влади, 

виключенням функцій надлишкового державного регулювання, усуненням 

дублювання функцій і повноважень органів виконавчої влади, організаційним 

розмежуванням регулятивних, правозастосовних, контрольно-наглядових 

функцій і функцій з управління об’єктами державної власності, проведенням 

оптимальної деконцентрації та децентралізації владних повноважень органів 

виконавчої влади в різних сферах і галузях господарства країни, а також 

законодавчим забезпеченням функціонування цих органів [80, с. 10-11]. 

Коли ми говоримо про проблему дублювання функцій органів 

виконавчої влади, то маємо на увазі дублювання функцій окремих органів 

виконавчої влади між собою і дублювання функцій інститутів громадянського 

суспільства. Щодо останнього, то В. В. Рильська вказує, що Конституція 

України закріпила дві системи влади на місцях: місцеві державні адміністрації, 

які є місцевими органами виконавчої влади, та місцеве самоврядування як 
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публічну владу територіальних громад [423]. Б. В. Калиновський вважає, що 

«саме через місцеве самоврядування найповніше можна реалізувати ідею 

здійснення влади народом безпосередньо, розв’язати важливі питання 

взаємодії держави, територіальних громад, особи. Кожна територіальна 

громада повинна мати ідею, яка б об’єднала навколо себе всіх її членів, та 

традиції, дотримання яких є обов’язком кожного її жителя. Центральна і 

місцева влада при здійсненні реформ мають сприймати і враховувати інтереси 

членів громади» [175, с. 68].  

Ю. С. Назар зазначає, що місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування є центрами публічної влади на відповідних 

територіях. Хоча правова природа та основні завдання цих суб’єктів є різними, 

оскільки самоврядні органи виражають, передусім, місцеві, громадські 

інтереси, а органи державної виконавчої влади – інтереси держави, їх 

діяльність має спільну мету. Обидва суб’єкти повинні здійснювати управління 

відповідними територіями на підставі принципу гармонійного поєднання 

державних і місцевих інтересів із метою забезпечення комплексного 

соціально-економічного розвитку сіл, селищ, міст та регіону в цілому, 

прискореного вирішення важливих питань, пов’язаних із створенням 

належних умов для якісного функціонування інфраструктури 

життєзабезпечення населених пунктів [267, с. 17]. 

В аспекті даного дослідження слід наголосити на тому, що з точки зору 

теорії адміністративного права вказані системи місцевої влади різні за своєю 

юридичною природою, насамперед, за функціями та повноваженнями. 

Конституція України гарантує діяльність місцевого самоврядування і тим 

самим не припускає можливості його підміни місцевими державними 

адміністраціями [423]. Нині взаємодія органів державної влади й інститутів 

громадянського суспільства відбувається у таких правових формах: 1) участь 

у нормотворчій діяльності держави, яка виявляється у розробленні та 

обговоренні проектів нормативно-правових актів; 2) участь у правоохоронній 

діяльності держави; 3) участь у правозастосовній діяльності держави, яка 
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забезпечується шляхом передачі повністю повноважень державних органів, 

часткової передачі повноважень державних органів, громадського контролю 

[93]. 

Однак питання про взаємовідносини органів самоврядування з 

місцевими державними адміністраціями досить складне [423]. Як пояснює С. 

В. Майстро, розмежування компетенції між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади, закріплення за органом 

відповідної компетенції означають заборону не тільки виходити за її межі, але 

й втручатися у цю сферу. Це правило актуальне не лише стосовно органів 

місцевого самоврядування, а й органів виконавчої влади. Не можна визнати 

виправданою практику, коли компетенція є однаковою як для органів 

виконавчої влади, так і для органів місцевого самоврядування сіл, селищ та 

міст, які відрізняються за чисельністю населення, за економічним та іншими 

факторами, через що значна кількість їх повноважень залишається 

незатребуваною [239]. З цього приводу А. І. Рибак зазначає, що на сьогодні 

надзвичайно гострою проблемою залишається відсутність чіткого розподілу 

повноважень, їх дублювання як між різними рівнями місцевих органів 

виконавчої влади, так і місцевого самоврядування. Ця ситуація наочно 

простежується у визначенні законодавцем повноважень районних 

держадміністрацій. Порівняння змісту статей (щодо предметної і галузевої 

компетенції РДА) Закону України «Про місцеві державні адміністрації» із 

положеннями ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

свідчить, що останні практично поглинаються першими. Загалом, із 79 

повноважень місцевих державних адміністрацій 23 повноваження 

співпадають повністю і 12 – частково з повноваженнями виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад [422, с. 600]. Існування двовладдя на 

обласному та районному рівні не сприяє якісному виконанню повноважень 

місцевими органами влади, вважає Я. Й. Малик [241, с. 297]. Отже, не можна 

заперечувати, що децентралізація та деконцентрація влади в Україні на 



 376 

сьогодні є одним з першочергових для вирішення завдань, що вже 

характеризується рядом практичних кроків, про які ми зазначали вище. 

Не менш важливою проблемою є дублювання повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування, що негативно позначається на 

розвиткові регіонів. Останнім часом все більш очевидними стають існуючі 

недоліки територіальної організації влади, що потребують негайного 

вирішення. Потрібно визначити шляхи розв’язання соціально-економічних 

проблем, упорядкувати зв’язки між центральними органами і владними 

структурами в регіонах, вирішити кадрові питання відбору муніципальних 

службовців [105, с. 35]. Не можна заперечувати, що успіх реформ, які 

запроваджуються в Україні, швидкість темпів переходу до нової, більш 

досконалої моделі організації усіх сфер суспільно-політичного та соціально-

економічного життя в ній, здійснення процесів реформування місцевого 

самоврядування, децентралізації, деконцентрації, вирішення всіх питань 

місцевого значення та забезпечення суттєвого підвищення рівня життя 

громадян значною мірою залежить від ефективної взаємодії між 

представницькою та виконавчою гілками влади. Причинами, які на сучасному 

етапі заважають ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування і 

органів державної влади, перш за все, є: нечітке розмежування повноважень 

між органами місцевого самоврядування та місцевими державними 

адміністраціями, неефективний механізм їх взаємодії, відсутність чіткого 

розподілу повноважень і відповідальності між органами місцевого 

самоврядування різного рівня [118, с. 211]. 

Отже, на сьогодні проблема взаємодії інститутів громадянського 

суспільства з органами державної влади України активно вирішується. Нині 

вона, на переконання Ю. П. Битяка, суттєво актуалізується й знаходиться в 

центрі уваги таких державних інституцій, як Кабінет Міністрів України, 

Міністерство регіональної політики і житлово-комунального господарства, 

інші державні структури та органи місцевого самоврядування у зв’язку з 

активним процесом децентралізації влади. За дорученням названих державних 
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органів у Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук України проведено 

порівняльний аналіз (аудит) законів та інших нормативно-правових актів 

щодо питань дублювання функцій, повноважень й інших напрямків діяльності 

місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Мета цієї роботи відома – децентралізація і деконцентрація 

влади [80, с. 12]. Ми вже наголошували на цьому в попередніх підрозділах. 

Але при дослідженні питань взаємодії не можна не торкнутися цих питань. Т. 

