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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Забезпечення належної організації публічної 

адміністрації є необхідною умовою розвитку всіх демократичних країн. Для 

України, де останні десятиліття не припиняється реалізація політичних, 

економічних та соціальних реформ, значимість раціональної та обґрунтованої 

організаційної структури публічної адміністрації є надзвичайно високою. 

Оскільки побудова публічної адміністрації ґрунтується на визнанні 

первинності функцій і повноважень та вторинності структур відповідних 

органів, то реформування у зазначеному напрямі передбачає, перш за все, 

пошук оптимального балансу повноважень публічної адміністрації, що, 

відповідно, зумовлює необхідність вироблення науково-теоретичних моделей 

та концепцій їх розподілу. З моменту проголошення незалежності України в цій 

сфері триває активний пошук оптимального поєднання загальнодержавних та 

місцевих інтересів через створення ефективного механізму розподілу 

повноважень.  

Досліджуване питання є одним із найактуальніших на сучасному етапі 

державотворення в Україні. І, незважаючи на те, що формування ефективної 

організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях 

управління, органів місцевого самоврядування було задекларовано ще 

Концепцією адміністративної реформи в Україні майже двадцять років тому, 

реальні кроки з реформування почали здійснюватися тільки в останні декілька 

років.  

Підвищення ефективності управління, зниження рівня корупції, залучення 

громадян до розробки та реалізації управлінських рішень, забезпечення 

демократичних стандартів, підвищення якості надання адміністративних 

послуг, економічне зростання та інші показники, якими обґрунтовується 

необхідність здійснення децентралізації влади в нашій державі, так само 

пов’язані із забезпеченням належного розподілу повноважень публічної 

адміністрації.  

Актуалізація та водночас складність належної організації діяльності 

публічної адміністрації пов’язані з активізацією євроінтеграційних процесів у 

нашій державі, підписанням Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, а також поглибленням процесів адміністративної 

конвергенції серед європейських країн.  

У юридичній літературі розгляд проблем діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, дослідження їхніх функцій та 

розподілу повноважень тією чи іншою мірою здійснювалось у працях 

представників вітчизняних наук адміністративного і конституційного права, 

науки державного управління, перш за все у працях В. Б. Авер’янова, 

О. Ф. Андрійко, М. О. Баймуратова, О. М. Бандурки, О. В. Батанова, 

В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, В. І. Борденюка, М. Ю. Віхляєва, 

В. В. Галунька, В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, Ю. В. Георгієвського,  

Д. І. Голосніченка, І. П. Голосніченка, І. А. Грицяка, І. В. Дробуш, 

В. С. Журавського, О. М. Іщенка, В. М. Кампо, С. В. Ківалова, А. М. Коваленка, 
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Л. П. Коваленко, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова,  

А. Т. Комзюка, В. В. Кравченка, А. Р. Крусян, Я. В. Лазура, Д. М. Лук’янця,  

П. М. Любченка, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, Н. Р. Нижник, В. І. Олефіра, 

О. В. Олійника, В. Ф. Опришка, М. П. Орзіха, І. М. Пахомова, Н. Г. Плахотнюк,  

В. Ф. Погорілка, Т. О. Проценка, М. О. Пухтинського, М. В. Савчина, А. О. 

Селіванова, В. М. Селіванова, С. Г. Стеценка, О. І. Сушинського, В. П. 

Тимощука, А. Ф. Ткачука, О. Ф. Фрицького, В. В. Цвєткова, В. М. Шаповала,  

Ю. С. Шемшученка, М. К. Якимчука, І. В. Яковюка, О. Н. Ярмиша та інших 

дослідників. 

У поле наукового пошуку згаданих учених потрапляли переважно певні 

аспекти адміністративно-правового аналізу розподілу повноважень публічної 

адміністрації. Зокрема, праці В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, І. Б. Коліушка, 

Р. С. Мельника, А. О. Селіванова стосуються загальних концептуальних питань 

реформування діяльності й організаційних структур публічної адміністрації та 

правового статусу окремих органів публічної адміністрації, Д. І. Голосніченка – 

загальнотеоретичних питань формування повноважень публічної адміністрації, 

В. М. Бевзенка, Т. О. Коломоєць та П. С. Лютікова – правового статусу 

суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному процесі та 

адміністративно-процедурних відносинах, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова, 

В. І. Борденюка, Ю. В. Георгієвського – розподілу повноважень публічної 

адміністрації на місцевому рівні адміністрування, І. А. Грицяка, І. В. Яковюка – 

питання розподілу повноважень публічної адміністрації між національними і 

наднаціональними суб’єктами.  

Теоретичною основою дисертаційної роботи стали також наукові праці 

таких зарубіжних дослідників, як Е. Бланк, Г. Бребан, Ж. Ведель, Й. Крук, 

Дж. Р. Денхардт, Дж. Манор, М. Мендес, С. Вольф, А. Фрумкін, Е. Шмідт-

Ассманн та інших.  

Аналіз теоретичних питань досліджуваної проблематики проводився також 

у працях дослідників радянського періоду та провідних російських учених – 

наукові висновки, що сформовані в їх роботах, справили значний вплив на 

позицію автора. Це стосується праць С. А. Авакьяна, С. С. Алексєєва, 

А. П. Альохіна, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бахраха, І. Л. Бачило, Б. М. Лазарєва, 

А. В. Москальова, Ю. М. Козлова, Ю. О. Тихомірова. 

Однак доводиться констатувати, що питання теорії, методології і практики 

розподілу повноважень публічної адміністрації не були предметом спеціального 

комплексного дослідження, а розглядалися лише в окремих аспектах, 

фрагментарно. У зв’язку із цим актуальність теми дослідження визначається 

необхідністю запровадження належного розподілу повноважень публічної 

адміністрації в Україні, а також відсутністю комплексних розробок і досліджень 

відповідних проблем. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні, 

впровадженої Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810, 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки в Україні на 2011–2015 роки, 
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затверджених постановою Загальних зборів НАПрН України від 24 вересня 

2010 року № 14-10. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці 

концептуальної моделі належного розподілу повноважень публічної 

адміністрації, а також обґрунтуванні засобів нормативно-правового 

врегулювання такого розподілу. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній 

роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 

– охарактеризувати зміст категорії «публічна адміністрація», уточнити її 

суб’єктний склад; 

– поглибити сучасні наукові дослідження змісту поняття «повноваження» як 

ключового елементу правового статусу публічної адміністрації; 

– визначити місце забезпечення прав та свобод людини у розподілі 

повноважень публічної адміністрації; 

– обґрунтувати значення європейських принципів права в розподілі 

повноважень публічної адміністрації; 

– охарактеризувати форми та правові інструменти розподілу повноважень 

публічної адміністрації; 

– з’ясувати зміст і співвідношення децентралізації та розподілу повноважень 

публічної адміністрації; 

– визначити розподіл повноважень публічної адміністрації по горизонталі та 

по вертикалі, виявити спільні й особливі проблеми такого розподілу; 

– охарактеризувати розподіл повноважень між державними органами та 

органами місцевого самоврядування, визначити його особливості та проблеми 

здійснення; 

– окреслити характерні риси розподілу повноважень між органами держави 

та наднаціональними органами; 

– визначити особливості розподілу повноважень публічної адміністрації 

щодо транскордонного співробітництва; 

– обґрунтувати висновки і пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

наявних та прийняття нових нормативно-правових актів з метою вдосконалення 

розподілу повноважень публічної адміністрації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з організацією та 

діяльністю публічної адміністрації. 

Предметом дослідження є розподіл повноважень публічної адміністрації 

(доктринальний адміністративно-правовий аналіз). 

Методи дослідження. У роботі були застосовані загальнонаукові та 

спеціально-наукові методи пізнання. Серед загальнонаукових методів, що 

використовувалися у ході дослідження, основним є діалектичний метод 

наукового пізнання. Запропонований метод доктринального аналізу, що полягає 

у дослідженні правової дійсності через призму концептуальних ідей, теорій, 

моделей, якими у даному випадку є субсидіарність, децентралізація, 

делегування, належне врядування та інші. Формально-логічний метод 

застосовано для формулювання визначень понять «публічна адміністрація», 

«орган публічної адміністрації», «розподіл повноважень», «децентралізація», 

«делегування повноважень», «надання повноважень» та інших (підрозділи 1.1, 
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1.2, 2.1, 2.2). Метод системного аналізу використано для визначення та 

дослідження системи повноважень публічної адміністрації (розділи 3, 4). За 

допомогою аксіологічного методу обґрунтовано значущість забезпечення прав 

та свобод людини і громадянина у розподілі повноважень публічної 

адміністрації (підрозділ 1.3).  

У процесі дослідження для вирішення окремих завдань використано такі 

спеціальні методи: метод порівняльного аналізу – для обґрунтування 

нормативно-правових засобів встановлення належного розподілу повноважень 

публічної адміністрації (розділи 3, 4); метод моделювання та прогнозування – 

для розробки рекомендацій щодо вдосконалення розподілу повноважень 

публічної адміністрації (розділ 3); формально-юридичний метод – для 

дослідження положень законодавства, що регламентують повноваження 

публічної адміністрації (розділи 3, 4). 

