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АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА  

У КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

Україна взяла курс на розбудову вільного демократичного суспільства, де 

найголовнішою цінністю повинні стати права і свободи людей. З цього боку в Україні 

необхідно здійснювати радикальні перетворення, одним з яких є проведення 

адміністративної реформи, що має сприяти подоланню недосконалостей процесу 

динамічного розвитку громадянського суспільства, формуванню соціально-

економічного устрою та демократичної, соціальної, правової держави. 

Здійснення адміністративної реформи потребує більш чіткого визначення правом 

системи органів виконавчої влади, їх компетенції, організаційної структури, правового 

характеру зв’язків, межі діяльності і порядку відповідальності. Ця система буде 

підконтрольна народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною, 

а витрати на утримання управлінського персоналу повинні бути адекватними 

фінансово-економічному стану держави. 

Державна влада, її правова організація мають функціонувати не заради себе, а 

заради забезпечення цілісності, сталого динамічного розвитку суспільства. Відтак 

пошук шляхів удосконалення державної влади не може обмежуватися її внутрішніми 

закономірностями, суперечностями, вирішити які намагаються, нині, на жаль, лише за 

рахунок заходів адміністративного реформування, оптимізації структурних зв’язків між 

державними органами. Головне, що державна влада демократично організованого 

громадянського суспільства, до чого прагне Україна, має бути відповідальною перед 

цим суспільством і його членами. 

Безумовно, в процесі адміністративно-правового регулювання важливого 

значення набуває формальна визначеність юридичних норм, що сприяє, зокрема, 

впровадженню юридичної рівності  кожного перед законом і судом. Для правника 

законність має бути вищою за все, але для того, щоб стан законності в суспільстві був 

стабільним, закон повинен бути правовим, насамперед справедливим. 

Сучасне проведення адміністративної реформи вимагає не тільки її більшого 

наукового обґрунтування, а й визначення актуальних проблем відповідальності у 

зв’язку з існуванням нового явища, що називається глобалізацією, яка істотно змінює 

засоби регулювання суспільних відносин. В ситуації, що склалася, треба одночасно з 

підвищенням матеріального добробуту посилювати моральне виховання народу, 

передусім управлінських кадрів, поліпшувати якість їх професіональної підготовки та 

формування високої етичної відповідальності. Саме тому не треба шкодувати кошти на 

підготовку цих кадрів за кордоном і у себе. 

У ході реалізації адміністративної реформи необхідно: 

1) забезпечити наявність таких базових ознак, як демократичність владних 

процедур, інформаційну прозорість, наявність засобів контролю з боку 

суспільного середовища за системою влади та управління, управлінську 

відповідальність за прийняті рішення; 

 2) передбачити дієві механізми захисту державних службовців та службовців 

органів місцевого самоврядування від негативного впливу коливань 

політичної кон’юктури, керівної ролі тієї чи іншої партії, а також 

забезпечити реальну незалежність адміністративних судів від виконавчої та 

представницької влади. 