О. Стадниченко та Ю. О. Ліснєвська вважають, що виникла потреба в розробці 

нової моделі управління в регіоні, заснованої на оптимальному балансі 

загальнодержавних інтересів з інтересами населення регіонів і територіальних 

громад, визнанні та реалізації взаємної вигоди й інтересів, розвитку 

державного управління та регіонального самоврядування, прав та обов’язків 

територіальних структур управління перед населенням. Це управління 

повинне ґрунтуватись на засадах унітарності держави та цілісності її території 

й забезпечувати збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів, 

враховувати їх історичні, економічні, екологічні, географічні й демографічні 

особливості, етнічні та культурні традиції. Реформування системи управління 

в регіоні є одним із найважливіших напрямів адміністративної реформи в 

Україні [449, с. 33-35]. 

А. І. Рибак з цього приводу зазначає, що практичне втілення у життя 

таких принципів функціонування владного апарату (публічної адміністрації), 

як субсидіарність, децентралізація, регіоналізація розпочалося у Європі після 

Другої світової війни і набуло завершення у вигляді звичної практики 

організації урядування в кінці ХХ ст., коли так звана концепція «Європи 

регіонів» стала одним з провідних принципів функціонування Європейського 

Союзу. Нормативного закріплення вони набули у законодавстві багатьох країн 

(Франція, Іспанія, Італія) та загальносоюзних документах, у першу чергу, в 

Європейській Хартії місцевого самоврядування [422, с. 594-602]. Тому цілком 

логічно, що на сьогодні в Україні, як і в інших східноєвропейських країнах, 
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розпочалася нова фаза процесу реформування, в рамках якої складовими 

програми реформ стали: розробка й реалізація більш глибоких структурних 

реформ; визначення більш ефективних форм організації державного 

управління; розв’язання проблеми структурної слабкості й неефективності 

системи адміністративного управління (реформування системи державної 

служби, удосконалення міжвідомчої координації, посилення територіальної 

децентралізації, підвищення ролі органів місцевого самоврядування), 

підвищення відкритості й прозорості процедур прийняття рішень для участі 

громадськості [450, с. 35]. «У сучасному процесі реформування системи 

публічної влади домінують такі основні тенденції: поліпшення якості 

державних послуг і механізму їх розподілу; удосконалення організаційних 

структур і діяльності органів публічного управління; упровадження 

інформаційних технологій; децентралізація публічного управління», – 

констатує І. О. Кресіна [214, с. 43].  

Продовжуючи аналіз питання взаємодії органів виконавчої влади між 

собою, вважаємо доцільним зазначити, що з початку 2016 року в Україні і далі 

вносяться зміни до антикорупційного законодавства та практики його 

застосування. Важливим питанням сучасної антикорупційної реформи є 

налагодження системної й злагодженої роботи Національного 

антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

Національного агентства з питань запобігання корупції та інших 

спеціалізованих органів [219, с. 19]. З цього приводу Л. В. Козлова вказує на 

те, що система органів виконавчої влади набуває стійкості завдяки наявності 

та оптимальному співвідношенню нескінченної множини зв’язків, що 

утворюють різні види управлінської взаємодії: субординаційної, 

координаційної, реординаційної. Координаційні зв’язки – це упорядкування 

на одному рівні між декількома суб’єктами, хоч вони можуть знаходитись і на 

різних рівнях ієрархічно організованої системи управління. Координаційні 

зв’язки базуються на взаємній зацікавленості органів державної влади в 

узгодженні своїх управлінських впливів або на один і той же об’єкт, або на 
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різні об’єкти. Субординаційні зв’язки пов’язані з упорядкуванням за 

принципом «зверху – вниз», тобто від керуючого до керованого. 

Реординаційні зв’язки, навпаки, означають управління за принципом «знизу – 

вгору», тобто від керованого до керуючого. За визначенням науковця, у 

контексті становлення системи демократичного урядування найбільш 

перспективною та ефективною є координаційна (горизонтальна) взаємодія 

органів виконавчої влади [191, с. 65]. Наприклад, аналізуючи координацію 

контрольної діяльності органів виконавчої влади, А. І. Бондаренко доходить 

висновку, що вона посилює профілактичну спрямованість державного 

контролю, дозволяє перейти від контролю, за результатами якого 

застосовуються певні заходи впливу до правопорушників, до контролю, що 

спрямований на попередження правопорушень і, відповідно, нанесення шкоди 

інтересам держави. У результаті координації контролю зміцнюється 

дисципліна, вимоги якої поширюються як на органи державного управління та 

місцевого самоврядування, так і на підприємства, установи та організації [82]. 

Не можна оминути увагою і питання взаємодії органів виконавчої 

влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, з органами, які 

утворили центри надання адміністративних послуг задля належної організації 

надання таких послуг, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв 

суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання 

адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні (підп. 2 п. 3 ч. 4 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р [141]). Ю. П. Битяк вважає, 

що удосконаленню роботи таких центрів сприятиме подальше уточнення 

функцій та компетенції ряду органів управління на засадах організаційно-

правового розмежування функцій міністерств як органів, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у визначеній сфері, здійснюючи 

при цьому забезпечення нормативно-правового регулювання, визначення 

пріоритетних напрямів розвитку, інформування та надання роз’яснень щодо 
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здійснення державної політики, з функціями інших центральних органів 

виконавчої влади (наданням адміністративних послуг, здійсненням 

державного нагляду (контролю) та управлінням об’єктами державної 

власності). Науковцю видається доцільним проведення аудиту законодавства, 

що регулює діяльність органів влади з метою виявлення функцій, що 

дублюються, а також функцій, які не відповідають цілям і завданням 

державної політики у визначеній сфері суспільних відносин, програмам і 

концепціям розвитку галузі. Якщо реалізація відповідних функцій можлива на 

регіональному чи місцевому рівні, то вони мають бути передані на цей рівень, 

у тому числі й до місцевого самоврядування. На центральному рівні такий 

аудит дозволить уникнути дублювання функцій між центральними органами 

виконавчої влади [80, с. 12]. 

Окрім взаємодії між собою, органи виконавчої влади взаємодіють і з 

іншими елементами механізму держави. В. В. Крейденко вважає логічним для 

оптимізації та збалансування влади в Україні розширити сферу компетенції 

Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої 

влади. Науковець звертає увагу на назрілу потребу «модернізації» відповідних 

положень Конституції України та зведення реалізації адміністративної 

реформи до наступних напрямів з урахуванням нагальної необхідності 

проведення конституційної реформи в Україні: підвищення самостійності 

уряду у сфері виконання Програми діяльності уряду шляхом наділення 

Кабінету Міністрів України правом створення, реорганізації та ліквідації всіх 

органів виконавчої влади, за винятком міністерств (міністерства утворюються, 

реорганізовуються та ліквідовуються Президентом за поданням Прем’єр-

міністра), призначення на посади та звільнення з посад голів місцевих 

державних адміністрацій, здійснення виключного контролю за діяльністю 

місцевих державних адміністрацій та правом скасування їх актів [213, с. 238-

240]. 

Важливо, щоб урядові установи, міністерства, відомства та інші органи 

влади часто консультувалися один з одним з метою зменшення надмірності 
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регулювання, кількості конфліктуючих норм або дублювання функцій. У 

цьому контексті цікавим є приклад США, де органи консультуються між 

собою не тільки в середині країни, а також мають багато представників за 

кордоном, з якими вони постійно обмінюються інформацією [344].  

Для України, яка задекларувала курс на європейську інтеграцію аж до 

набуття членства в ЄС, необхідно з’ясувати, як відбувається управлінська 

взаємодія національних урядів та інституцій ЄС. О. В. Киричук вважає, що в 

Україні розвиток багаторівневої системи європейського управління можливий 

на наднаціональному, національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Його результатом, на думку автора, повинно стати збільшення кількості 

суб’єктів управління відповідно до розширення різних сфер державної 

політики, які включають урядових та неурядових учасників, удосконалення 

процесуальності і підвищення рівня демократизму [179]. 