Використано також логічні методи індукції та дедукції, синтезу, аналізу з 

метою визначення особливостей юридичної техніки, розробки проектів 

адміністративної реформи, правових актів як на державному, так і на локальному 

рівні. Зазначені методи застосовувались автором у взаємозв’язку задля 

забезпечення всебічності дослідження. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі 

акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-

правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, правозастосовчі акти органів 

публічної адміністрації, а також рішення судів, що стосуються питання 

розподілу повноважень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших системних комплексних досліджень проблем теорії, методології 

і практики розподілу повноважень публічної адміністрації. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та 

висновків, зокрема:  

уперше: 
– обґрунтовано (виходячи зі спільних ознак) та проаналізовано втілення на 

всіх рівнях адміністрування таких форм розподілу повноважень публічної 

адміністрації, як надання повноважень і делегування повноважень, що 

використовуються залежно від суб’єктів, які беруть участь у розподілі, та 

характеру самих повноважень. Встановлено, що розподіл повноважень, який 

здійснюється за допомогою делегування між місцевими органами публічної 

влади (делегування органами місцевого самоврядування місцевим органам 

виконавчої влади і реалізація делегованих повноважень виконавчими органами 

місцевого самоврядування), реалізується у формі надання повноважень, 

оскільки не передбачено добровільність у здійсненні делегування, а також 

відсутній власне процес делегування власних повноважень; 
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– виокремлено та охарактеризовано показники децентралізації, а саме: 

індикатором рівня фіскальної централізації чи децентралізації є величина 

частки місцевих доходів і видатків; ступінь самостійності децентралізованого 

суб’єкта у вирішенні управлінських питань, який найпростіше встановити, 

проаналізувавши контроль, що здійснюється за місцевими доходами (а саме, 

відсоток власних доходів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів може 

бути показником рівня місцевого контролю за ресурсами, оскільки величина 

самого місцевого ресурсу буде показником радше заможності громади, а не 

рівня контролю). Найбільш очевидним показником політичної децентралізації є 

наявність виборів у громадах та на асоційованому рівні місцевого 

самоврядування (райони, повіти, регіони, області); 

– розроблено класифікаційну схему розподілу повноважень по горизонталі, 

виходячи не з виду завдання (освіта, транспорт, культура, безпека), а зі зв’язку 

між умовами виконання завдань і організаційними структурами, які ці завдання 

втілюють у життя, яка надає можливість більш яскраво розкрити розподіл 

повноважень у кінцевому організаційному плані, а не функціональному. 

Обґрунтовано розподіл повноважень залежно від завдань, що реалізуються 

(виконавчі завдання, завдання з планування, завдання з надання послуг, 

контрольні завдання); 

– обґрунтована необхідність доповнення Концепції адміністративної 

реформи в Україні положеннями, що стосуються принципів, форм та засобів 

розподілу повноважень публічної адміністрації задля уніфікації як 

доктринальних, так і законодавчих положень стосовно досліджуваного 

питання, що дозволить планомірно, без попереднього непродуманого 

революційного перетворення, поетапно здійснити реформування вітчизняного 

адміністративного законодавства щодо організації та діяльності публічної 

адміністрації; 

удосконалено: 

– положення про (подвійну) роль публічної адміністрації в механізмі 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина, яка є і «активним» суб’єктом 

механізму в результаті реалізації основного свого призначення – забезпечення 

прав громадян, і «пасивним об’єктом», коли мова йде про охорону прав громадян 

від порушень у сфері публічного адміністрування; 
– наукові положення щодо змісту та особливостей видів децентралізації, 

зокрема: політична децентралізація визначається як міра, якою політичні 

інститути відображають інтереси громадян і перетворюють їх у політичні 

рішення; водночас, змінюючи рівень автономії та відповідальності місцевих 

органів влади, політична децентралізація має менший вплив на розподіл 

повноважень, оскільки сама по собі вона не розширює повноважень органів, що 

обрані. Натомість адміністративна децентралізація стосується способів 

перетворення органами публічної адміністрації політичних рішень 

безпосередньо у розподіл ресурсів за допомогою регуляторної діяльності та 

механізму оподаткування та включає питання структури органів публічної 

влади та їхніх повноважень, системи управління, планування, моніторингу й 

оцінки організації надання послуг, взаємозв’язків з вищими та нижчими 
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адміністративними структурами та тими, що перебувають на тому самому 

організаційно-правовому рівні, а також механізмів взаємодії з ключовими 

суб’єктами приватного права; 

– поняття та характеристику принципу субсидіарності, зокрема, визначено, 

що, будучи основним принципом розподілу повноважень публічної 

адміністрації по вертикалі, він відображає динамічну якість адміністративних 

структур, що зумовлена змінними потребами, та може забезпечувати ефективне 

адміністрування. Забезпечення принципу субсидіарності у розподілі 

повноважень стосовно транскордонного співробітництва стосується 

горизонтальних інтегративних зв’язків і взаємовідносин суб’єктів 

співробітництва та інтерпретується як вимога встановлення такого розподілу 

повноважень між органами публічної адміністрації держав-членів і органів 

транскордонного співробітництва, що забезпечує здійснення адміністрування 

державними органами та органами місцевого самоврядування тільки тоді, коли 

дрібніші транскордонні інституції не можуть належним чином реалізовувати 

завдання, що перед ними стоять; 

дістали подальшого розвитку: 
– зміст категорії «публічна адміністрація», що розкривається в 

організаційно-структурному аспекті, як сукупність органів та посадових осіб, 

що реалізують публічну владу шляхом виконавчо-розпорядчої діяльності; 

доведено недоцільність включення до суб’єктного складу публічної 

адміністрації суб’єктів, для яких виконавчо-розпорядча діяльність не є 

основною та визначальною, оскільки це призведе до збігу та однакового 

змістового наповнення понять «суб’єкт адміністративного права» та «публічна 

адміністрація»; 

– характеристика та зміст концепцій «належне урядування» та «належне 

адміністрування», зокрема, визначено, що недоліками концепції належного 

урядування є те, що їй не вистачає лаконічності, диференціації (вона не до 

кінця відмежована від інших подібних і суміжних концепцій) та узгодженості, 

оскільки можливі характеристики – від поваги прав людини до ефективного 

банківського регулювання – не завжди сумірні та пов’язані між собою. Тому 

розвиток концепції належного урядування може здійснюватися в напрямі 

формулювання чітких визначень як самого поняття, так і його структурних 

компонентів, атрибутів чи критеріїв. Використання принципів «good 

administration» у процесі розподілу повноважень публічної адміністрації має 

два напрями. По-перше, загальні принципи, такі як законності, пропорційності 

тощо, які повинні бути забезпечені у тому чи іншому варіанті розподілу 

повноважень як статичного правового явища, визначають зміст матеріальних 

норм у сфері публічного адміністрування. По-друге, ці принципи мають і 

процедурний аспект, оскільки процес розподілу повноважень публічної 

адміністрації (розподіл як діяльність), будучи однією з форм реалізації 

компетенції органів публічної адміністрації, вимагає наявності та 

беззаперечного застосування загальних і стандартизованих правил із прийняття 

управлінських рішень та нормативних актів; 
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– теоретичні положення щодо визначення правових інструментів розподілу 

повноважень, серед яких виділено нормативний акт та договір, наукові 

положення щодо співвідношення форм розподілу повноважень та правових 

інструментів його реалізації; встановлено, що диспозитивність у делегуванні не 

обмежує його реалізацію тільки договірним інструментом. Делегування 

повноважень реалізується і шляхом видання акта, а договірний інструмент 

використовується переважно в діяльності місцевих органів публічної влади, 

рідше – центральними органами виконавчої влади; 

– наукові підходи щодо характеристики суб’єктів транскордонного 

співробітництва. При цьому обґрунтовано думку про те, що доцільно віднести 

до таких територіальні громади та органи місцевого самоврядування, а також 

визначити у змісті компетенції повноваження, що могли б забезпечувати не 

тільки розпорядництво та контрольну діяльність, а й сприяння здійсненню 

органами транскордонного співробітництва реалізації власних рішень у сфері 

загального територіального співробітництва, надання правової допомоги, 

освітніх, соціальних та інших послуг учасникам транскордонного 

співробітництва, вирішення конкретних питань, таких як запобігання стихійним 

лихам та реалізація програм співробітництва, що фінансуються Європейським 

Союзом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – теоретичні положення роботи, що спрямовані на 

уточнення змісту окремих понять, категорій для найбільш ефективного їх 

використання, узагальнення і висновки можуть бути використані для 

подальшого проведення наукових досліджень у цьому напрямі (акти 

впроваджень Національної академії внутрішніх справ від 08.06.2016, Науково-

дослідного інституту публічного права від 29.06.2016; Ужгородської міської 

громадської організації «Інститут траснкордонного співробітництва» від 

25.06.2016); 

– правотворчій сфері – практичні пропозиції та рекомендації щодо 

належного розмежування повноважень публічної адміністрації можуть бути 

використані у розробленні законодавства, що регулює відповідне питання. 

Конкретні практичні пропозиції щодо вдосконалення розподілу повноважень 

можуть бути враховані у змісті окремих норм Законів України «Про центральні 

органи виконавчої влади», «Про транскордонне співробітництво», «Про місцеві 

державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», а також 

деяких галузевих законодавчих актів, зокрема: «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Земельного кодексу України, окремих положень та інших підзаконних актів, які 

визначають компетенцію публічної адміністрації (акт впровадження 

Ужгородської міської ради від 21.06.2016); 

– правозастосовчій діяльності – для покращення діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування, пов’язаної із застосуванням норм 

адміністративного права, що визначають статус органів виконавчої влади та 
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органів місцевого самоврядування (акти впроваджень Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області від 04.07.2016; Головного 

територіального управління юстиції в Закарпатській області від 30.05.2016; 

виконавчого комітету Берегівської міської ради Закарпатської області від 

13.07.2016); 

– навчальному процесі – для підготовки лекцій, навчальних посібників, а 

також підручників з дисциплін «Адміністративне право України», 

«Адміністративне судочинство України», «Сучасні проблеми 

адміністративного права та процесу» (акти впроваджень Національної академії 

внутрішніх справ від 17.03.2016; Навчально-наукового інституту права 

Університету державної фіскальної служби України від 20.06.2016; 

Національного університету «Львівська політехніка» від 22.07.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 

монографію «Упровадження децентралізації публічної влади в Україні: 

національний і міжнародний аспекти» (2015 р.) (здобувачу належить п. 1.3. 

«Основні сучасні моделі децентралізації публічної влади» та п. 2.3. «Законність 

і свобода розсуду публічної адміністрації у контексті децентралізації публічної 

влади» – у співавторстві), монографію «Публічне урядування, права людини і 

демократія: регіональний зріз євроінтеграції» (2015 р.) (здобувач підготувала п. 

