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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Проаналізовані публікації з використання Україною європейського досвіду
організації та функціонування органів державної влади. Відзначено, що наявні
дослідження охоплюють наступні теми: європейський вибір України, правові засади запозичення нею досвіду країн Європейського Союзу, проблема реформи
публічної влади у світлі конституційних змін 2004 року.
Ключові слова: історіографія, державна влада, Україна, інтеграція,
Європейський Союз, реформа.
Проанализированы публикации об использовании Украиной европейского опыта организации и функционирования органов государственной власти. Отмечено, что имеющиеся исследования охватывают следующие темы: европейский
выбор Украины, правовые принципы заимствования ею опыта стран Европейского Союза, проблема реформы публичной власти в свете конституционных изменений 2004 года.
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The article deals with the analysis of the publications on the Ukraine application of the
European experience in the sphere of state power bodies organization and functioning. It
was pointed out that the existing investigations include such topics as: European course
of Ukraine, legal basis of the EU countries experience implementation, problems of the
state power reforms in the context of the constitutional changes that took place in 2004.
Key words: historiography, state power, Ukraine, integration, European Union, reforms.
Масштабні, динамічні зміни, які відбувалися
упродовж останніх дев’ятнадцяти років на території пострадянського простору, і України зокрема,
визначили підвищену увагу науковців до проблем,
пов’язаних із розвитком інститутів політичної системи та громадянського суспільства. Питання,
пов’язані як з управлінням у цілому, так і з організацією державної влади та державним управлінням
у Європі, зокрема, також усе частіше стають предметом наукових досліджень, зумовлених невпинним розвитком процесу європейської інтеграції. Їх
актуальність та інтенсивність помітно підвищилася в останні роки, насамперед, у зв’язку із розширенням ЄС у травні 2004 року та поширенням інтеграційних процесів на схід.
Надзвичайно важливим питанням сьогодні є
аналіз тенденцій європеїзації сфер суспільного
життя як прояву закономірності світового розвитку та обґрунтування їх впливу на державне управ-

ління в Україні, виявлення сучасних європейських
підходів до вдосконалення системи організації
державної влади та державного управління в Україні в процесі здійснення політичної реформи, характеристика змісту державних стратегій європейського вибору України, зумовлених процесом європейської інтеграції. Про значущість даної проблематики свідчить помітна увага до неї науковців,
що відображено в поданому аналізі робіт – колективних досліджень, монографій, публікацій у
періодичних виданнях.
Окремої уваги заслуговують праці, в яких
висвітлено питання становлення та функціонування органів державної влади в Україні в
контексті євроінтеграційних процесів. Проголошеня незалежності й перші кроки незалежної України
на міжнародній арені сприяли значному підвищеню інтересу науковців до зовнішньополітичної
діяльності держави. Необхідність інтеграції Украї98
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и в європейську спільноту почали широко обговорювати з початку 1990-х років. У своїх дослідженнях
М. Баймуратов та С. Максименко [1], А. Гальчиський
та О. Чалий [4], А. Кудряченко [15; 18] обґрунтовано
доводять, що європейський вибір нашої держави є
природним результатом здобуття Україною незалежності та виходу її як рівноправного суб’єкта на
міжнародну арену. Дослідники виходять з позицій
необхідності встановлення з європейським співтовариством, за можливістю, найтісніших контактів у
політичній, соціальній і культурній сферах.
Важливими є дослідження, які стосуються
інтеграції України у такі структури, як Європейський Союз та Рада Європи. В даних роботах визначено важливість участі України в політичних,
соціально-економічних, культурних процесах, що
відбуваються в цих організаціях, а також звертається увага на ступінь участі нашої держави в
загальноєвропейській системі безпеки. Проте водночас акцент робиться на пріоритетності й зростаючому значенні реалізації Україною своїх
євроінтеграційних прагнень як умови якнайширшого забезпечення національної безпеки, суверенітету, подальшого економічного і політичного прогресу держави. Серед таких праць слід відзначити
доробки В. Касьяна [11], О. Кіндратця [12].
Актуальним та цікавим науковим джерелом є
монографія І. Грицяка «Європейське управління:
теоретико-методологічні засади» [5] – комплексне
дослідження в галузі державного управління в
Україні. Тут отримано нові науково обґрунтовані
результати про сутність європейського управління
та його вплив на державне управління в Україні
через застосування європейських підходів. В іншій
праці цього автора здійснено аналіз функціонування європейського адміністративного простору та
розвитку європейського управління і його впливу
на управлінські сфери держав-членів, державкандидатів та держав-претендентів, зокрема України; обґрунтовано неминучість європеїзації державного управління в Україні як прояву закономірності світового розвитку, що має певний
політичний, економічний, правовий і культурний
наслідки; запропоновано в контексті перспективних напрямів реформування державного управління в Україні використання критеріїв, через які
досягається вдосконалення форми державного
правління [6].
Н. Колісніченко аналізує проблеми європеїзації
державної влади та державної служби в Україні
через європеїзацію основних принципів державного управління, адаптацію законодавства, переорієнтацію діяльності державних службовців на
надання якісних управлінських послуг [14].
Окремо слід відзначити науковий доробок
О. Ковальової [13], яка аналізує особливості
європейської інтеграційної політики України,
політико-правові та процедурні питання вступу до
ЄС, визначає стратегії інтеграції та особливості
методології оцінки демократичності політичних
інститутів держав-кандидатів на вступ до ЄС. З