У сфері державного управління в рамках євроінтеграційного курсу 

співпраця органів виконавчої влади як між собою, так і з іншими елементами 

механізму Української держави та інституціями ЄС на наднаціональному і 

національному рівні включає наступні форми: 1) взяття Україною зобов’язань 

щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС та здійснення 

визначених перетворень у сфері державного управління, державної служби, 

організації функціонування органів виконавчої влади; 2) використання 

прецедентного права, тобто рішень Суду Європейських Співтовариств; 3) 

здійснення співпраці національних урядовців та державних службовців в 

інституціях ЄС та на міжнаціональному рівні під час проведення переговорів, 

нарад з підготовки та прийняття рішень, реалізації спільних програм і політик 

тощо; 4) розвиток мереж і мережевого співробітництва, до якого залучаються 

представники ЄС, національні політики й урядовці, державні службовці всіх 

рівнів, представники приватного сектора, профспілок, громадянського 

суспільства, науковці та інші [155, с. 14]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що на сьогодні 

питання удосконалення взаємодії органів виконавчої влади між собою, з 
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іншими елементами механізму держави та суспільством залишається 

актуальним по всіх трьох означених напрямках. Враховуючи 

євроінтеграційний курс України, на особливу увагу заслуговує питання 

взаємодії органів виконавчої влади й інститутів громадянського суспільства, в 

тому числі й за рахунок вирішення питань переплетення повноважень 

місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, продовження 

децентралізації на основі змін адміністративно-територіального устрою 

країни. Подальша деконцентрація повноважень є лише одним з напрямків 

вдосконалення взаємодії елементів вказаної системи на сучасному етапі. Мова 

також іде про вирішення таких питань, як усунення дублювання функцій, 

вдосконалення координації, зміна обсягу повноважень окремих органів 

виконавчої влади, перегляд співвідношення повноважень органів виконавчої 

влади та інших елементів механізму держави, розвиток взаємодії на 

наднаціональному рівні тощо.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Оптимізація системи та організаційно-штатної структури органів 

виконавчої влади має провідне значення задля інтеграції в європейський 

простір в аспекті виконання Україною поставлених завдань. Водночас, серед 

проблем оптимізації акцентовано увагу на порушенні строків оптимізації 

всупереч визначеним вимогам, що негативно впливає як на 1) сам процес 

оптимізації та функціонування системи органів виконавчої влади в Україні (як 

то залишення поза межами державного управління окремих сфер життя, 

тимчасове припинення виконання окремих функцій держави як то 

ліцензування, внутрішній контроль тощо), 2) на реалізацію курсу на 

європейську інтеграцію з метою членства у Європейському Союзі (порушення 

строків виконання взятих Україною зобов’язань для інтеграції у європейський 

простір з метою членства в ЄС, в тому числі завдання з імплементації Угоди 

про асоціацію, адаптації законодавства України до законодавства ЄС, 
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залучення експертної та фінансової допомоги ЄС з метою розроблення 

стратегії реформування окремих сфер державного управління тощо). 

2. До числа причин порушення строків оптимізації віднесені:  

- несвоєчасність призначення керівників створених в рамках 

оптимізації органів виконавчої влади, що тягло неможливість їх державної 

реєстрації;  

- несвоєчасне утворення комісії з реорганізації; порушення строків 

розробки плану заходів з реорганізації;  

- несвоєчасність або відсутність доручень з боку уряду або окремих 

міністерств щодо конкретних заходів  з оптимізації;  

- порушення строків прийняття положень, що регулюють діяльність 

новостворених в ході оптимізації органів виконавчої влади та інше 

3. Децентралізація влади в Україні повинна включати ряд кроків 

задля досягнення відносин партнерства і взаємної допомоги між відносинами 

влади та суспільства: 1) перерозподіл повноважень між органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі щодо надання 

адміністративних послуг; 2)перерозподіл бюджетів між органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування; 3) зміну меж районів у процесі 

добровільного об'єднання та приєднання територіальних громад; 4) зміну на 

трирівневий адміністративно-територіального устрою України з визначенням 

такої первинної одиниці у системі адміністративно-територіального устрою 

України як громада; 5) введення такої посади державної служби як префект; 

6) введення таких понять як «муніципальна варта»; «старостинський  округ»; 

«староста села»; «староста селища», визначення їх змісту, статусу відповідних 

посад; 7) впровадження концепції відповідальності органів місцевого 

самоврядування за ефективність роботи перед виборцями, за законність - 

перед державою; 8) оновлення законодавства; 9) проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи, 10) надання консультативно-методологічної 

допомоги, 11) запровадження в територіальних громадах (передусім в 

об'єднаних територіальних громадах) дільничних поліцейських. 
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4. Децентралізація в Україні відбувається на основі змін 

адміністративно-територіального устрою. Однією з основних характеристик 

змін і трансформація меж територіальних одиниць адміністративно-

територіального устрою України, яка відбувається через добровільне 

приєднання та об’єднання територіальних громад. У зв’язку з неготовністю 

деяких громад до об’єднання доцільним є передбачення і моделювання 

адміністративного шляху задля усунення гальмування децентралізації. 

5.  Адміністративну послугу в Україні доцільно розуміти як публічну 

державну послугу, що надається органами виконавчої влади шляхом реалізації 

владних повноважень на підставі заяви фізичної або юридичної особи та яка 

виявляється в конкретному результаті щодо набуття, зміни чи припинення 

прав та/або обов’язків особи відповідно до закону.  

6. Удосконалення організації діяльності органів виконавчої влади в 

напрямку підвищення якості надання адміністративних послуг повинно 

включати: 1) регулювання адміністративної процедури; 2) проведення 

подальшої децентралізації повноважень з надання адміністративних послуг; 3) 

зміцнення інституціної спроможності Центрів надання адміністративних 

послуг за рахунок збільшення фінансування, подальшого розвитку 

електронного врядування, оптимізації управління, технічного оснащення; 4) 

спрощення процедур надання послуг; 5) створення територіальних підрозділів 

Центрів надання адміністративних послуг та віддалених місць роботи 

адміністраторів; 6) оцінка якості роботи Центрів та надаваних ними послуг; 7) 

перехід Центрів, створених при районних державних адміністраціях, до 

органів місцевого самоврядування; 8) припинення практики утворення 

відомчих центрів надання адміністративних послуг (державних і комунальних 

підприємств); 9) розповсюдження інформації про можливості і переваги 

Центрів у засобах масової інформації, інтернеті тощо задля їх популяризації і 

підвищення довіри до них з боку замовників адміністративних послуг; 10) 

розробка і впровадження в рамках концепції електронного врядування 
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альтернативних способів звернення до адміністративних органів за 

адміністративними послугами з урахуванням стандарту Electronic 

identification and trust services for electronic transactions in the internal market and 

repealing (eIDAS); 11) визначення критеріїв оцінки якості послуг, для чого 

можливо скористатися досвідом Великої Британії, де суб’єкти надання послуг 

самостійно затверджують хартії цілей свого функціонування та стандартів 

послуг. 