3.2. «Принципи «good governence» і «good administration» у правотворчості у 

сфері публічного урядування» та п. 3.3. «Основні стадії правотворчого процесу 

у сфері публічного управління»), наукові статті «Вимоги верховенства права і 

демократичної легітимності в ухваленні рішень публічною адміністрацією: 

Україна та досвід ЄС» (здобувачем проаналізовано законність актів публічної 

адміністрації), «Фіскальні показники децентралізації за підсумками бюджетної 

реформи 2014–2015 рр. в Україні» (здобувачем проаналізовано зміст категорії 

«децентралізація» та показники, якими вимірюється її обсяг), тези доповіді на 

конференції «Можливості та бар’єри вдосконалення правових механізмів 

публічного управління на місцевому рівні». У дисертації ідеї та розробки, які 

належать співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 8 науково-практичних 

конференціях: «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» 

(м. Київ, 2011 р.); «Педагогічні інновації у фаховій освіті» (м. Ужгород, 

2012 р.); «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 

2013 р.); «Правові аспекти публічного управління: теорія та практика» 

(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Social Innovations for Global Growth» 

(м. Вільнюс, 2014 р.); «Сучасні проблеми порівняльного правознавства» 

(м. Київ, 2015 р.); «Актуальні питання децентралізації публічного управління: 

регіональний вимір» (м. Ужгород, 2015 р.); «Європейська юридична освіта і 

наука» (м. Ужгород, 2015 р.). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 32 

наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 4 параграфах у 2 

колективних монографіях, 22 науковій статті – з них 17 опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 5 статей – у зарубіжних 

наукових виданнях, а також у 7 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять 11 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел (459 найменувань на 45 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

становить 442 сторінки, з них 380 – основний текст. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про особистий внесок 

здобувача, апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади розподілу повноважень 

публічної адміністрації в Україні» складається з чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Характеристика змісту категорії «публічна 
адміністрація» здійснено аналіз наявних у науці поглядів на зміст та 

особливості категорії «публічна адміністрація». Звернено увагу на те, що дане 

поняття, яке перейшло з європейської адміністративно-правової доктрини, за 

змістом є близьким до категорії «державне управління», але у вітчизняній 

доктрині не отримало свого єдиного розуміння і тлумачення. Незважаючи на те, 

що категорія «публічна адміністрація» займає одне із центральних місць в 

адміністративно-правовій науці, дискусії щодо її змісту тривають. 

Обґрунтовано, що витоки розуміння категорії «публічна адміністрація» слід 

шукати у зарубіжній доктрині, це поняття у загальному та 

недиференційованому варіанті означає реалізацію державної політики. 

Досліджуються основні теорії публічної адміністрації: класична теорія, теорія 

нового публічного менеджменту, теорія публічного обслуговування, а також 

сучасні трансформаційні процеси публічної адміністрації. 

Автором зазначено, що відповідно до правил морфології неправильно за 

зарубіжним взірцем тлумачити це поняття у двох площинах: організаційній – як 

сукупність органів та посадових осіб, і функціональній – як діяльність із 

реалізації публічної влади, оскільки в аспекті функціональної спрямованості та 

означення адміністративної діяльності цей термін повинен перекладатися як 

«управління», «керування», «адміністрування», «врядування» тощо, а не 

«адміністрація». 

Обґрунтовано, що, визначаючи основні характеристики публічної 

адміністрації, можна дискутувати тільки щодо питання суб’єктів, що 

наповнюють її змістом, а саме, які органи належать до публічної адміністрації, 

а які – ні. Автором доводиться необхідність включати до складу суб’єктів 
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публічної адміністрації лише ті, для яких виконавчо-розпорядча діяльність є 

основною та визначальною. Доведено, що долучення до органів публічної 

адміністрації всіх суб’єктів, що за певних обставин можуть функціонально 

здійснювати повноваження публічної адміністрації, призведе до збігу та 

однакового змістового наповнення понять «суб’єкт адміністративного права» та 

«публічна адміністрація». 

Обґрунтовано авторський варіант дефініції «публічна адміністрація», 

визначено її основних суб’єктів. 

У підрозділі 1.2 «Повноваження органів публічної адміністрації як основа 
їхнього правового статусу» на підставі аналізу наукової літератури звернено 

увагу на те, що, відносячи сукупність органів публічної адміністрації до єдиної 

системи, необхідно визначити не тільки групи цих суб’єктів, але й обґрунтувати 

єдність їх цільового призначення, функціональну самодостатність та 

ієрархічність внутрішньої організації. Доведено, що суб’єкти, яких віднесено до 

публічної адміністрації, не мають спільних системоутворюючих ознак, тому не 

утворюють системи.  

Водночас здобувачем встановлено, що органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, які не мають 

статусу органа публічної влади, а також юридичні особи приватного права, які 

здійснюють повноваження, делеговані публічною адміністрацією, та інші 

суб’єкти, здійснюючи функції та повноваження публічної адміністрації, 

перебувають у взаємовідносинах, і між ними формуються взаємозв’язки, які 

мають функціональний, а не організаційний характер і пов’язані з 

повноваженнями, що реалізуються для забезпечення публічного інтересу.  

Проаналізовано такі елементи компетенції, як «повноваження», та надана 

характеристика їх структуризації. У роботі зазначено, що функції, завдання та 

відповідальність органів влади та їх посадових осіб не є елементами 

компетенції. Звернута увага на те, що зміст поняття «повноваження» включає 

одночасно права та обов’язки органу, майже кожне конкретне право органу 

виступає його конкретним обов’язком, за здійснення якого суб’єкт публічної 

адміністрації несе відповідальність. Доведено, що в змісті компетенції 

необхідним є аналіз саме повноважень органів та посадових осіб публічної 

адміністрації, що визначаються завданнями їхньої діяльності. Запропоновано 

владні повноваження публічної адміністрації визначити як юридично 

забезпечені права і обов’язки, здійснюючи які суб’єкт діє владно, використовує 

засоби нормотворчого, правозастосовчого та правоохоронного характеру.  

У підрозділі 1.3 «Розподіл повноважень публічної адміністрації в механізмі 

забезпечення прав людини та громадянина» аргументовано, що публічна 

адміністрація має подвійну роль, місце і значення в механізмі забезпечення прав 

та свобод людини і громадянина.  

Для з’ясування місця розподілу повноважень публічної адміністрації у 

забезпеченні прав та свобод людини детальному аналізу піддано поняття та 

структурні характеристики самого механізму, які доцільно характеризувати через 

визначення його основних ознак, елементів та стадій. У підрозділі обґрунтована 

позиція, що адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод 
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громадян у сфері публічного адміністрування є діяльністю публічної 

адміністрації щодо створення належних умов реалізації, охорони та захисту 

прав і свобод громадян від протиправних дій шляхом використання 
матеріальних і процесуальних юридичних засобів та способів. 

Охарактеризовано такі елементи механізму забезпечення прав і свобод 

людини: норми права, принципи, акти застосування норм права, 

правовідносини, стадії забезпечення, гарантії здійснення прав і свобод 

громадян, юридичні факти. У процесі дослідження розкрито роль окремих 

суб’єктів, що здійснюють публічне адміністрування, стосовно забезпечення 

реалізації прав і свобод людини, а саме Президента України, 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Кабінету Міністрів 

України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування тощо, визначені їхні повноваження як елемент 

механізму забезпечення реалізації прав і свобод громадян. 

У підрозділі 1.4 «Роль європейських принципів права в розподілі 
повноважень публічної адміністрації» визначено, що у зв’язку із загальними 

трансформаційними процесами, що відбуваються нині в нашій державі, правова 

регламентація побудови та діяльності органів публічної адміністрації вимагає 

звернення до міжнародних стандартів, особливого значення серед яких 

набувають європейські принципи права та acquis Європейського Союзу. 

Встановлено, що орієнтиром для формування та реформування правових засад 

здійснення публічного урядування в Україні повинні стати принципи 

належного урядування («good governance») та належного адміністрування 

(«good administration»). 

Визначено, що незважаючи на те, що термін «good governance» 

використовується широким колом публічних інститутів у міжнародному 

співтоваристві в цілому та європейському співтоваристві зокрема, дана 

категорія не має чіткого визначення, вичерпних характеристик, рамок та цілей. 

Належне врядування має бути об’єктом постійного прагнення, тому 

формування його моделі, рамок та характеристик має бути здійснене по 

можливості з використанням конкретних показників.  

Звернено увагу на те, що певної чіткості поняттю «good governance» надала 

Резолюція Комісії з прав людини 2000/64 «Роль належного врядування у 

забезпеченні прав людини», яка пов’язала його зі створенням сприятливих умов 

для забезпечення прав людини, сприянням зростанню і сталому людському 

розвитку та визначила такі ключові атрибути належного врядування, як 

прозорість, відповідальність, підзвітність, чутливість до потреб людей.  

На підставі аналізу наукової літератури дисертантом з’ясовано, що 

доктринальний зміст поняття «good governance» характеризується переліками 

«належних» складників, засадничими та фундаментальними серед яких є права 

людини, верховенство закону і демократія порівняно з іншими, що 

визначаються у характеристиках.  

Доведено, що майбутній розвиток концепції належного урядування може 

здійснюватися в напрямі формулювання чітких визначень самого поняття 

(оскільки не можна дослідити та вдосконалити те, що не визначено на 
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понятійному рівні за допомогою категоріального апарату), а також дослідження 

його через детальний аналіз його структурних компонентів, атрибутів чи 

критеріїв (демократія, громадянські та політичні права, управління державним 

сектором тощо). 

Автором проаналізовано положення систематизованих нормативних 

документів Європейського Союзу, що стосується питання належного 

управління, а саме Хартії основоположних прав Європейського Союзу та 

Кодексу Європейського омбудсмена належної адміністративної поведінки, 

призначення якого полягає у більш деталізованому розкритті змісту принципу 

належного управління та визначенні його практичного значення.  

Дисертантом визначено, що значення Хартії основоположних прав для 

визначення адміністративних принципів базується на трьох положеннях: право 

на належне адміністрування, право доступу до документів і право звернення до 

Омбудсмена. Тим не менше, численні інші права, передбачені Хартією, такі як 

право звертатися до Європейського парламенту, право на захист персональних 

даних, рівність перед законом, недискримінація, право на культурне, релігійне 

та мовне розмаїття в Європейському Союзі, принцип рівності між чоловіками і 

жінками, право на ефективний засіб правового захисту та на справедливий 

судовий розгляд тощо, впливають на адміністративні правовідносини і, 

відповідно, формують зміст «належного адміністрування».  

