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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

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,
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.
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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
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 4 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;
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– сформувати принципи організації діяльності органів виконавчої влади в
Україні;

– 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.

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
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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
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 діяльності
органів виконавчої влади, довідкові видання, результати анкетування та



5

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
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
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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 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
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управління, європейського адміністративного права, 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
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);
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– 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,
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
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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).

Дістали розвитку надалі:
– 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-
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
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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) 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
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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, 9–10 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, 7–8 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, 7–8 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.

Структура дисертації обумовлена метою й завданнями дослідження.
Дисертація складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, об’єднаних в
п’ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 468 сторінок, з них основного тексу –
386 сторінок. Список використаних джерел складається з 508 найменувань і
займає 45 сторінок. 4 додатки розміщено на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації; встановлено її
зв’язок з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання,
об’єкт та предмет дослідження; виділено методи, наукову новизну, теоретичне
та практичне значення результатів дисертаційного дослідження, надано
інформацію щодо апробації результатів дослідження.

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади організації діяльності
органів виконавчої влади України» присвячено встановленню теоретичних
та методологічних основ, які складають підґрунтя для організації діяльності
механізму української держави з акцентом на місце та роль серед його
елементів такої окремої системи управління, як виконавча влада.

Підрозділ 1.1 «Роль та місце органів виконавчої влади в сучасній
структурі державної влади України» присвячено визначенню поняття
виконавчої влади України як окремої частини державної влади з
притаманними лише цій гілці завданнями.
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Встановлено, 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. Система органів виконавчої влади структурно являє собою
частину апарату держави як складового 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. Для здійснення цих функцій
напрямами діяльності органів виконавчої влади також є бюджетно-фінансова,
матеріально-технічна, контрольна та інші види внутрішньоорганізаційної
діяльності.

Задля виконання кожної з функцій за кожним з органів виконавчої вади
закріплено коло повноважень, визначені 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. Виокремлено
особливості адміністративно-правових методів діяльності органів виконавчої
влади.

У підрозділі 1.2 «Поняття та особливості організації діяльності органів
виконавчої влади в Україні як суб’єктів адміністративного права» надано
тлумачення терміна «організація діяльності» з прив’язкою до системи органів
виконавчої влади.

У цьому дослідженні при використанні конструкції «організація
діяльності органів виконавчої влади» мається на увазі діяльнісний аспект
поняття «організація» з розтлумаченням значення конструкції як побудова,
устрій, об’єднання в єдине ціле, встановлення та впорядкування зв’язків такої
системи управління, як виконавча влада. У цьому аспекті організація
діяльності органів виконавчої влади є процесом, який 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, 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
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виконуваних ними функцій та завдань, реалізації державної політики за
напрямами, що належать до їх компетенції.

Зміна принципів організації діяльності органів виконавчої влади України
у зв’язку з проголошенням незалежності та зовнішньополітичних пріоритетів в
аспектах реалізації Україною євроінтеграційного курсу з метою набуття
членства в ЄС та напрацювання унікального досвіду організації діяльності
органів виконавчої влади, що за останні роки (починаючи з 2014 року)
збагачено чисельними змінами у цій царині, обумовленими, у тому числі,
відмовою від використання досвіду розвитку виконавчої влади Російської
Федерації, є передумовою для змін в організації діяльності органіків
виконавчої влади. На сьогодні для унікальної структурованої організаційно
самостійної системи органів виконавчої влади України як частини апарату
держави виділено такі особливості розвитку: втілення в організації діяльності
органів виконавчої влади України європейських стандартів; виключення при
організації діяльності органів виконавчої влади сліпого копіювання системи
органів виконавчої влади будь-якої з країн через унікальність виконавчої вади
України; організація структури системи органів виконавчої влади на основі
ієрархічної підпорядкованості, єдиноначальності і колегіальності; здійснення
виконавчої влади на професійній постійній основі державними службовцями
на засадах призначуваності за результатами конкурсу; врегулювання нормами
спеціального законодавства переважної більшості питань вступу, проходження
і припинення служби, що виключає необхідність звернення до норм Кодексу
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 (у тому числі низку органів
виконавчої влади наділено повноваженнями на притягнення до
відповідальності, а також на ініціювання питання про притягнення до
відповідальності за результатами і висновками своєї діяльності).

Підрозділ 1.3 «Принципи організації діяльності органів виконавчої влади»
присвячено визначенню тих засад, які формують підґрунтя для організації
діяльності органів виконавчої влади в Україні.