7. Підвищення ефективності контролю і рівня відповідальності є 

одними із перспективних шляхів впливу на забезпечення ефективності 

функціонування системи органів виконавчої влади. Контроль і 

відповідальність відносяться до числа шляхів впливу на функціонування 

системи органів виконавчої влади як в аспекті коригування, так і в аспекті 

виправлення та покарання винних. Удосконалення механізмів контролю без 

удосконалення механізмів відповідальності значно знижує ефективність 

проведених заходів. Якщо контроль дозволяє виявити відхилення в розвитку 

системи від заздалегідь визначених показників і визначити шляхи їх ліквідації, 

то відповідальність забезпечує ефективність контролю, надаючи можливість 

покарати осіб, які винні у настанні таких відхилень за умови доведення вини і 

наявності складу правопорушення (адміністративного, кримінального тощо). 

Для організації діяльності органів виконавчої влади провідне значення має 

категорія політичної відповідальності як вид соціальної відповідальності 

спеціальних суб’єктів (носії влади, що приймають політичні рішення) перед 

народом.  

8. Сучасною тенденцією є розширення меж і вдосконалення 

громадського контролю стосовно діяльності органів виконавчої влади в 

Україні, для чого провідне значення має подальший розвиток засобів втілення 

принципів відкритості, прозорості, доступності інформації про діяльність 

органів виконавчої влади, в тому числі через використання веб-ресурсів. 

Однак, державний контроль залишається важливим для належного і повного 

виконання органами виконавчої влади поставлених перед ними завдань, 
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попередження у зупинення фактів зловживань владою, перевищення владних 

повноважень та інших порушень норм законодавства України. Серед сфер 

його вдосконалення зміни законодавства у сфері боротьби з корупцією, 

механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, роботи системи подання та оприлюднення 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування тощо. 

9. Органи виконавчої влади взаємодіють між собою, з іншими 

елементами механізму держави, та з інститутами громадянського суспільства. 

Орієнтуючись на євроінтеграційний курс на особливу увагу заслуговує 

питання взаємодії органів виконавчої влади і інститутів громадянського 

суспільства, в тому числі, через вирішення питань перетинання повноважень 

місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, продовження 

децентралізації. Щодо системи органів виконавчої влади, то подальша 

деконцентрація повноважень є лише одним з напрямків вдосконалення 

взаємодії елементів вказаної системи на сучасному етапі. Мова також іде про 

вирішення таких питань як усунення дублювання функцій, вдосконалення 

координації, зміна обсягу повноважень окремих органів виконавчої влади, 

перегляд співвідношення повноважень органів виконавчої влади та інших 

елементів механізму держави, розвиток взаємодії на наднаціональному рівні 

та ін. 

  

  



 387 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми, яка полягала у визначенні та аналізі теоретико-

правових проблем організації діяльності органів виконавчої влади України в 

умовах реалізації євроінтеграційного курсу України з метою набуття членства 

в ЄС. У результаті дослідження сформульовано концепцію реформування 

органів виконавчої влади України, що враховує європейський досвід 

організації функціонування систем органів виконавчої влади як важливого 

елементу механізму держави, побудову взаємодії органів виконавчої влади з 

іншими інститутами суспільства і держави, стандарти застосування яких 

характеризують організацію діяльності органів виконавчої влади в країнах-

членах ЄС, і може бути важливим для України при продовженні 

адміністративної реформи. У роботі сформульовано низку інших пропозицій, 

висновків та рекомендацій. Основними результатами дослідження є такі. 

1. Встановлено, що на сьогодні в умовах втілення проголошених 

Конституцією Україною цінностей верховенства права, демократії, соціальної 

спрямованості держави при реалізації євроінтеграційного курсу з метою 

набуття Україною членства в ЄС змінюється телеологічне призначення 

органів виконавчої влади. Обґрунтовано, що на сучасному етапі 

цивілізаційного розвитку розуміння феномену органів виконавчої влади у 

демократичній правовій державі характеризується поступовою втратою 

значення тенденцій патерналізму та переорієнтацією на подолання 

суперечності між декларованими і нормативно закріпленими правами і 

свободами людини і громадянина та їх реалізацією у практичній діяльності 

державних органів, підвищенням ролі зворотного зв’язку між органами 

виконавчої влади та громадянським суспільством, спрямованим на своєчасне 

виявлення і розв’язання проблем і суперечностей, які обумовлюють 

відчуження влади від суспільства. 
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2. Встановлено відсутність теоретично обґрунтованої концепції 

взаємозв’язку виконавчої влади та суспільства у зв’язку з розумінням 

виконавчої влади сукупністю або системою органів, що на практиці породжує 

проблеми оцінки ефективності діяльності системи органів виконавчої влади, 

оскільки не враховуються важливі показники реакції суспільства на дії органів 

виконавчої влади. Натомість запропоновано новий концептуальний підхід 

розуміння виконавчої влади України як системи управління, де суб’єктом 

управління в найбільш узагальненому трактуванні буде система органів 

виконавчої влади, об’єктом – суспільство. Загальний суб’єкт та об’єкт вказаної 

системи управління конкретизовано шляхом виділення проміжних суб’єктів 

та об’єктів управління поряд із загальними. У контексті характеристики 

суб’єктно-об’єктних зв’язків вказаної системи управління поряд з 

безпосереднім впливом загального суб’єкта на загальний об’єкт виділено 

категорію опосередкованого впливу, який здійснюється вищестоящим 

суб’єктом управління в системі органів виконавчої влади на один з проміжних 

суб’єктів, для того щоб в кінцевому результаті було здійснено вплив на 

загальний об’єкт (суспільство). Встановлено специфіку проміжних суб’єктів 

управління (органи виконавчої влади, що мають в ієрархічній послідовності 

відповідної системи вищестоящі інстанції) такої системи управління, як 

виконавча влада: 1) проміжні суб’єкти управління здійснюють 

опосередкований вплив на загальний об’єкт управління (суспільство); 2) 

проміжні суб’єкти управління є об’єктами безпосереднього управління для 

вищестоящих ланок; 3) управління проміжними суб’єктами здійснюється для 

досягнення такого кінцевого результату, як вплив на загальний об’єкт 

управління в рамах такої управлінської системи, як виконавча влада, хоч такий 

і є опосередкованим через проміжного суб’єкта. 

3. Розробка вищеописаної концептуальної моделі розуміння 

виконавчої влади України як системи управління дозволяє виробити новий 

підхід оцінки діяльності органів виконавчої влади: вплив загального суб’єкта 

на загальний об’єкт у вигляді конкретних показників можливо брати за 
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відправні точки зору аналізу ефективності (економічна ефективність, 

соціальна, культурна тощо). 

4. Вирішено існуючу в науці адміністративного права проблему 

доцільності застосування конструкцій «організація діяльності» та «організація 

і діяльність» органів виконавчої влади України шляхом обґрунтування 

використання першої, оскільки відповідне поняття є ширшим за змістом і 

охоплює всі аспекти та особливості створення, місця і ролі, структури, 

напрямів діяльності, засад діяльності тощо. Організацію діяльності органів 

виконавчої влади визначено процесом, що здійснюється задля вдосконалення 

статусу окремих складових елементів структури відповідної системи, 

об’єднання їх в єдине ціле, впорядкування структури системи органів 

виконавчої влади, узгодження дій її елементів між собою, з іншими 

елементами механізму держави, громадянським суспільством. Основним 

системоутворюючим фактором сучасного стану трансформації організації 

діяльності органів виконавчої влади є досягнення соціального консенсусу 

шляхом застосування широкого арсеналу засобів інтеракції під час оцінки 

ефективності виконуваних ними функцій та завдань, реалізації державної 

політики за напрямами, що належать до їх компетенції. 