Встановлено, що формалізація концепції належного адміністрування в 

рамках Ради Європи знайшла свій прояв у прийнятті Рекомендації 

CM/Rec(2007)7 та додатку до нього у формі Кодексу належного 

адміністрування, положення яких не є юридично обов’язковими, а цінність їх 

полягає у способі викладу положень, що мають рекомендаційний характер і 

містять як функціональні, так і структурні механізми впровадження. 

Положення Pекомендації регламентують, що належне адміністрування 

передбачає задоволення основних потреб суспільства, наявність балансу між 

правами й інтересами тих, на кого спрямовані дії публічної адміністрації, та 

інтересами суспільства в цілому, а процедури, призначені для захисту інтересів 

фізичних осіб у відносинах з державою, повинні в деяких випадках захищати 

інтереси інших осіб та суспільство в цілому. Хоча Рекомендація не передбачає 

механізму моніторингу, натомість у роботі зазначено, що цінною є спроба 

систематизації загальноприйнятих принципів належного адміністрування, які 

рекомендується впроваджувати шляхом забезпечення ефективного здійснення 

стандартів публічною адміністрацією державами-членами. 

Розділ 2 «Правові характеристики розподілу повноважень публічної 

адміністрації» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Форми та правові інструменти розподілу повноважень 
публічної адміністрації» проаналізовано окремі правові характеристики 

розподілу повноважень публічної адміністрації. Дисертантом обґрунтовано такі 

форми розподілу повноважень публічної адміністрації, як надання і 

делегування повноважень, що використовуються залежно від суб’єктів, які 

беруть участь у розподілі, та характеру самих повноважень.  

Встановлено, що делегування повноважень є важливим інститутом у 
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взаєминах суб’єктів публічної адміністрації, хоча на практиці проявляється 

переважно в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Однак внаслідок того, що законодавець не передбачив 

добровільність у здійсненні делегування повноважень та де-факто процесу 

делегування власних повноважень на місцевому рівні управління, його не 

можна вважати формою розподілу повноважень, оскільки у цьому разі розподіл 

здійснюється у формі надання повноважень.  

Як підкреслено автором, внаслідок делегування повноважень компетенція 

як делегуючого органу, так і органу, якому делеговано повноваження, 

змінюється, що відповідає наявним теоретичним поглядам із питань 

компетенції. Крім того, делегування, на відміну від надання повноважень, 

характеризується елементами диспозитивності, є двостороннім. Двосторонність 

може проявлятися у наданні згоди суб’єктом, якому делегуються повноваження 

(переважно якщо він є суб’єктом приватного права), або визначається 

обов’язком забезпечення відповідними ресурсами (фінансовими, 

інформаційними, людськими) у разі здійснення делегування повноважень між 

двома суб’єктами з владними повноваженнями.  

Автором визначено, що правові інструменти розподілу повноважень не 

виходять за рамки тих регулятивних інструментів, якими володіє публічна 

адміністрація чи законодавчий орган під час розподілу компетенції, а саме 

нормативного акта або договору. Однак звернено увагу на те, що подекуди 

необґрунтовано ототожнюється делегування як форма розподілу повноважень 

із договірним інструментом діяльності. Встановлено, що делегування 

повноважень реалізується і шляхом видання акта, а договірний інструмент 

використовується переважно в діяльності місцевих органів публічної влади 

(органи місцевого самоврядування делегують підприємствам та організаціям 

окремі повноваження щодо виконання ремонтних робіт, здійснення контролю 

за виконанням ремонтних робіт, відновленням благоустрою на території, 

делегують окремі повноваження місцевим органам виконавчої влади, окремим 

посадовим особам), рідше – центральними органами виконавчої влади. 

У підрозділі 2.2 «Децентралізація як динамічний вираз розподілу 

повноважень публічної адміністрації» визначено, що у вітчизняній науці 

адміністративного права та науці державного управління категорія 

«децентралізація» не знайшла чіткого загальноприйнятого розуміння, хоча 

традиційно розглядається у зіставленні з такими суміжними поняттями, як 

«деконцентрація», «деволюція», рідше «делегування», однак осмислення 

проблеми стримується неоднозначним розумінням ключового поняття.  

Автором зазначено, що на основі сутнісних відмінностей процесів 

децентралізації виділяється відмінність між територіальною і функціональною 

децентралізацією. Визначено, що територіальна децентралізація – це процес, за 

допомогою якого конституцією або актом парламенту (часто в загальних рисах) 

регламентується юрисдикція автономної влади, що діє на обмеженій території 

та має статус окремої юридичної особи. Визначено, що функціональна 

децентралізація або «децентралізація послуг» стосується форми правління, а її 

зміст полягає у тому, що прийняття рішень у межах чітко визначених завдань, 
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що становлять публічний інтерес, здійснює автономний державний орган, що 

має статус юридичної особи і відносний ступінь фінансової незалежності від 

центральної влади.  

Звернено увагу на те, що незважаючи на широкий діапазон можливих 

комбінацій форм, рівнів і розмірів децентралізації публічної влади, що рідко 

реалізуються в чистому вигляді, наукові публікації дослідників стосовно типів 

децентралізації переважно зосереджуються на таких, як політична 

децентралізація, адміністративна децентралізація і фіскальна децентралізація, 

що мають важливе теоретико-методологічне значення. 

Дисертантом обґрунтовано, що політична децентралізація визначається як 

міра, якою політичні інститути відображають інтереси громадян і 

перетворюють їх у політичні рішення. Водночас політична децентралізація, 

змінюючи рівень автономії та відповідальності місцевих органів влади, має 

менший вплив на компетенцію та розподіл повноважень, оскільки сама по собі 

політична децентралізація не розширює повноважень органів, що обрані.  

На підставі аналізу визначено, що адміністративна децентралізація 

стосується способів перетворення органами публічної адміністрації політичних 

рішень безпосередньо у розподіл ресурсів за допомогою регуляторної 

діяльності та механізму оподаткування та включає питання структури органів 

публічної влади та їхніх повноважень, системи управління, планування, 

моніторингу й оцінки організації надання послуг. Адміністративна 

децентралізація також включає в себе взаємозв’язки з вищими та нижчими 

адміністративними структурами та тими, що перебувають на тому самому 

організаційно-правовому рівні, а також механізми взаємодії з ключовими 

суб’єктами приватного права. 

Обґрунтовано, що адміністративна децентралізація може проявлятися у 

формі делегування та деволюції. Натомість у роботі зазначено, що 

деконцентрація стосується передачі повноважень від центральних державних 

органів до органів держави на місцях, вона змінює просторовий розподіл 

повноважень, але не суттєво впливає на самостійність у їх реалізації, тому є не 

формою децентралізації, а одним зі способів розподілу повноважень усередині 

апарату держави. 

Дисертантом підкреслено, що деволюція є найстабільнішою формою 

децентралізації, яка означає передачу повноважень місцевим суб’єктам, що 

володіють значною автономією та незалежністю у реалізації повноважень. 

Механізм деволюції передбачає використання місцевих виборів, відповідно, на 

відміну від деконцентрації та делегування, деволюція не може відбуватися 

незалежно від політичної децентралізації, а є її супутником.  

Автором проаналізовано різницю між деконцентрацією та делегуванням і 

деволюцією як формами адміністративної децентралізації також і у відносинах 

між суб’єктом, який передає повноваження, і тим, що їх отримує. 

Деконцентрація передбачає наявність вертикальних відносин підпорядкування, 

делегування означає існування договірних відносин публічного права, 

деволюція залучає відносини «на відстані витягнутої руки».  
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У результаті проведеного аналізу автором обґрунтовано показники 

децентралізації, а саме: індикатором рівня фіскальної централізації чи 

децентралізації є величина частки місцевих доходів і видатків; показником 

рівня адміністративної децентралізації є ступінь самостійності 

децентралізованого суб’єкта у вирішенні управлінських питань, який 

найпростіше встановити, проаналізувавши контроль, що здійснюється за 

місцевими доходами (а саме, відсоток власних доходів у загальному обсязі 

доходів місцевих бюджетів може бути показником рівня місцевого контролю за 

ресурсами, оскільки величина самого місцевого ресурсу буде показником 

радше заможності громади, а не рівня контролю). Найбільш очевидним 

показником політичної децентралізації є наявність виборів у громадах та на 

асоційованому рівні місцевого самоврядування (райони, повіти, регіони, 

області). 

Розділ 3 «Розподіл повноважень публічної адміністрації на різних 

рівнях управління» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Розподіл повноважень публічної адміністрації по 

горизонталі та забезпечення балансу повноважень» на підставі аналізу 

наукової літератури зроблено висновок, що загальноприйнятих правил, 

наукової методики та універсальних практичних положень розподілу 

повноважень публічної адміністрації не існує. Автором підкреслено, що оцінки 

раціональності розподілу, як правило, випливають із ходу думок, що часто 

спирається скоріше на досвід та на врахування достовірності й імовірності, ніж 

на однозначну правову методологію. 

У роботі детальному аналізу піддано принципи, які використовуються для 

розподілу повноважень публічної адміністрації: функціональний принцип, 

галузевий принцип, програмно-цільовий принцип. Встановлено, що під час 

формування компетенції міністерств використовується як функціональний, так 

і галузевий принципи, служби, агентства, інспекції утворюються відповідно до 

функціонального принципу. 

Автором визначено, що на місцевому рівні управління розподіл 

повноважень органів публічної адміністрації проведений таким чином, що 

забезпечується поєднання галузевих та функціональних засад управління 

відповідно до норм Конституції України, натомість у роботі обґрунтовано, що 

визначена нею у цьому питанні рівновага була порушена Законами України 

«Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в 

Україні». У підпункті звернено увагу на те, що галузевий принцип діяльності 

місцевих державних адміністрацій був покладений в основу конституційних 

положень для визначення компетенції у бюджетній сфері та у сфері виконання 

державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного 

розвитку й охорони довкілля. Інші напрями діяльності цих органів визначені 

відповідно до функціонального принципу. 

Дисертантом підкреслено, що досягнення належного розподілу повноважень 

місцевих органів публічної влади пов’язане з приведенням у відповідність 

повноважень місцевих державних адміністрацій в компетенційних законах до 

положень Конституції України, яка закріпила основні напрями діяльності 
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місцевих державних адміністрацій переважно на функціональних засадах 

управління.  