огляду на окреслену вітчизняну перспективу і
європейський інтеграційний курс розглянута практика країн Центрально-Східної Європи щодо досягнення відповідних критеріїв членства в
Європейському Союзі видається вельми слушною.
Різноманітні питання теорії і практики європейської інтеграції в контексті певних проявів її впливу на державне управління в Україні досліджують
вітчизняні вчені Я. Базилюк, М. Білоусов, В. Горбулін,
Я. Жаліло, М. Квятковський, І. Бураковський, С. Веселовський, В. Кампо, О. Чалий, М. Пухтинський,
В. Шаповал, Т. Шинкаренко, Г. Яворська та ін. Зокрема, поняття «влада», «публічність», «публічна влада»,
співвідношення понять «державна влада» та «публічна влада» проаналізовано у дослідженні І. Мінаєвої [16]. Особливості формування інститутів державної влади в Україні характеризує В. Олуйко [17].
Проблематику виникнення та запровадження системи стримувань і противаг як механізму
організації та функціонування системи державної влади в країнах-членах ЄС та в Україні,
основні складові системи стримувань і противаг,
що
забезпечують
взаємозалежність
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади
проаналізовано у праці І. Сало [21].
Закордонному досвідові поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки в системі державного управління на прикладі Великобританії, Франції та
Німеччини, аналізу механізмів взаємодії гілок влади
залежно від форми правління у країні присвячена робота Н. Желих [10].
Питаннями закордонного досвіду та проблемою дослідження політико-правових основ функціонування і взаємодії органів державної влади
цікавиться чимало вчених, зокрема, такі автори як
І. Василенко [2] та В. Авер’янов [7]. Науковці розглядають питання, пов’язані з оптимізацією поділу
влади в контексті взаємодії інститутів законодавчої,
виконавчої та судової влади, базуючись на принципах
демократичної, соціальної та правової держави.
Ґенеза виникнення ідей поділу влади, їх розвиток та запровадження в політико-правову практику
розглядається М. Марченком, О. Лейстом, С. Комаровим та іншими вченими. Принцип поділу влади та реалізацію механізмів стримувань і противаг
досліджують такі науковці, як В. Журавський,
А. Заєць, Ю. Шемшученко, В. Шаповал.
Останнім часом усе частіше на сторінках
українських фахових видань зустрічається проблематика інституту парламентської більшості [20]. Питання формування та функціонування парламентської
більшості в європейських країнах, ефективність та
стабільність різних типів коаліцій депутатських
фракцій висвітлено у працях Ю. Древаля [8; 9].
У працях І. Кураса, Н. Нижник, В. Мельниченка, В. Ребкала, Л. Шкляра йдеться про те, що
закріплені Основним Законом механізми реалізації
публічної влади не усунули причини інституційних конфліктів між органами законодавчої та
виконавчої влади. Ініціювання політичної реформи
у 2003 році істотно підсилило інтерес науковців до
99
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основних напрямів модернізації системи владних
відносин й підвищення інституційної спроможності державного управління в Україні. Найбільше
уваги дослідників, зокрема Є. Соболєва [22],
М. Розумного
[19],
Ф. Веніславського
[14]
приділено наслідкам реалізації конституційних
змін, що розпочалися вже з початку 2006 року.
Слід наголосити, що саме ця реалізація дає змогу
підійти до розгляду здійснених перетворень комплексно, всебічно оцінивши її повноту.

Таким чином, наявні дослідження з теми охоплюють питання європейського вибору України,
правових засад запозичення нею досвіду країн
Європейського Союзу, здобутків та прорахунків
реформи публічної влади у світлі конституційних
змін 2004 року та ін. І сьогодні вони потребують подальшого вивчення, враховуючи політичні зміни у
нашій державі після президентських виборів початку
2010 року та корекцію її зовнішньополітичного курсу.
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