Встановлено, 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 (державні адміністрації) органів виконавчої
влади, 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 кожному
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спеціальному. 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 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 досвіду держави.

Підрозділ 1.4 «Сучасна система органів виконавчої влади України»
присвячено визначенню рівнів та особливостей відповідної структурованої
системи на сучасному етапі державотворення.

Виконавчу владу запропоновано розуміти системою управління. У цій
системі суб’єктом управління у найбільш загальному розумінні визначена
система органів виконавчої влади, об’єктом – 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 із загальними, а поряд з безпосереднім впливом з’являється категорія
опосередкованого впливу. Опосередкованим є вплив, що його здійснюють
проміжні суб’єкти управління такої управлінської системи, як виконавча влади
України. Він 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. Специфіка проміжних суб’єктів перш
за все у тому, що через них здійснюється опосередкований вплив на об’єкт
управління. Таким чином, проміжний суб’єкт управління виконавчої влади –
це об’єкт управління для вищих ланок. Таке розуміння виконавчої влади дає
можливість пошуку нових шляхів щодо оцінки ефективності організації
діяльності органів виконавчої влади: через показники впливу загального
суб’єкта на об’єкт шляхом опосередкованого впливу.

Сучасна система органів виконавчої влади України як загальний суб’єкт
управління в системі виконавчої влади 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), що
очолює Прем’єр-міністр. Другий охоплює центральні та прирівняні до них
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органи виконавчої влади (міністерства, служби, агентства, інспекції,
Національна поліція України, Український інститут національної пам’яті
УІНП, Пенсійний фонд України, центральні органи виконавчої влади зі
спеціальним статусом). Третій рівень – місцевий (місцеві державні
адміністрації).

Розділ 2 «Організація діяльності органів виконавчої влади в країнах
ЄС» присвячено аналізу теоретичних засад та практики здійснення виконавчої
влади в країнах-членах ЄС з огляду на обрання Україною курсу на
європейську інтеграцію з метою набуття членства у ЄС, що вимагає при
визначенні напрямів розвитку виконавчої влади України надалі вивчити досвід
організації діяльності органів виконавчої влади інших країн, встановити
стандарти, що повинні бути використані в Україні для досягнення означеної
вище мети.

У підрозділі 2.1 «Характеристика адміністративно-правових засад
організації діяльності органів виконавчої влади в країнах ЄС» встановлено
загальні для країн-членів ЄС засади організації діяльності систем органів
виконавчої влади.

Визначено, що адміністративно-правові засади організації діяльності
органів виконавчої влади в країнах ЄС можуть бути охарактеризовані з
погляду європейського управління, що являє собою окремий різновид
наддержавного управління в цьому утворенні, або ж з погляду
внутрішньодержавних засад функціонування систем органів виконавчої
влади окремих країн. При цьому описані засади співвідносяться, як правило,
як ціле та частина. Хоча існують і такі принципи, що характеризують
виключно європейське управління, не маючи конкретизації чи продовження в
адміністративно-правових засадах організації діяльності органів виконавчої
влади в окремих країнах-учасницях ЄС. Останні формуються, виходячи з
принципу належного управління (англ. – good administration), що передбачає
1) вивчення та використання функціонуючих в ЄС схем будови механізму
держави, взаємодії його елементів, організації і функціонування системи
органів виконавчої влади в управлінні, 2) виділення інституту омбудсмена
для розгляду скарг про факти неналежного урядування (управління).

З цієї позиції адміністративно-правові засади організації діяльності
органів виконавчої влади в країнах ЄС 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 цьому утворенні,
європейського адміністративного права і принципів 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.
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Підрозділ 2.2 «Політичні і адміністративні посади як один з принципів
організації діяльності виконавчої гілки влади в ЄС» присвячено аналізу досвіду
та критеріїв розмежування політичної та адміністративної складових
управління в країнах, де цей принцип впроваджено.

У більшості країн-членів ЄС організація виконавчої влади включає
розмежування політичних і адміністративних посад на основі розмежування
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.

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 відрізняються 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 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
«державна служба» не обмежено органами виконавчої влади та апаратами
органів влади.

Підрозділ 2.3 «Система органів виконавчої влади країн ЄС та їх
взаємодія».