У зв’язку з тим, що галузевий та функціональний принципи розподілу 

повноважень використовуються переважно на рівні органів системи виконавчої 

влади, та з огляду на те, що є необхідність у встановленні закономірностей 

розподілу повноважень і всередині центральних та місцевих органів влади між 

їх структурними утвореннями та по горизонталі, дисертантом запропоновано 

розподіл повноважень здійснювати виходячи не з виду завдання (освіта, 

транспорт, культура, безпека), а зі зв’язку між умовами виконання завдань і 

організаційними структурами, що ці завдання втілюють у життя. У результаті 

проведеного аналізу автором запропонована така класифікація розподілу 

повноважень по горизонталі залежно від завдань, що реалізуються: виконавчі 

завдання, завдання з планування, завдання з надання послуг, контрольні 

завдання. 

Здобувачем проаналізовано, що публічне адміністрування щодо виконання 

нормативних актів залишається, як і раніше, найбільш важливим його типом та 

вираженням виконання найважливіших завдань держави. Відповідно, більшість 

органів та їх структурних підрозділів здійснюють саме виконавчі 

повноваження. У міністерствах, службах та агентствах повноваження зі 

здійснення виконавчих завдань розподіляються майже між усіма 

департаментами, управліннями та секторами. 

Автором зазначено, що повноваження з планування пронизують діяльність з 

адміністрування усіх суб’єктів публічної адміністрації та діяльність щодо 

сприяння розвитку економіки, у сфері земельних відносин, розвитку 

інфраструктури, а також у кадровій роботі та системі закупівель. Натомість у 

роботі зазначено, що планування в усталених юридичних формах здійснюється 

переважно органами місцевого самоврядування у процесі планування розвитку 

територій, а також планування органами виконавчої влади здійснення 

перевірок. 

У підрозділі автором досліджено повноваження публічної адміністрації з 

надання послуг, що включає державне й комунальне забезпечення нормальних 

умов життєдіяльності, роботу органів соціального забезпечення тощо.  

Здобувачем встановлено, що повноваження на виконання контрольних 

завдань здійснюють усі суб’єкти публічної адміністрації у тій сфері, де 

реалізується ними управлінська діяльність, а їх розподіл з-поміж структурних 

підрозділів залежить насамперед від виду та організаційного рівня, на якому 

здійснюються повноваження. У роботі зазначено, що в органах, для яких 

контрольні повноваження становлять основу компетенції, більшість 

структурних одиниць володіють такими повноваженнями; в структурі органів, 

для яких контрольна діяльність не є їхнім основним призначенням, як правило, 

створюються окремі структурні підрозділи для контрольної діяльності та 

внутрішнього адміністративного контролю, а там, де такого підрозділу не 

передбачено, контроль здійснюється іншими підрозділами у різних сферах та 

по різних напрямах. 
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Автором охарактеризовано класифікацію розподілу повноважень за 

типовими формами дій публічної адміністрації на скерувальні та посередницькі 

повноваження. Скерувальні повноваження можуть здійснюватися на основі 

реалізації як виконавчих завдань, так і публічно-адміністративної діяльності з 

надання послуг та планування (встановлення лімітів, квот, надання ліцензій). 

Реалізація посередницького публічного адміністрування пов’язана з наданням 

дорадчих послуг, передачею інформації або забезпеченням організаційної 

допомоги. 

У підрозділі 3.2 «Розподіл повноважень публічної адміністрації по 
вертикалі та засади субсидіарності» визначено, що основним принципом 

інституційної організації влади, який повинен бути покладений в основу 

розподілу повноважень публічної адміністрації по вертикалі, є принцип 

субсидіарності. Автором підкреслено, що в європейських країнах 

субсидіарність нарівні з децентралізацією належать до головних цінностей 

урядування, що знайшло нормативне вираження у Договорі про Європейський 

Союз та Європейській хартії місцевого самоврядування.  

Натомість у роботі зазначено, що у вітчизняних доктринальних та 

нормативних джерелах подекуди невиправдано звужуються межі застосування 

принципу субсидіарності до окремих рівнів місцевих чи регіональних влад або 

до окремих видів правовідносин, зокрема фінансово-правових. Така 

інтерпретація принципу є спотвореною і стає на заваді його ефективному 

застосуванню як базового принципу динамічного процесу розподілу 

повноважень у відносинах між усіма рівнями публічної адміністрації. 

Дисертантом піддано аналізу історичні витоки формування принципу 

субсидіарності та встановлено, що правовий вимір субсидіарності бере свій 

початок із філософських положень про конфлікт приватних і загальних 

інтересів, відносин особи і держави, що характеризуються як горизонтальна 

субсидіарність. Адміністративно-правовий зміст субсидіарності зумовлений 

проблемою розподілу повноважень між різними рівнями публічної 

адміністрації та визначає, що повноваження владних суб’єктів, які перебувають 

на організаційно вищих рівнях, мають бути додатковими до тих, якими 

володіють суб’єкти на нижчих ланках, націлюючи на розбудову організаційної 

структури врядування та наділення її компетенцією знизу догори.  

У результаті аналізу змістового наповнення принципу субсидіарності 

автором зроблено висновок, що він включає вимогу невтручання органів чи 

організацій вищого рівня в діяльність нижчих там, де останні спроможні 

здійснювати ефективну діяльність та досягають поставлених цілей економічно 

виправданими засобами. Однак субсидіарність набуває і позитивного змісту як 

обов’язок вищих організаційних рівнів брати на себе вирішення тих питань, які 

ефективно вирішені на інших рівнях не можуть бути.  

Основний зміст субсидіарності стосовно розподілу повноважень публічної 

адміністрації по вертикалі, як підкреслено дисертантом, полягає у тому, що 

система повноважень повинна будуватись знизу, владні повноваження можуть 

передаватись органам публічної адміністрації вищого організаційного рівня 

тільки тоді, коли ці питання можуть бути вирішені ними краще. Обґрунтовано 
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думку про те, що у цьому сенсі розподіл повноважень має відображати змінні 

потреби й економічні розрахунки, а не суспільний порядок і результат 

політичних дискусій. Відповідно, субсидіарність повинна пояснювати 

динамічну якість адміністративних структур та забезпечувати ефективне 

адміністрування.  

У підрозділі зроблено припущення, що, незважаючи на те, що оптимальний 

розмір юрисдикції для кожної сфери чи послуги теоретично може відрізнятися, 

це не означає можливість створення нескінченного числа «ефективних» 

владних суб’єктів. Рівні надання послуг повинні групуватися в місцеві, 

регіональні і загальнодержавні. 

У підрозділі 3.3 «Розподіл повноважень між органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування» визначено, що актуальними проблемами 

вдосконалення розподілу повноважень між зазначеними органами є 

забезпечення принципу субсидіарності, здійснення децентралізації влади, а 

також впровадження ефективного контролю за законністю рішень органів 

місцевого самоврядування та якістю надання населенню послуг. Оскільки 

питання втілення принципу субсидіарності та реалізації децентралізації 

публічної влади в розподілі повноважень вже досліджені у попередніх частинах 

роботи, у підпункті детальному аналізу піддано вдосконалення розподілу 

контрольних повноважень органів виконавчої влади за діяльністю органів 

місцевого самоврядування.  

Здобувачем обґрунтовано положення про те, що характер контролю за 

діяльністю органів місцевого самоврядування зумовлюється характером 

повноважень самоврядних органів. Також встановлено, що формами 

відповідної контрольної діяльності місцевих державних адміністрацій є 

періодичні комплексні або цільові перевірки організації та стану виконання 

завдань, розгляд роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях 

колегії, нарадах у голів місцевих державних адміністрацій з виконання 

встановлених завдань, експертизи, аналіз та узагальнення у визначені терміни 

письмової інформації виконавців про стан виконання завдань, аналіз 

статистичних та оперативних даних, нагляд за діями підконтрольного, 

координація діяльності контрольних органів, розгляд скарг тощо. Серед форм 

контрольної діяльності за здійсненням делегованих повноважень передбачено 

такі: аналіз актів органів місцевого самоврядування, надання органами 

місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень 

органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад, що включаються у щорічні плани здійснення 

контролю. 

Автором визначено, що способи контролю місцевих державних 

адміністрацій звужуються до надсилання копій рішень виконавчих комітетів, 

прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої 

влади, в організаційні відділи апаратів обласних державних адміністрацій та 

районних державних адміністрацій, узагальнених звітів про здійснення 

делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначення переліку 

питань для вивчення, а також тривалості перевірок. Звертається увага на те, що 
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нормативними актами не регламентовано реальні засоби впливу на 

підконтрольний суб’єкт, які могли б застосовуватися за результатами 

контрольної діяльності та робити більш дієвим сам механізм контрольної 

діяльності.  

Удосконалення контрольної діяльності публічної адміністрації на місцевому 

рівні, як підкреслено дисертантом, є елементом системних змін, що 

супроводжуватимуться прийняттям пропонованих змін до Конституції України. 

Програмні документи, які нині визначають стратегію і перебіг реформ 

публічної адміністрації в Україні, передбачають зміну статусу місцевих 

державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-

наглядові органи з функцією координації діяльності територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади на відповідній території. Відповідно, це 

будуть основні завдання місцевих органів виконавчої влади, незалежно від 

майбутньої назви (місцева державна адміністрація чи префектура) і 

організаційних форм. 

У результаті проведеного аналізу автором визначено, що у наступному 

унормуванні діяльності місцевих органів виконавчої влади важливим є 

недопущення виходу за межі конституційно визначених завдань їхньої 

діяльності та забезпечення відповідності повноважень місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування районів та областей тим 

завданням, які вони покликані вирішувати. Трансформація місцевих державних 

адміністрацій у контрольні органи (префекти) вимагає вдосконалення їхніх 

контрольних повноважень, полягає не лише у розширенні сфери контрольної 

діяльності, але й у наділенні їх додатковими можливостями реального впливу 

на відповідних підконтрольних суб’єктів, на кшталт права зупинення дії актів 

органів місцевого самоврядування та посадових осіб. 