5. Гострою сучасною теоретичною проблемою вчення про 

організацію діяльності органів виконавчої влади є відсутність усвідомлення 

такої особливості виконавчої влади України, як її унікальність, що обумовлена 

такими факторами: 1) досвід трансформації внаслідок зміни принципів, на 

яких було створено і успадковано систему органів виконавчої влади у зв’язку 

з проголошенням незалежності України, переходом від союзу до унітарності, 

поділом єдиної державної влади на три відносно самостійні гілки, 

децентралізацією; 2) за роки незалежності в Україні напрацьовано власний 

досвід організації діяльності органів виконавчої влади; 3) європейський вибір 

України. 

6. Виявлено, що теоретичною проблемою для ефективної організації 

діяльності органів виконавчої влади України надалі в умовах поглиблення 
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європейської інтеграції є відсутність науково розробленого та 

проаналізованого переліку адміністративно-правових засад організації 

діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС, оскільки такі є підґрунтям 

для проведення реформ щодо організації діяльності відповідних органів в 

Україні. Задля вирішення означеної проблеми запропоновано 

адміністративно-правові засади організації діяльності органів виконавчої 

влади в країнах ЄС поділити на ті, які характеризують наднаціональні зв’язки 

органів виконавчої влади країн ЄС з інституціями ЄС (перший рівень,) та 

внутрішньодержавні засади організації, функціонування та взаємодії органів 

виконавчої влади (другий рівень). Засади першого рівня виокремлено шляхом 

синтезу, виходячи з засад європейського управління, базуючись на засадах 

Європейського адміністративного простору та європейського 

адміністративного права, і встановлено, що вони є єдиними для всіх країн-

учасниць ЄС і не відрізняються. Засади другого рівня базуються на принципах 

державного управління окремих країн, що є учасницями ЄС, а тому вони 

можуть відрізнятися, оскільки при їх виділенні та закріпленні враховуються 

національні традиції, форми держави та інші чинники. 

7. Виділено два рівні засад організації діяльності органів виконавчої 

влади в країнах ЄС. До першого рівня віднесено засади: 1) поваги до людської 

гідності, пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 2) демократії, 3) 

юридичної визначеності; передбачуваності; недискримінації; процедурної 

справедливості; 4) відкритості і прозорості; 5) субсидіарності; 6) належності 

управління, що передбачає право судового захисту, справедливість судового 

процесу, рівність умов; використання найкращого досвіду; діяльність 

омбудсмена; 7) розподілу компетенції і повноважень між органами влади 

певних країн та інституціями ЄС; 8) відповідальності; 9) ефективності та 

результативності; 10) застосування положень права ЄС, якими 

встановлюються права та обов’язки для органів виконавчої влади, їх 

посадових осіб, без інкорпорації в будь-якій формі або імплементації норм у 

національний правопорядок. Другий рівень включає засади: 1) здійснення 
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виконавчої влади за принципом розподілу державної на окремі гілки при 

функціонуванні механізму стримувань і противаг; 2) розмежування політичної 

і адміністративної складових управління; 3) адміністративно-політичний 

консалтинг; 4) координація дій центральних органів влади з місцевими; 5) 

можливість скасування (або відкликання) незаконного адміністративного 

акта; 6) орієнтація на пересічного громадянина, який, як клієнт державних 

служб, виступає споживачем державних послуг. 

8. Встановлено, що у більшості країн-членів ЄС організація 

виконавчої влади включає розмежування політичних і адміністративних посад 

на основі відокремлення діяльності з визначення і формування державної 

політики та її реалізації без прийняття політичних рішень. Залежно від 

національних традицій і особливостей форми держави зв’язок політичної і 

адміністративної складової влади відрізняється. Для низки країн зайняття 

політичної посади виключає можливість перебування на адміністративній 

посаді. На підставі проведеного аналізу європейського досвіду щодо 

розмежування адміністративних та політичних посад вдалося вирішити вже 

довготривалу теоретико-правову проблему відповідного розмежування в 

Україні шляхом вироблення конкретних критеріїв. Зокрема: (1) виділено такі 

особливості політичних посад державної служби: а) обіймаються згідно з 

політичними процедурами, які визначені Конституцією; б) основою для 

зайняття є політична лояльність до провідних політичних сил; в) звільнення з 

посади відбувається залежно від результатів виборів; г) структурно 

перебувають у вищому органі управління; ґ) характеризуються підзвітністю та 

підконтрольністю представницькому органу (парламенту), відповідальністю 

перед головою держави та представницьким органом (парламентом); д) 

компетенцією охоплено прийняття політичних рішень, які спрямовані на 

реалізацію загальнодержавних інтересів; е) передбачено політичну 

відповідальність за результати діяльності на такій посаді; (2) визначено 

особливості адміністративних посад державної служби: а) обіймаються згідно 

з визначеними у законодавстві адміністративними процедурами; б) основою 
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для зайняття є професіоналізм та компетентність; в) зміна кадрового складу 

відбувається на умовах контракту або з міркувань кар’єрного зростання; г) 

компетенцією охоплено реалізацію державної політики, прийняття 

адміністративних рішень, які спрямовані на вирішення конкретних проблем у 

певній галузі економіки або соціальній сфері; ґ) характеризуються 

підконтрольністю та підзвітністю вищестоящій посаді в адміністративному 

органі управління; д) передбачено адміністративну відповідальність за 

результати діяльності на такій посаді. Відповідно запропоновано чітко 

виділити політичні посади державної служби та адміністративні посади 

державної служби. Для позначення статусу суб’єктів, що їх обійматимуть, 

можна застосовувати конструкції «державних політичних службовців» 

(особи, що обійматимуть політичні посади) та «державних адміністративних 

службовців» (особи, що обійматимуть адміністративні посади). При цьому як 

політичні посади, так і адміністративні посади у запропонованому варіанті 

визначені посадами державної служби як частини публічної служби в Україні. 

9. Встановлено, що організація системи органів виконавчої влади 

країн-учасниць ЄС та взаємодія окремих з елементів такої завжди залежать від 

форми тієї чи іншої держави, що обумовлює особливості структури та 

специфіку суб’єктного складу системи, специфіку взаємодії органів 

виконавчої влади. Серед єдності організаційних характеристик, що 

притаманні усім або більшості з країн-учасниць ЄС в аспекті організації 

діяльності органів виконавчої влади, виділено одну з головних, яка полягає в 

ієрархічності структури організації системи органів виконавчої влади країн-

учасниць ЄС, що охоплює при цьому різну кількість рівнів відповідної 

системи в окремих країнах, але в цілому включає центральний та місцевий 

рівні. Особливості функціонування останніх залежать від форми державного 

устрою та інших чинників організації діяльності влади. Водночас існують 

певні єдині риси кожного з названих рівнів: 1) центральний за різницею назви 

в окремих країнах включає уряд та інші центральні органи виконавчої влади; 

уряд є вищим рівнем органів виконавчої влади в країнах-учасницях ЄС та 
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наділений повноваженням на: здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності; 

обслуговування населення (або специфічних груп населення); здійснення 

контрольних функції (у тому числі і за парламентом у президентських 

республіках), складання і забезпечення виконання державного бюджету, 

законодавчої ініціативи; захист зовнішніх інтересів держави; формування 

державної політики. У низці країн уряд здійснює регламентарну владу у 

вигляді права уряду на видання актів делегованого законодавства (приймати 

нормативні акти, які мають силу законів); 2) уряд, як і інші центральні органи 

виконавчої діяльності, для створення умов реалізації своїх завдань, наданих 

йому основних функцій та повноважень, має апарат; 3) незалежно від форми 

держави суб’єкти центрального рівня системи органів виконавчої влади 

керують та здійснюють контроль функціонування органів, що реалізують 

виконавчу владу на місцевому рівні; 4) місцевий – характеризується 

різноманітними управлінськими структурами системи, влада яким 

реалізується за принципом децентралізації та субсидіарності, що є однією з 

організаційно-правових засад побудови системи органів виконавчої влади всіх 

країн ЄС. 