Система органів виконавчої влади країн-учасниць ЄС та взаємодія
окремих елементів такої 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 і характеризують окремі з рівнів системи: 1) центральний за
різницею назви в окремих країнах включає уряд та інші центральні органи
виконавчої влади; 2) місцевий характеризується різноманітними
управлінськими структурами системи, влада яких реалізується за принципом
децентралізації та субсидіарності, що є однією 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) 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; 5) уряд є вищим рівнем
органів виконавчої влади в країнах-учасницях ЄС та наділений
повноваженням на: здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності;
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обслуговування населення (або специфічних груп населення); здійснення
контрольних функції (у тому числі і за парламентом у президентських
республіках), складання і забезпечення виконання державного бюджету,
законодавчу ініціативу; 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).

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 відрізняються 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 в законі 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
«державна служба» не обмежено органами виконавчої влади та апаратами
органів влади.

Розділ 3 «Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних
процесів в організації діяльності органів виконавчої влади України»
присвячено встановленню ролі органів виконавчої влади у реалізації
євроінтеграційного курсу, ролі реформ відповідної системи для поглиблення
інтеграції до досягнення мети України – членства в ЄС.

Підрозділ 3.1 «Місце та значення реформування органів виконавчої влади
України для забезпечення інтеграції в європейський простір» присвячено
визначенню ролі реформування органів виконавчої влади для реалізації наміру
набуття Україною членства в ЄС.

Доведено, що для досягнення мети членства в ЄС України слід приділити
належну увагу реформуванню системи органів виконавчої влади, державного
управління в Україні. Серед актів, які нормативно забезпечують
євроінтеграційні процеси в організації діяльності органів виконавчої влади
України, особливу увагу приділено Угоді про асоціацію 2014 року, що є
унікальною за формою, змістом і наслідками, а також знаменує вихід відносин
України в напрямі євроінтеграції на новий рівень. Аналіз цього акта, а також
низки 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, у 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 виконавчої влади як різновид внутрішніх перетворень сприяє
європейським інтеграційним процесам не лише у сфері державного
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управління, але й в інших сферах, які враховуються за іншими критеріями
вступу.

Підрозділ 3.2 «Європейські стандарти державного управління як основа
реформування системи органів виконавчої влади України» присвячено
визначенню тих стандартів, які доцільні для врахування при визначенні
напрямів розвитку та реформування органів виконавчої влади надалі.

Встановлено, що в країнах ЄС відсутня єдина модель державного
управління, державної служби. Водночас окремі стандарти визначені. І вони
повинні бути основою для реформування органів виконавчої влади в Україні,
що обумовлено курсом євроінтеграції задля досягнення мети членства в ЄС.

Порівняння європейських стандартів у сфері організації функціонування
органів виконавчої влади з нормативно-правовим регулюванням аналогічних
питань в законодавстві України за допомогою інструментарію ЄС дозволяє
стверджувати про приведення низки законів України та інших нормативно-
правових актів у відповідність до acquis communautaire (acquis). Водночас
залишаються проблемні питання. Виділено принцип розмежування
адміністративних і політичних посад, який вже впроваджено в законодавстві
як одну з адміністративно-правових засад регулювання організації діяльності
органів влади України. Однак про досконалість правового регулювання наразі
мова не іде, оскільки проблеми 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. Запропоновано ознаки політичних посад державної
служби та адміністративних посад державної служби.

Обґрунтовано, що впровадження в Україні принципу належного
врядування повинно включати впровадження положень Європейського
Кодексу належної управлінської поведінки (The European Code of Good
Administrative Behaviour) у діяльність органів виконавчої влади України.
Одним з векторів втілення підвищення транспарентності діяльності органів
виконавчої влади в Україні визначено розробку і реалізацію концепції
електронного врядування.

У підрозділі 3.3 «Нормативне забезпечення євроінтеграційних процесів у
організації діяльності органів виконавчої влади: темпоральний вимір»
здійснено аналіз розвитку нормативно-правової бази забезпечення
євроінтеграційних процесів у організації діяльності органів виконавчої влади.

Встановлено, 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. З 2005 року в рамах реалізації програми
SIGMA, впровадження таких європейських інструментів інституційної
розбудови, як Twinning і 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 напрямів їх вирішення на основі досвіду окремих країн.
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Напрямами вдосконалення організації діяльності органів виконавчої влади в
України на основі впровадження надалі таких європейських інструментів
інституційної розбудови, як Twinning, ТАІЕХ та програми SIGMA, є:
1) впровадження електронного врядування 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.