Розділ 4 «Розподіл повноважень між органами держави та 

наднаціональними інституціями» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Розподіл владних повноважень між вітчизняними 
суб’єктами публічної адміністрації та наднаціональними органами» 
дисертантом проаналізовані сучасні теорії розподілу повноважень між 

державами та наднаціональними інституціями, що беруть свій початок із 

функціональної теорії, та встановлено, що жодна з теорій не є універсальною, а 

теоретичні передбачення та ретроспективні пояснення не в змозі продукувати 

універсальні правила розподілу повноважень.  

Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом та взяла на 

себе зобов’язання щодо приведення свого законодавства і політики до 

стандартів Європейського Союзу. У зв’язку із цим дисертантом піддано 

детальному аналізу розподіл повноважень між Європейським Союзом та 

державами-членами. Встановлено, що інтеграційні процеси, що відбуваються в 

Європі, є проявом не передачі чи звуження суверенітету, а розподілу 

повноважень між національними суб’єктами публічної адміністрації та 

наднаціональними інституціями, що визначається як «взаємозалежне 

європейське управління», «спільне прийняття рішень», «мережеве управління». 

Тим не менше у даному контексті автором звертається увага на те, що втілення 
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принципу субсидіарності, зміст якого виражає правові форми наділення 

повноваженнями наднаціональних органів, є необхідною умовою проведеного 

розподілу.  

Здобувачем визначено, що аналіз передачі повноважень із національного на 

європейський рівень ускладнюється проблемою визначення обсягу компетенції, 

а саме: реалізація повноважень, що містяться в договорах, залежить від 

здатності держав-членів та європейських органів приймати рішення. Крім того, 

встановлено, що інститути Європейського Союзу фактично реалізують 

компетенцію без формальних на те повноважень, використовуючи нові способи 

управління, такі як «open method of coordination», концепцію правового 

зближення національного законодавства держав-членів тощо. 

Дисертантом обґрунтовано, що складний механізм розподілу повноважень у 

рамках Європейського Союзу не може бути окреслений такими поняттями, як 

«централізація», «децентралізація», «регіоналізація» чи «багаторівневе 

урядування», оскільки вони ускладнюються територіальними і 

функціональними складниками. 

У підрозділі 4.2 «Адміністративно-правовий механізм наділення 
повноваженнями органів влади щодо транскордонного співробітництва» 
визначено, що одним із важливих інструментів сприяння економічному та 

культурному розвитку прикордонних регіонів та активізації співробітництва із 

сусідніми країнами є транскордонне співробітництво, що внаслідок військового 

конфлікту на сході держави став пріоритетним переважно у відносинах із 

країнами Європейського Союзу. Автором встановлено, що, ратифікувавши 

Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між 

територіальними общинами або властями, Україна взяла на себе зобов’язання з 

формування такого законодавства, що дало б можливість територіальним 

громадам та органам місцевого самоврядування ефективно здійснювати 

транскордонне співробітництво, та з адаптації законодавства України до 

правових стандартів acquis communautaire Європейського Союзу.  

У зв’язку із цим детальному аналізу піддано найбільш поширену та 

впливову інституційну форму транскордонного співробітництва, а саме 

єврорегіон. Встановлено, що на теренах Європи функціонує близько 

вісімдесяти дво- та багатосторонніх єврорегіонів, Україна бере участь у шести 

єврорегіонах, чотири з яких розташовані на спільному кордоні з Європейським 

Союзом. Їхня діяльність базується на укладених договорах та угодах 

міждержавного рівня та угодах і рішеннях про співпрацю між органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з 

адміністративно-територіальними одиницями країн, що входять до складу 

єврорегіонів.  

Автором обґрунтовано, що розподіл повноважень публічної адміністрації 

стосовно транскордонного співробітництва повинен забезпечити дотримання 

принципу субсидіарності, який у даному контексті стосується горизонтальних 

інтегративних зв’язків і взаємовідносин суб’єктів співробітництва та 

інтерпретується як вимога встановлення такого розподілу повноважень між 

органами публічної адміністрації держав-членів і органів транскордонного 
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співробітництва, що забезпечує здійснення адміністрування державними 

органами та органами місцевого самоврядування тільки тоді, коли дрібні 

транскордонні інституції не можуть належним чином реалізовувати завдання, 

що перед ними стоять. Очевидно, що реалізація принципу горизонтальної 

субсидіарності має на меті сприяння більш ефективному здійсненню завдань із 

транскордонного співробітництва на прикордонній території і не може 

обґрунтовувати перетворення прикордонних адміністративно-територіальних 

одиниць у автономні державні утворення.  

Дисертантом визначено, що процес координації розроблення, укладання та 

організації виконання міждержавних договорів України з питань розвитку 

транскордонного співробітництва здійснює Міністерство закордонних справ 

України. Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль 

за додержанням законодавства з даних питань здійснює Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, на яке покладено повноваження щодо надання правової, 

інформаційної, методичної, організаційної підтримки суб’єктам, розроблення 

порядку підготовки проектів транскордонного співробітництва та державних 

програм розвитку транскордонного співробітництва, проведення моніторингу 

виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва, 

здійснення координації та взаємного узгодження державних галузевих, 

регіональних програм і державних програм розвитку транскордонного 

співробітництва. В адміністративно-територіальних одиницях забезпечення 

реалізації державної євроінтеграційної політики, сприяння розвитку 

міжнародного та транскордонного співробітництва здійснюють місцеві органи 

виконавчої влади, а саме структурні підрозділи місцевих державних 

адміністрацій з відповідними повноваженнями.  

Автором звернено увагу на те, що спеціальний закон у сфері 

транскордонного співробітництва, регламентуючи повноваження центральних 

та місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення транскордонного 

співробітництва, оперує переважно такими поняттями, як «загальна 

координація», «контроль за додержанням законодавства», «забезпечення 

формування державної регіональної політики». Водночас відповідно до 

принципу субсидіарності вони повинні сприяти реалізації органами 

транскордонного співробітництва власних рішень, про що також ідеться в 

положеннях Конвенції, де регламентовано, що держави заохочують будь-які 

ініціативи територіальних общин і властей, які ґрунтуються на розроблених 

рамкових домовленостях. Наведене повинно відображатися й у змісті 

повноважень у їх законодавчій регламентації. 

Встановлено, що відносно новою організаційною формою транскордонного 

співробітництва є об’єднання єврорегіонального співробітництва, передбачені 

третім протоколом до Конвенції, що гармонізував правила створення, членства, 

діяльності, проте за умови дотримання національних законів держави.  

Аргументовано, що значимою для потенційної участі України в 

інституційних структурах Європейського Союзу є можливість створення 

Європейських груп територіального співробітництва (EGTC). Вони 
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утворюються не менше як двома партнерами з країн Європейського Союзу, 

однак до них можуть приєднатися і партнери з країн, що не є членами 

Європейського Союзу, що вперше було реалізовано рамках «Тиса EGTC», до 

якої у 2015 році долучилася Україна. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми – розкриття сутності, основних рис та виробленні концептуальної 

моделі належного розподілу повноважень публічної адміністрації, 

обґрунтуванні теоретичних положень і формулюванні напрямів удосконалення 

законодавства в цій сфері з конкретними пропозиціями та рекомендаціями. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано, що виважене розуміння категорії «публічна адміністрація» 

розкривається тільки у так званому організаційно-структурному аспекті: це 

сукупність органів та посадових осіб, що реалізують публічну владу шляхом 

виконавчо-розпорядчої діяльності, у зв’язку із чим її зміст формують суб’єкти, 

якими є 1) органи виконавчої влади, 2) органи місцевого самоврядування. 

Однак сьогоднішні реалії є такими, що функціонально повноваження публічної 

адміністрації (тобто публічне адміністрування) реалізуються не тільки цими 

органами, але й органами, які не належать до перелічених.  

2. Визначено, що органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, юридичні особи публічного права, які не мають статусу органа 

публічної влади, а також юридичні особи приватного права, які здійснюють 

повноваження, делеговані публічною адміністрацією, та інші суб’єкти, 

здійснюючи функції та повноваження публічної адміністрації, перебувають у 

взаємовідносинах, і між ними формуються взаємозв’язки, які мають 

функціональний, а не організаційний характер і пов’язані з повноваженнями, 

що реалізуються для забезпечення публічного інтересу. Тим не менше, 

відсутність єдності їх цільового призначення, функціональної самодостатності 

та ієрархічної внутрішньої організації зумовлює відсутність 

системоутворюючих ознак, а, відповідно, і відсутність системи суб’єктів 

публічної адміністрації.  

3. У зв’язку з тим, що структурними характеристиками механізму 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина є норми права, принципи, 

акти застосування норм права, правовідносини, стадії забезпечення, гарантії 

здійснення прав і свобод громадян, юридичні факти, обґрунтовано, що публічна 

адміністрація виконує подвійну роль у даному механізмі: є «активним» 

суб’єктом механізму забезпечення прав громадян та безпосереднім учасником 

правовідносин у сфері публічного адміністрування, а також «пасивним 

об’єктом» у питаннях охорони прав громадян від порушень у сфері публічного 

адміністрування органами публічної адміністрації.  

4. Обґрунтовано, що недоліками концепції належного урядування є те, що 

концепції не вистачає лаконічності диференціації та узгодженості, оскільки 

можливі характеристики – від поваги прав людини до ефективного 
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банківського регулювання – не завжди сумірні та пов’язані між собою. 

Визначено, що належне адміністрування передбачає задоволення основних 

потреб суспільства, наявність балансу між правами й інтересами тих, на кого 

спрямовані дії публічної адміністрації, та інтересами суспільства в цілому, а 

процедури, призначені для захисту інтересів фізичних осіб у відносинах із 

державою, повинні в деяких випадках захищати інтереси інших осіб та 

суспільство в цілому, націлюючи на збалансований підхід до захисту 

суспільних інтересів та сприяючи встановленню і підтримці довіри суспільства 

до влади.  

5. На підставі аналізу юридично значимих ознак, властивостей та 

характеристик (суб’єкти, терміни та характер самих повноважень) виділено 

надання і делегування повноважень як форми їх розподілу. Визначено, що у 

разі передачі власних повноважень органом, що володіє повноваженнями, 

реалізується делегування як форма розподілу, відповідно, у разі передачі 

повноважень законодавчим або іншим уповноваженим на те органом такий 

розподіл здійснюється у формі надання.  