10. Доведено, що підвищення транспарентності діяльності органів 

виконавчої влади в Україні знаходить своє втілення у розробці і реалізації 

концепції електронного врядування в Україні, покликаної забезпечити: 1) 

легкість доступу до інформації про діяльність, структуру, статус, режим 

роботи, місцезнаходження, результати діяльності органів влади, 

законодавство, що є основою їх функціонування, або ж приймається певними 

органами влади; 2) спрощення процедури та можливість електронного 

звернення до органів влади для прийняття рішень, надання адміністративних 

послуг їх замовникам; 3) сприяння реалізації принципу прозорості і 

відкритості органів влади; 4) участь суспільства в управлінні державою за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій; 5) підвищення 

довіри до органів влади; 6) підвищення ефективності громадського контролю. 
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11. Характерною рисою зміни парадигми державного управління у 

сучасних умовах визначено інтеріоризацію цінностей, пов’язаних з 

усвідомленням соціальної відповідальності всіх суб’єктів суспільних відносин 

за актуальний рівень ефективності діяльності системи виконавчої влади в 

Україні, що знаходить свій прояв у посиленні тенденції децентралізації, яку 

слід розуміти у правовому аспекті як трансформацію адміністративно-

правового статусу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

здійснювану у напрямі розширення комплексу прав, обов’язків та 

відповідальності останніх; у територіальному аспекті – як розширення 

здатності органів місцевого самоврядування та територіальних громад, а 

також територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади 

приймати рішення, пов’язані зі здійсненням публічних справ місцевого 

значення; у соціально-філософському значенні – як подолання 

екзистенціального сприйняття відчуження між владою і народом 

(особистістю) шляхом більш широкого включення громадськості у систему 

прийняття рішень, пов’язаних з широким колом питань забезпечення 

життєдіяльності, самоактуалізації активної громадянської позиції, втілення 

індивідуальних систем цінностей індивідів за умови додержання засад 

толерантності та поваги до відмінних від загальновизнаних інтересів людини 

та громадянина, які не суперечать закону. При цьому слід виходити з 

необхідності передачі органам місцевого самоврядування повноваження 

місцевих державних адміністрацій, але контроль їх здійснення залишити за 

органами виконавчої влади. 

12. Виявлено, що децентралізація влади в Україні повинна включати 

низку кроків задля досягнення відносин партнерства і взаємної допомоги у 

відносинах влади та суспільства: 1) перерозподіл повноважень між органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, у тому числі щодо 

надання адміністративних послуг; 2) перерозподіл бюджетів між органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 3) зміну меж районів 

у процесі добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад; 4) 
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зміну на трирівневий адміністративно-територіальний устрій України з 

визначенням такої первинної одиниці у системі адміністративно-

територіального устрою України, як громада; 5) введення такої посади 

державної служби, як префект; 6) введення таких понять, як «муніципальна 

варта»; «старостинський округ»; «староста села»; «староста селища», 

визначення їх змісту, статусу відповідних посад; 7) впровадження концепції 

відповідальності органів місцевого самоврядування за ефективність роботи 

перед виборцями, за законність – перед державою; 8) оновлення 

законодавства; 9) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 10) 

надання консультативно-методологічної допомоги; 11) запровадження в 

територіальних громадах (передусім в об’єднаних територіальних громадах) 

дільничних поліцейських. Окреслено, що децентралізація в Україні 

відбувається на основі змін адміністративно-територіального устрою. Однією 

з основних характеристик змін є трансформація меж територіальних одиниць 

адміністративно-територіального устрою України, яка відбувається через 

добровільне приєднання та об’єднання територіальних громад. У зв’язку з 

неготовністю деяких громад до об’єднання доцільним є передбачення і 

моделювання адміністративного шляху задля усунення гальмування 

децентралізації. 

13. Встановлено наявність проблем організації діяльності органів 

виконавчої влади з підвищення якості надання адміністративних послуг в 

аспектах взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, 

обмеженості переліків надаваних центрами послуг порівняно з нормативно-

визначеним переліком, відсутності положень законодавства щодо 

врегулювання адміністративної процедури, недостатньої кількості 

територіальних підрозділів та віддалених місць роботи адміністраторів, 

необхідності збільшення альтернативних засобів звернення споживачів за 

отриманням послуг для відстеження стану виконання звернень, отримання 

результатів. Запропоновано заходи з удосконалення організації діяльності 

органів виконавчої влади в напрямі підвищення якості надання 
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адміністративних послуг: 1) регулювання адміністративної процедури в рамах 

кодифікованого акта; 2) проведення надалі децентралізації повноважень з 

надання адміністративних послуг; 3) зміцнення інституційної спроможності 

Центрів надання адміністративних послуг за рахунок збільшення 

фінансування, розвитку електронного врядування надалі, оптимізації 

управління, технічного оснащення; 4) спрощення процедур надання послуг; 5) 

створення територіальних підрозділів Центрів надання адміністративних 

послуг та віддалених місць роботи адміністраторів; 6) оцінка якості роботи 

Центрів та надаваних ними послуг; 7) перехід Центрів, створених при 

районних державних адміністраціях, до органів місцевого самоврядування; 8) 

припинення практики утворення відомчих центрів надання адміністративних 

послуг (державних і комунальних підприємств); 9) розповсюдження 

інформації про можливості і переваги Центрів у засобах масової інформації, 

інтернеті тощо задля їх популяризації і підвищення довіри до них з боку 

замовників адміністративних послуг; 10) розробка і впровадження в рамах 

концепції електронного врядування альтернативних способів звернення до 

адміністративних органів за адміністративними послугами з урахуванням 

стандарту Electronic identification and trust services for electronic transactions in 

the internal market and repealing (eIDAS); 11) визначення критеріїв оцінки 

якості послуг, для чого можливо скористатися досвідом Великої Британії, де 

суб’єкти надання послуг самостійно затверджують хартії цілей свого 

функціонування та стандартів послуг. 

14. Підвищення ефективності контролю і рівня відповідальності є 

одними з перспективних шляхів впливу на забезпечення ефективності 

функціонування системи органів виконавчої влади. Якщо контроль дозволяє 

виявити відхилення в розвитку системи від заздалегідь визначених показників 

і визначити шляхи їх ліквідації, то відповідальність забезпечує ефективність 

контролю, надаючи можливість покарати осіб, які винні у настанні таких 

відхилень за умови доведення вини і наявності складу правопорушення 

(адміністративного, кримінального тощо), а також здійснюючи превентивний 
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вплив на інших суб’єктів. Для організації діяльності органів виконавчої влади 

провідне значення має категорія політичної відповідальності як вид соціальної 

відповідальності спеціальних суб’єктів (носії влади, що приймають політичні 

рішення) перед народом. 