У розділі 4 «Вдосконалення організації діяльності органів виконавчої
влади в Україні з урахуванням європейського досвіду» на основі
проведеного порівняльно-правового аналізу організації діяльності органів
виконавчої влади України та інших країнах, з міжнародними стандартами
розроблено шляхи підвищення ефективності управління на
внутрішньодержавному рівні.

Підрозділ 4.1 «Шляхи оптимізації системи та організаційно-штатної
структури органів виконавчої влади в контексті євроінтеграції» включає
положення щодо оцінки оптимізацій системи органів виконавчої влади, які
вже були здійснені задля розробки напрямів. Незважаючи на вирішення
питання нормативно-правового забезпечення, результати оптимізацій не
збігаються з очікуваними та прогнозованими. Причинами названі порушення
строків всупереч визначеним вимогам, що негативно впливає як на 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, зокрема
ліцензування, внутрішній контроль тощо), так і євроінтеграцію (порушення
строків виконання взятих Україною зобов’язань для інтеграції у європейський
простір з метою членства в ЄС, у 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). Шляхами
вирішення проблем визначені своєчасність призначення керівників, утворення
комісій з реорганізації, розробки планів заходів з реорганізації, доручень з
боку уряду або окремих міністерств щодо конкретних заходів з оптимізації,
прийняття положень, що регулюють діяльність новостворених у процесі
оптимізації органів виконавчої влади та інше.

Підрозділ 4.2 «Підвищення якості надання адміністративних послуг як
напрямок удосконалення організації діяльності органів виконавчої влади»
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присвячено дослідженню питання вдосконалення сервісної функції органів
виконавчої влади України.

Визначено, що адміністративну послугу відрізняє низка характерних
ознак: 1) здійснюється згідно зі спеціальним порядком, визначеним у 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 шляхом виявлення усно чи письмово
безпосередньої ініціативи у встановленому для отримання конкретної послуги
порядку; 5) 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, його права чи
обов’язки зазнають змін чи припиняються; 8) послуги надають на платній і
безоплатній основі за рахунок коштів державного і місцевого бюджету.

Удосконалення сервісної функції органів виконавчої влади України не
завершене і охоплює як напрями, що вже реалізуються, так і перспективні для
вирішення питання: 1) регулювання адміністративної процедури;
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.

Підрозділ 4.3 «Удосконалення контролю та відповідальності органів
виконавчої влади в Україні» присвячено визначенню особливостей
відповідальності службовців, виходячи з того, контроль і відповідальність
належать до числа шляхів впливу на функціонування системи органів
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виконавчої влади як в аспекті коригування, так і в аспекті виправлення та
покарання винних.

Встановлено, що 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. Але за умови відсутності чіткого розмежування
політичних і адміністративних посад в механізмі держави виділення підстав і
регулювання порядку притягнення до політичної відповідальності має
складності. 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 врегулюванням статусу кожного з органів на питання 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.

Сучасною тенденцією організації діяльності органів влади в Україні
визначено розширення меж і вдосконалення громадського контролю стосовно
діяльності органів виконавчої влади в Україні, для чого провідне значення має
надалі розвиток засобів втілення принципів відкритості, прозорості,
доступності інформації про діяльність органів виконавчої влади, у тому числі
через використання веб-ресурсів. Однак державний контроль залишається
важливим для належного і повного виконання органами виконавчої влади
поставлених перед ними завдань, 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.

У підрозділі 4.4 «Удосконалення взаємодії органів виконавчої влади між
собою, з іншими елементами механізму держави та суспільством»
проаналізовано актуальні проблеми взаємодії органів виконавчої влади між
собою, з іншими елементами механізму держави та суспільством.

Орієнтуючись на євроінтеграційний курс, особливу увагу сконцентровано
на питанні взаємодії органів виконавчої влади і інститутів громадянського
суспільства, у тому числі через вирішення питань перетинання повноважень
місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, продовження
децентралізації. Доведено, 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
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неготовністю деяких громад до об’єднання розглянуто питання передбачення і
моделювання адміністративного шляху задля усунення гальмування
децентралізації.

Обґрунтовано, що децентралізація влади в Україні повинна включати
низку кроків задля досягнення відносин партнерства і взаємної допомоги між
відносинами 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) 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.

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
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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.

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
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
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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
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,
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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
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 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
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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 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.
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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.