6. Обґрунтовано, що правовими інструментами розподілу повноважень є 

нормативний акт або договір, однак звертається увага на те, що делегування як 

форму розподілу повноважень не слід ототожнювати з договірним 

інструментом діяльності, який використовується переважно в діяльності 

місцевих органів публічної влади (органи місцевого самоврядування делегують 

підприємствам та організаціям окремі повноваження щодо виконання 

ремонтних робіт, здійснення контролю за виконанням ремонтних робіт, 

відновленням благоустрою на території, делегують окремі повноваження 

місцевим органам виконавчої влади, окремим посадовим особам), рідше – 

центральними органами виконавчої влади. 

7. Зроблено висновок, що останні наукові дослідження питань 

децентралізації ставлять фіскальну децентралізацію в центрі всіх інших її видів, 

однак більш корисним є зосередження наукового пошуку у напрямі 

дослідження та аналізу об’єктивних статистичних показників децентралізації, 

якими є величина частки місцевих доходів і видатків – для фіскальної 

децентралізації, відсоток власних доходів у загальному обсязі доходів місцевих 

бюджетів – для адміністративної децентралізації і наявність виборів у громадах 

та на асоційованому рівні місцевого самоврядування – для політичної 

децентралізації. 

8. Обґрунтовано, що необхідність у встановленні закономірностей розподілу 

повноважень усередині органів влади між їх структурними утвореннями 

зумовлює розподіл повноважень здійснювати, виходячи не з виду завдання, а зі 

зв’язку між умовами виконання завдань і організаційними структурами, що ці 

завдання втілюють у життя. Відповідно, запропоновано розподіл повноважень 

по горизонталі класифікувати на повноваження з реалізації виконавчих завдань, 

завдань з планування, завдань з надання послуг та контрольних завдань. Крім 

того, встановлено, що у здійсненні окремих досліджень може бути корисним 

застосування класифікації розподілу повноважень за типовими формами дій 

публічної адміністрації на скерувальні та посередницькі повноваження, де 
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перші можуть здійснюватися на основі реалізації як виконавчих завдань, так і 

публічно-адміністративної діяльності з надання послуг та планування 

(встановлення лімітів, квот, надання ліцензій), а реалізація посередницького 

публічного адміністрування пов’язана з наданням дорадчих послуг, передачею 

інформації або забезпеченням організаційної допомоги. 

9. Доведено, що основним принципом інституційної організації влади, який 

повинен бути покладений в основу розподілу повноважень публічної 

адміністрації по вертикалі, є принцип субсидіарності. Звертається увага на те, 

що оскільки публічна влада передбачає право вимоги громадян до владних 

суб’єктів, то це право повинне бути реалізоване стосовно найближчих 

суб’єктів, які здатні прийняти ефективне рішення, тому і повноваження 

владних суб’єктів, які перебувають на організаційно вищих рівнях, мають бути 

додатковими до тих, якими володіють суб’єкти на нижчих ланках, націлюючи 

на розбудову організаційної структури врядування та наділення її 

компетенцією знизу догори. Та незважаючи на спроби витлумачити 

субсидіарність за допомогою таких понять, як децентралізація, делегування, 

деволюція, даний принцип за змістом із жодним із перелічених понять не 

збігається, хоча може бути мірилом чи інструментом визначення меж 

децентралізації, а, отже, делегування і деволюції.  

Встановлено, що складність забезпечення належного розподілу 

повноважень публічної адміністрації на основі принципу субсидіарності 

полягає у визначенні граничних можливостей владних суб’єктів нижчих 

організаційних рівнів, а також оптимізації територіальної організації публічної 

влади, зокрема заміні недостатньо спроможних адміністративно-

територіальних одиниць та рівнів адміністрування самодостатніми, які зможуть 

забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема, у сфері освіти, 

культури, охорони здоров’я тощо.  

10. Визначено, що вирішення проблеми неналежності розподілу 

повноважень публічної адміністрації на районному та обласному рівні 

управління вбачається через закріплення в Конституції України (очевидно, що 

згодом і в інших законодавчих актах) наявності поряд з іншими елементами 

системи місцевого самоврядування, що склалася в межах окремого району й 

області, і такого елементу, як виконавчі органи районних та обласних рад, та 

наділення їх виконавчо-розпорядчими повноваженнями; ліквідацію місцевих 

державних адміністрацій, а також регламентацію здійснення префектами 

повноважень щодо нагляду за додержанням Конституції і законів України 

органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади та нагляду за додержанням ними 

Конституції і законів України, забезпечення виконання державних програм, 

спрямування й організації діяльності територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з органами місцевого 

самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної 

екологічної ситуації.  

11. Обґрунтовано, що повноцінне використання організаційних, фінансових, 

інституційних міжнародно-правових механізмів транскордонного 
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співробітництва може бути здійснене у разі набуття правосуб’єктності 

органами транскордонного співробітництва. Встановлено, що до сфер, у яких 

ключові повноваження доцільно передавати органам транскордонного 

співробітництва, належить загальне територіальне співробітництво у всіх 

сферах компетенції, надання правової допомоги, освітніх, соціальних та інших 

послуг учасникам транскордонного співробітництва, вирішення конкретних 

питань, таких як запобігання стихійним лихам та реалізація програм 

співробітництва, що фінансуються Європейським Союзом. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ  

ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

Монографії, підручники та навчальні посібники: 

1. Публічне урядування, права людини і демократія : регіональний зріз 

євроінтеграції : монографія [Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, М. В. Менджул, 

П. А. Трачук та ін.] ; за заг. ред. М. В. Савчина. – Ужгород : Видавництво 

УжНУ «Говерла», 2015. – 320 с. 

2. Карабін Т. О. Розподіл повноважень публічної адміністрації : монографія 

/ Тетяна Олександрівна Карабін. – Ужгород : Гражда, 2016. – 296 с. 

3. Упровадження децентралізації публічної влади в Україні : національний і 

міжнародний аспекти : монографія [Г. Г. Динис, Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, 

М. В. Менджул, Р. П. Натуркач, О. Я. Рогач, М. В. Савчин, І. С. Сухан, 

П. А. Трачук, І. В. Хохлова] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. В. Савчина. 

– Ужгород : TIMPANI, 2015. – 216 с. 

 

Наукові статті та тези доповідей і наукових повідомлень: 

4. Karabin T. Administrative-territorial reform as a precondition for effective 

decentralization of power in Ukraine: adaptation to the European standards / 

T. Karabin // Social Innovations for Global Growth. – 2014. – № 1(3). – Р. 110–120. 

5. Карабин Т. А. Модели децентрализации публичной власти / 

Т. А. Карабин // Научно-методический журнал «Право и политика» (Республика 

Кыргызия). – 2015. – № 4. – С. 32–36. 

6. Karabin T. O. Distribution of powers in the public administration and 

principles of «good administration» / T. O. Karabin // Visegrad journal on human 

rights. – 2015. – № 5. – С. 34–38. 

7. Савчин М. В. Вимоги верховенства права і демократичної легітимності в 

ухваленні рішень публічною адміністрацією : Україна та досвід ЄС /  

М. В. Савчин, Т. О. Карабін, М. В. Менджул // Visegrad journal on human rights. 

– 2015. – № 3. – С. 161–170. 

8. Карабин Т. А. Государственная власть и местное самоуправление: 

зарубежныеконцепции / Т. А. Карабин // Eurasian Academic Research Journal. – 

2016. – № 4. – С. 86–92. 

9. Карабін Т. О. Удосконалення повноважень місцевих державних 

адміністрацій в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи 

в Україні / Т. О. Карабін // Форум права. – 2011. – №4. – С. 356–360 



26 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2011-4/11ktorvu.pdf. 

10. Карабін Т. О. Концептуальні аспекти удосконалення співвідношення 

повноважень місцевих органів публічної влади / Т. О. Карабін // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2011. – 

Вип. 15. – Ч. 1. – С. 116–119. 

11. Карабін Т. О. Правове регулювання контролю місцевих державних 

адміністрацій за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади / Т. О. Карабін // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2011. – Вип. 16. – 

С. 194–196. 

12. Карабін Т. О. Форми здійснення контрольної діяльності місцевих 

державних адміністрацій за реалізацією повноважень органами місцевого 

самоврядування / Т. О. Карабін // Форум права. – 2012. – № 1. – С.426–431 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2012-1/12ktoomc.pdf 

13. Карабін Т. О. Окремі проблеми децентралізації виконавчої влади в 

Україні та можливі напрями їх вирішення / Т. О. Карабін // Форум права. – 

2012. – № 4. – C. 439–444. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12ktoniv.pdf 

14. Карабін Т. О. Стратегічні проблеми системи вищої освіти України та 

гармонізація засобів їх законопроектного та нормо проектного розв’язання / 

Т. О. Карабін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради 

України. – 2013. – № 5. –  С. 72–81. 

15. Карабін Т. О. Застосування системного підходу до досліджень органів 

публічної влади / Т. О. Карабін // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Право». – 2014. – Вип. 5–2. – Т. 4. – С. 108–112. 

16. Карабін Т. О. Субсидіарність як вихідна ідея в розподілі повноважень 

публічної адміністрації / Т. О. Карабін // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2014. – Вип. 29. – Ч. 2. – Т. 4. – 

С. 47–50. 

17. Карабін Т. О. Проблеми визначення суб’єктного складу публічної 

адміністрації / Т. О. Карабін // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – 

№ 3 (9). – С. 69–73. 

18. Карабін Т. О. Поняття публічної адміністрації в її концепціях та теоріях 

/ Т. О. Карабін // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Право». – 2015. – Вип. 3–2. – Т. 3. – С. 115–118. 

19. Карабін Т. О. Забезпечення міжнародних стандартів адміністрування у 

контексті положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Т. О. Карабін // 

Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – № 4. – С. 81–86. 

20. Карабін Т. О. Удосконалення організаційних форм публічної 

адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення 

адміністративної реформи / Т. О. Карабін // Науковий вісник публічного та 

приватного права. – 2016. – № 1. – С.56–61. 



27 

21. Карабін Т. О. Зміст і форми діяльності органів публічної адміністрації на 

місцевому рівні управління / Т. О. Карабін // Науковий вісник публічного та 

приватного права. – 2016. – № 2. – С. 182–187. 