15. Встановлено низку проблем правового забезпечення організації 

діяльності органів виконавчої влади України та сформульовано пропозиції 

щодо їх вирішення. Основними з них є такі: 

1) відсутність базових законів з питань організації діяльності органів 

виконавчої влади України: про виконавчу владу, про систему органів 

виконавчої влади, про нормотворчу діяльність органів виконавчої влади, про 

громадський контроль у публічному управлінні тощо. А в чинних нормативно-

правових актах виявлено низку недоліків, які порушують втілення принципів 

доступності і прозорості законодавства: 

а) відсутність закріплення на законодавчому рівні системи єдиних 

принципів організації діяльності органів виконавчої влади, а також 

недосконалість тих переліків принципів, які визначено в спеціальних законах, 

що виявлено на основі порівняльно-правового аналізу статті 3 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV, статті 2 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 

3166-VI, статті 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 27.02.2014 

№ 794-VII; 

б) відсутність чіткого визначення на рівні закону структури системи 

органів виконавчої влади, її рівнів; 

в) відсутність повного переліку органів виконавчої влади з 

визначенням місця кожного органу виконавчої влади в ієрархії системи, 

замість чого використано конструкції «міністерства та інші органи виконавчої 

влади» (частина перша статті 1 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI), «органи, прирівняні до 

центральних органів виконавчої влади», для встановлення змісту якої (про які 

органи іде мова, їх назва, нормативно-правова база функціонування, місце в 
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системі тощо) треба докласти проаналізувати низку актів, які слід встановити, 

мати доступ та спеціальні знання для аналізу нормативних положень; 

г) статус деяких органів влади чітко не визначено в законодавстві, що 

в контексті організації діяльності органів виконавчої влади стосується: 

– Служби безпеки України, коли навіть аналіз низки актів не дозволяє 

встановити її місце в структурі механізму української держави, віднести до 

певної з систем органів однієї з гілок влади. І це зі свого боку породжує 

проблему двозначності у вирішенні питання розповсюдження норм 

законодавства України з питань організації діяльності центральних органів 

виконавчої влади на площину функціонування відповідної Служби; 

– в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI є двозначність 

трактування статусу Кабінету Міністрів України: чи то уряд належить до 

числа центральних органів виконавчої влади, чи то він є вищим органом в 

системі органів виконавчої влади. Обґрунтовано, що з погляду специфіки 

органів виконавчої влади доцільно виділяти вищий орган в системі та 

центральні органи виконавчої влади. Двозначності слід позбутися шляхом 

внесення змін до абзацу другого частини першої статті 1 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI; 

ґ) не вирішено питання можливості суміщення статусу народного 

депутата України та політичної посади в органах виконавчої влади, що 

допускається у більшості країн ЄС за винятком Франції, Австрії, Португалії, 

Люксембургу. У Португалії, у зв’язку з призначенням на посаду в уряді, 

передбачена зупинка членства в парламенті; 

2) під час аналізу структури системи органів виконавчої влади, їх 

телеологічного призначення, аналізу адміністративно-правових функцій, 

форм і методів діяльності встановлено проблему конституційно-правового 

біцефалізму організації діяльності органів виконавчої влади як дисбаланс 

повноважень голови держави та органів виконавчої влади у сфері організації 

діяльності відповідної гілки державної влади. Зокрема, це функції Президента 
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України на формування органів виконавчої влади, на вирішення кадрових 

питань, питань відповідальності, оцінки законності та доцільності прийнятих 

управлінських рішень, здійснення регулюючих впливів на органи виконавчої 

влади в той час, коли Прем’єр-міністра України визначено вищою посадовою 

особою найвищої ланки системи органів виконавчої влади України, а у статті 

113 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-

VII чітко визначено принцип підконтрольності уряду Верховній Раді України 

і відповідальності перед Президентом України. В контексті організації 

діяльності органів виконавчої влади в Україні обґрунтовано, що поряд з 

прийняттям базових законів з питань організації діяльності органів виконавчої 

влади розробка і прийняття органічного закону щодо статусу голови держави 

дозволила б вирішити низку питань взаємодії органів виконавчої влади та 

голови держави; 

3) при визначенні категоріального апарату Закону України «Про 

адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI у статті 1 допущено 

прогалини. У зв’язку з цим необхідно доповнити перелік термінів, які 

розтлумачено в рамах вказаної статті, поняттями про державні послуги, 

муніципальні послуги, публічні послуги, виходячи з того, що публічні послуги 

– це категорія, узагальнююча для державних і муніципальних послуг, 

державні та муніципальні послуги характеризуються різними суб’єктами 

надання та джерелами фінансування; 

4) встановлено проблему відсутності чи недосконалості законодавчого 

регулювання в Україні таких дефініцій, як публічна служба, державна служба, 

державний службовець, публічне адміністрування, публічне управління, 

державне управління. Обґрунтовано, що структурно система органів 

виконавчої влади в країнах-учасницях ЄС органічно пов’язана з таким 

інститутом, як публічна служба (хоча назва служби, поняття службовців, обсяг 

категорії значно відрізняється в окремих державах). В Україні проблема 

вказаних дефініцій особливо актуальна через асоціювання державної служби 

виключно з органами виконавчої влади та апаратами органів влади через 
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визначений в законі про державну службу 1993 року обсяг категорії. 

Встановлено, що євроінтеграційний курс вимагає перегляду змісту та 

закріплення в національному законодавстві України вказаних категорій та 

визначення їх співвідношення, враховуючи, що в жодній країні-учасниці ЄС 

поняття державна служба не обмежено органами виконавчої влади та 

апаратами органів влади. Запропоновано виходити з того, що всі публічні 

службовці повинні здійснювати публічно-правову діяльність. Публічна-

правова діяльність може охоплювати: 1) публічне адміністрування (а) 

державне управління на посадах державної служби, (б) діяльність на посадах 

органів місцевого самоврядування; 2) публічне політичне керівництво на 

політичних посадах; 

5) напрямами вдосконалення організації діяльності органів виконавчої 

влади в Україні на основі надалі впровадження таких європейських 

інструментів інституційної розбудови, як Twinning, ТАІЕХ та програми 

SIGMA названі: 1) впровадження електронного врядування надалі як новий 

спосіб взаємодії суспільства і влади; 2) децентралізація влади надалі; 3) 

перехід на трирівневу систему адміністративно-територіального устрою 

(громади, райони, регіони), як основи будови системи влади; 4) розробка 

розвинутої і продуманої концепції підготовки кадрів; 5) вирішення питання 

плинності кадрів через такі вади організації діяльності органів виконавчої 

влади, як: а) низька оплата праці службовців порівняно з працівниками 

приватного сектору; б) вузький спектр привілеїв і преференцій, які повинні 

компенсувати низьку оплату і забезпечити стабільність персоналу державної 

служби; 6) остаточне виділення в структурі виконавчої влади політичної і 

адміністративної складових управління; 7) підвищення якості та доступності 

надання адміністративних послуг; 

6) доведено, що головною проблемою оптимізації діяльності органів 

виконавчої влади в Україні є систематичне порушення строків її реалізації 

всупереч визначеним вимогам. На основі проаналізованих в роботі причин 

порушення строків визначено напрями вдосконалення оптимізації системи та 
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організаційно-штатної структури органів виконавчої влади: 1) своєчасне 

утворення комісій з реорганізації; 2) виконання строків розробки планів 

заходів з реорганізації; 3) своєчасне призначення керівників створених в рамах 

оптимізації органів виконавчої влади нових органів виконавчої влади, що 

стане підґрунтям для їх своєчасної державної реєстрації та початку 

функціонування; 4) своєчасне надання з боку уряду або окремих міністерств 

суб’єктам здійснення оптимізації конкретних вказівок щодо здійснення 

заходів з оптимізації; 5) дотримання строків прийняття положень, що 

регулюють діяльність новостворених у процесі оптимізації органів виконавчої 

влади; 

7) встановлено проблему відсутності альтернативних способів 

звернення до адміністративних органів за отриманням адміністративних 

послуг. Відповідна практика є перепоною для отримання адміністративних 

послуг в електронному режимі на всій території України. І особливо гостро ця 

проблема стосується тимчасово непідконтрольних Україні територій. 