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 доречно зважати на необхідність 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) зміну на трирівневий адміністративно-територіальний устрій України з
визначенням такої первинної одиниці у системі адміністративно-
територіального устрою України, як громада; 5) введення такої посади
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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
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
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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
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 системі
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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 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;
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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 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;
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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
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 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
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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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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, на
своєчасне виявлення і розв’язання проблем, які обумовлюють відчуження
влади від суспільства.
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В диссертационном исследовании полно и комплексно исследованы
вопросы уникальной структурированной организационно самостоятельной
системы органов исполнительной власти Украины. Предложен новый
концептуальный подход понимания исполнительной власти Украины как
системы управления, где субъектом управления в наиболее обобщенной
трактовке будет система органов исполнительной власти, объектом –
общество. Общий субъект и объект указанной системы управления
конкретизированы путем выделения промежуточных субъектов и объектов
управления наряду с общими. В контексте характеристики субъектно-
объектных связей указанной системы управления наряду с
непосредственным влиянием общего субъекта на общий объект выделено
категорию косвенного воздействия, которое осуществляется вышестоящим
субъектом управления в системе органов исполнительной власти на один из
промежуточных субъектов, для того чтобы в конечном итоге было оказано
влияние на общий объект (общество). Установлена специфика
промежуточных субъектов управления (органы исполнительной власти,
имеющие в иерархической последовательности соответствующей системы
вышестоящие инстанции) такой системы управления как исполнительная
власть: 1) промежуточные субъекты управления осуществляют косвенное
влияние на общий объект управления (общество); 2) промежуточные
субъекты управления являются объектами непосредственного управления
для вышестоящих звеньев; 3) управление промежуточными субъектами
осуществляется для достижения такого конечного результата как влияние на
общий объект управления в рамках такой управленческой системы как
исполнительная власть.

Орган исполнительной власти определен как созданный в порядке,
установленном законом или иным правовым актом, единоличный или
коллегиальный структурно обособленный, внутренне организованный
коллектив государственных служащих, наделенных юридически
определенными государственно-властными полномочиями и необходимыми
средствами для осуществления управленческих функций и задач
государства.

Обосновано, что на сегодня в условиях реализации провозглашенных
Конституцией Украины ценностей верховенства права, демократии,
социальной направленности государства при реализации
евроинтеграционного курса с целью обретения Украиной членства в ЕС
меняется телеологическое назначения органов исполнительной власти. На
современном этапе цивилизационного развития понимания феномена органов
исполнительной власти в демократическом правовом государстве
характеризуется постепенной потерей значения тенденций патернализма и
переориентацией на преодоление противоречия между декларируемыми и
нормативно закрепленными правами и свободами человека и гражданина и
их реализацией в практической деятельности государственных органов,
повышением роли обратной связи между органами исполнительной власти и
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гражданским обществом, направленным на своевременное выявление и
решение проблем и противоречий, которые обусловливают отчуждения
власти от общества.

Характерной чертой изменения парадигмы государственного управления
в современных условиях определены интериоризации ценностей, связанных с
осознанием социальной ответственности всех субъектов общественных
отношений за актуальный уровень эффективности деятельности системы
исполнительной власти в Украине, что находит свое проявление в усилении
тенденции децентрализации, которую следует понимать в правовом аспекте
как трансформацию административно-правового статуса органов
исполнительной власти и местного самоуправления, которая осуществляется в
направлении расширения комплекса прав, обязанностей и ответственности
последних; в территориальном аспекте – как расширение способности органов
местного самоуправления и территориальных общин, а также
территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти
принимать решения, связанные с осуществлением публичных дел местного
значения; в социально-философском смысле – как преодоление
экзистенциального восприятия отчуждения между властью и народом
(личностью) путем более широкого включения общественности в систему
принятия решений, связанных с широким кругом вопросов обеспечения
жизнедеятельности, самоактуализации активной гражданской позиции,
воплощение индивидуальных систем ценностей индивидов при условии
соблюдения принципов толерантности и уважения к отличным от
общепризнанных интересов человека и гражданина, не противоречащие
закону.

Ключевые слова: исполнительная власть, политические должности,
административные должности, публичное администрирование, публичное
управление, административные услуги, децентрализация, электронное
управление.
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In the thesis the issues of a structured organizationally independent system
of bodies of executive power of Ukraine are investigated. Nowadays the
understanding of the phenomenon of executive power in a democratic state is
characterized by the gradual loss of the value of paternalism tendencies. It is also
can be characterized by the reorientation to overcome the contradiction between
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the declared and normatively enshrined rights and freedoms of man and citizen
and their implementation in the practice of state bodies, and increasing the role of
feedback between executive authorities and civil society.
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public administration, public management, administrative services, decentralization,
e-governance.
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