Вирішити вказану проблему можливо таким чином: розробка і впровадження 

в рамах концепції електронного врядування альтернативних способів 

звернення до адміністративних органів за адміністративними послугами, для 

отримання інформації про хід розгляду заяв; для отримання за допомогою 

засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних 

послуг; здійснення оплати надання адміністративної послуги дистанційно, в 

електронній формі; 

8) на основі аналізу частини третьої статті 42, частини сьомої статті 47 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII, 

пункту 1 частини другої статті 3, пункту 8 частини першої статті 4 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII виявлено 

проблему протиріччя принципу політичної неупередженості державних 

службовців з притягненням службовців патронатних служб Секретаріату 

Кабінету міністрів України до політичної відповідальності. Запропоновано 

цілісну концепцію служби в державі, прийняття базових законів щодо 
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організації діяльності органів виконавчої влади України з виділенням 

структури відповідної системи, її рівнів і визначення місця кожного органу 

виконавчої влади в такій системі з одночасним врегулюванням статусу 

кожного з органів на питання рівня в ієрархії (вищий, центральний чи 

місцевий) та характеру повноважень (адміністрування, прийняття політичних 

рішень) як основа для вдосконалення регулювання і практичної реалізації 

політичної відповідальності службовців в Україні; 

9) виявлено проблему відсутності відповідальності органів місцевого 

самоврядування за невиконання делегованих повноважень. Доведено, що 

удосконалення механізмів контролю без удосконалення механізмів 

відповідальності значно знижує ефективність проведених заходів, охорона 

муніципальної влади від тиску з боку виконавчої влади через контроль та 

відсутність відповідальності сприяє невиконанню делегованих повноважень. 

Проблему необхідно вирішити, для чого можливим є використання досвіду 

Великобританії, де спеціальні контролери-омбудсмени ініціюють питання про 

притягнення до відповідальності за невиконання делегованих повноважень. 

Такі суб’єкти повинні бути відносно незалежними задля продовження 

здійснення охорони місцевого самоврядування від владних впливів. 
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ДОДАТОК 2 

 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Одержані дисертантом у процесі дослідження висновки та пропозиції 

обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Крім того, результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію у 

виступах автора на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та 

проблеми правозастосування» (м. Київ, 09-10 вересня 2016 року);  «Актуальні 

питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 12-13 серпня 2016 

року); «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової 

доктрини та законодавства» (м. Київ, 07-08 квітня 2017 року); «Державне 

регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми 

правозастосування» (м. Київ, 14-15 липня 2017 року);  «Законодавство 

України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 13-14 

жовтня 2017 року); «Розвиток сучасного права в умовах глобальної 

нестабільності (м. Одеса, 07-08 вересня 2018 року); «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 26-27 

жовтня 2018 року). 
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ДОДАТОК 3 

 

Проект структури Закону України 

«Про органи виконавчої влади» 

 

Розділ І. Загальні положення. 

Стаття 1. Визначення термінів. 

Стаття 2. Сфера дії Закону. 

Стаття 3. Принципи організації діяльності органів виконавчої влади 

Стаття 4. Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади 

Розділ ІІ. Структура системи органів виконавчої влади 

Глава 1. Вищий рівень органів виконавчої влади 

Стаття 5. Кабінет міністрів України 

Стаття 6. Прем’єр міністр України 

Стаття 7. Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

Глава 2. Центральний рівень органів виконавчої влади 

Стаття 8. Центральні органи виконавчої влади 

Стаття 9. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Стаття 10. Апарат центрального органу виконавчої влади, 

центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Стаття 11. Міністр. 

Глава 3. Місцевий рівень 

Стаття 12. Місцеви державні адміністрації. 

Стаття 13. Голова місцевої державної адміністрації. 

Розділ ІІІ. Функції органів виконавчої влади 

Стаття 14. Виконання законів та підзаконних актів 

Стаття  15. Нормотворчість 

Стаття  16. Правоохорона 

Стаття  17. Надання публічних послуг 

Розділ ІV. Забезпечення діяльності органів виконавчої влади 
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Стаття 18. Фінансове забезпечення органів виконавчої влади 

Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення органів виконавчої 

влади 

Стаття 20. Умови матеріального, побутового, соціального забезпечення 

службовців органів виконавчої влади 

Розділ V. Контроль органів виконавчої влади 

Стаття 21. Державний контроль 

Стаття 22. Громадський контроль 

Стаття 23. Внутрішній контроль. 

Розділ VІ. Відповідальність органів виконавчої влади 

Стаття 24. Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільно-

правова відповідальність службовців органів виконавчої влади 

Стаття 25. Політична відповідальність службовців органів виконавчої 

влади 

Стаття 26. Відповідальність органів місцевого самоврядування за 

невиконання делегованих повноважень 

Розділ VІІ. Прикінцеві та перехідні положення 

Стаття 27 Набрання чинності Законом 

Стаття 28. Внесення змін до чинного законодавства. 
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ДОДАТОК 4 

Проект структури закону України 

«Про публічну службу» 

 

Розділ І. Загальні положення. 

Стаття 1. Визначення термінів. 

Стаття 2. Сфера дії закону. 

Стаття  3. Мета та завдання публічної служби. 

Стаття  4. Принципи публічної служби. 

Стаття 5. Нормативно-правове регулювання публічної служби. 

Стаття 6. Врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі. 

Стаття 7. Навчання і підвищення кваліфікації публічних службовців. 

Стаття 8. Відповідальність публічних службовців. 

Розділ ІІ. Управління публічною службою. 

Стаття 9. Система управління публічною службою 

Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічної служби 

Розділ ІІІ. Державна служба. 

Стаття11 Функції державної служби. 

Стаття 11. Фінансування державної служби. 

Стаття 12. Політичні та адміністративні органи державної служби. 

Стаття 13. Статус державних політичних службовців. 

Стаття 14. Статус державних адміністративних службовців. 

Стаття 15. Особливості управління державною службою. 

Стаття 16. Підстави та умови вступу на державну службу, просування 

по службі, припинення. 

Стаття 17. Правове регулювання питань трудової діяльності державних 

службовців.  

Стаття 18. Підстави і порядок визначення особливостей проходження 

державної служби в окремих органах державної служби.  
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Розділ ІV. Муніципальна служба.  

Стаття 19. Функції муніципальної служби. 

Стаття 20. Фінансування муніципальної служби. 

Стаття 21. Статус муніципальних службовців. 

Стаття 22. Управління муніципальною службою. 

Стаття 23. Підстави та умови вступу на муніципальну службу, 

просування по службі, її припинення. 

Стаття 24. Соціальне, матеріальне і побутове забезпечення 

муніципальних службовців. 

Розділ V. Прикінцеві положення 

Стаття 25 Набрання чинності Законом 

Стаття 26. Внесення змін до чинного законодавства. 

 