22. Карабін Т. О. Розподіл контрольних повноважень місцевих органів 

публічної адміністрації / Т. О. Карабін // Науковий вісник публічного та 

приватного права. – 2016. – № 3. – С. 208–213. 

23. Карабін Т. О. Умови здійснення повноважень публічної адміністрації як 

критерій їх розподілу по горизонталі / Т. О. Карабін // Науковий вісник 

публічного та приватного права. – 2016. – № 4. – С. 117–121. 

24. Карабін Т. О. Оптимізація розподілу повноважень місцевих органів 

публічної адміністрації в контексті здійснення адміністративної реформи / 

Т. О. Карабін // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 4. 

– С. 201–205. 

25. Карабін Т. О. Функціональні та галузеві засади розподілу повноважень 

публічної адміністрації / Т. О. Карабін // Прикарпатський юридичний вісник. – 

2016. – №3. – С. 134–138. 

26. Карабін Т. О. Концептуальні питання удосконалення повноважень 

місцевих органів виконавчої влади в контексті адміністративно-територіальної 

реформи/ Т. О. Карабін // Адміністративне право України: стан і перспективи 

розвитку : збірник наукових праць (м. Київ, 23–24 вересня 2011 року). – К. : 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 283–

287. 

27. Карабін Т. О. Значення та зміст децентралізації державного устрою 

України / Т. О. Карабін // Роль права та закону в громадянському суспільстві: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8–9 лютого 

2013 року). – К. : Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 27–29. 

28. Черленяк І. І. Можливості та бар’єри вдосконалення правових 

механізмів публічного управління на місцевому рівні / І. І. Черленяк, 

Т. О. Карабін // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика 

матеріали V науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 12 грудня 

2013 року). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 228–230. 

29. Карабін Т. О. Обґрунтованість актів публічної адміністрації як складова 

їх законності / Т. О. Карабін // Сучасні проблеми порівняльного правознавства : 

збірник наукових праць / за ред. Ю. С. Шемшученка, Я. В. Лазура; упор.: 

О. В. Кресін, М. В. Савчин. – Ужгород – Київ : Видавництво «Говерла», 2015. – 

С. 136–140. 

30. Карабін Т. О. Окремі питання вдосконалення викладання курсу 

адміністративного права в контексті гармонізації української юридичної освіти 

з європейською / Т. О. Карабін // Європейська юридична освіта і наука : збірник 

наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 

2015 року) / Ред. кол. Ю. Л. Бошицький, О. В. Петік, О. В. Чернецька,  

Я. В. Лазур – Львів : «Галицька видавнича спілка», 2015. – С. 50–52.  

31. Карабін Т. О. Фіскальні показники децентралізації за підсумками 

бюджетної реформи 2014–2015 рр. в Україні / Т. О. Карабін, М. В. Менджул // 

Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / 



28 

Актуальні питання децентралізації публічного управління: регіональний вимір : 

матеріали круглого столу, (12 червня 2015 р., м. Ужгород). – К. : Інститут 

законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 290–303. 

32. Карабін Т. О. Правове виховання в системі правової соціалізації 

особистості / Т. О. Карабін // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник 

наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Педагогічні інновації у фаховій освіті» (20 грудня 2012 р., м. Ужгород). – 

Ужгород : ЗакДУ, 2012. – Випуск 3. – С. 183–189.  

 

АНОТАЦІЇ 

 

Карабін Т. О. Розподіл повноважень публічної адміністрації 

(доктринальний адміністративно-правовий аналіз). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем теорії, 

методології і практики розподілу повноважень публічної адміністрації. 

Охарактеризований зміст категорії «публічна адміністрація», уточнений її 

суб’єктний склад.  

Поглиблено сучасні наукові дослідження змісту поняття «повноваження» як 

ключового елементу правового статусу публічної адміністрації, визначено 

місце розподілу повноважень публічної адміністрації у забезпеченні прав та 

свобод людини. 

Обґрунтовано значення європейських принципів права в розподілі 

повноважень публічної адміністрації. Охарактеризовано форми та правові 

інструменти розподілу повноважень публічної адміністрації. З’ясовано зміст і 

співвідношення децентралізації та розподілу повноважень публічної 

адміністрації. 

Ґрунтовно досліджено розподіл повноважень публічної адміністрації по 

горизонталі та по вертикалі, виявлено спільні й особливі проблеми такого 

розподілу. Охарактеризовано розподіл повноважень між державними органами 

та органами місцевого самоврядування, визначено його особливості та 

проблеми здійснення. 

Окреслено характерні риси розподілу повноважень між органами держави 

та наднаціональними органами. Визначено особливості розподілу повноважень 

публічної адміністрації щодо транскордонного співробітництва. 

Обґрунтовано висновки і пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

наявних та прийняття нових нормативно-правових актів з метою вдосконалення 

розподілу повноважень публічної адміністрації. 

Ключові слова: децентралізація, належне урядування, повноваження, 
публічна адміністрація, розподіл повноважень, субсидіарність, транскордонне 
співробітництво. 
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Карабин Т. А. Распределение полномочий публичной администрации 

(доктринальный административно-правовой анализ). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем теории, 

методологии и практики распределения полномочий публичной 

администрации. В диссертации охарактеризовано содержание категории 

«публичная администрация», уточнен ее субъектный состав. 

Сделан вывод о том, что взвешенное понимание категории «публичная 

администрация» раскрывается только в организационно-структурном аспекте, 

как совокупность органов и должностных лиц, реализующих публичную власть 

путем исполнительно-распорядительной деятельности. Обосновано, что 

публичная администрация выполняет двойную роль в данном механизме: 

является «активным» субъектом механизма обеспечения прав граждан и 

непосредственным участником правоотношений в сфере публичного 

администрирования, а также «пассивным объектом» в вопросах охраны прав 

граждан от нарушений в сфере публичного администрирования органами 

публичной администрации. 

Определено, что надлежащее администрирование предполагает 

удовлетворение основных потребностей общества, наличие баланса между 

правами и интересами тех, на кого направлены действия публичной 

администрации, и интересами общества в целом. А процедуры, 

предназначенные для защиты интересов физических лиц в отношениях с 

государством, должны в некоторых случаях защищать интересы других лиц и 

общество в целом, нацеливая на сбалансированный подход к защите 

общественных интересов и способствуя установлению и поддержанию доверия 

общества к власти. 

Сделан вывод, что последние научные исследования по децентрализации 

ставят фискальную децентрализацию в центре всех других ее видов, однако 

более полезным является сосредоточение научного поиска в направлении 

исследования и анализа объективных статистических показателей 

децентрализации. Ими могут быть величина доли местных доходов и расходов 

– для фискальной децентрализации, процент собственных доходов в общем 

объеме доходов местных бюджетов – для административной децентрализации и 

наличие выборов в общинах и на ассоциированном уровне местного 

самоуправления – для политической децентрализации. 

Обосновано, что необходимость в установлении закономерностей 

распределения полномочий внутри органов власти между их структурными 

образованиями обусловливает распределение полномочий осуществлять исходя 

не из вида задачи, а из связи между условиями выполнения задач и 

организационными структурами, которые эти задачи воплощают в жизнь. 

Предложено распределение полномочий по горизонтали классифицировать на 
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полномочия по реализации исполнительных задач, задач по планированию, 

задач по предоставлению услуг, контрольных задач. 

Доказано, что основным принципом институциональной организации 

власти, который должен быть положен в основу распределения полномочий 

публичной администрации по вертикали, является принцип субсидиарности. 

Обращается внимание на то, что поскольку публичная власть предусматривает 

право требования граждан к властным субъектам, то это право должно быть 

реализовано по отношению к ближайшим субъектам, которые способны 

принять эффективное решение. Поэтому и полномочия властных субъектов, 

находящихся на организационно высших уровнях, должны быть 

дополнительными к тем, которыми обладают субъекты низших звеньев, 

нацеливая на развитие организационной структуры управления и наделение ее 

компетенцией снизу вверх. 

Установлено, что сложность обеспечения надлежащего распределения 

полномочий публичной администрации на основе принципа субсидиарности 

заключается в определении предельных возможностей властных субъектов 

низших организационных уровней, а также оптимизации территориальной 

организации публичной власти, в частности замене недостаточно способных 

административно-территориальных единиц и уровней администрирования 

самодостаточными, которые смогут обеспечить надлежащий уровень 

предоставления услуг, в частности, в сфере образования, культуры, 

здравоохранения и т. п. 

Обосновано, что полноценное использование организационных, 

финансовых, институциональных международно-правовых механизмов 

трансграничного сотрудничества может быть осуществлено в случае 

приобретения правосубъектности органами трансграничного сотрудничества. 

Установлено, что к сферам, в которых ключевые полномочия целесообразно 

передавать органам трансграничного сотрудничества, относится общее 

территориальное сотрудничество во всех сферах компетенции, оказание 

правовой помощи, образовательных, социальных и других услуг участникам 

трансграничного сотрудничества, решение конкретных вопросов, таких как 

предотвращение стихийных бедствий и реализация программ сотрудничества, 

финансируемых Европейским Cоюзом. 

Ключевые слова: децентрализация, надлежащее управление, полномочия, 

публичная администрация, распределение полномочий, субсидиарность, 

трансграничное сотрудничество. 
 

Karabin T. O. The public administration power division (doctrinal 

administrative and legal analysis). – Manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis is devoted to complex research problems of theory, methodology and 

practice of public administration division of powers. The content of the «public 

administration» category is characterized; its subjective part is revised. 
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The modern scientific research of the «authority» concept as a key element of the 

legal status of public administration is profound, the place the place of the rights and 

freedoms in the public administration powers distribution is determined. 

The value of European law principles of attribution of public administration is 

substantiated. The forms and legal instruments of power division of public 

administration are characterized. The meaning and value of decentralization and 

allocation of powers of public administration is found. 

The horizontal and vertical division of public administration powers thoroughly 

investigated, common and specific problems of this distribution are identified. The 

distribution of powers between state agencies and local governments is characterized, 

defined its characteristics and problems of implementation. 

The powers distribution between the state and supranational bodies are outlined. 

The features of the public administration power division on trance frontier 

cooperation are determined. 

The conclusions and proposals for amendments to the existing and adoption of 

new regulatory acts to improve the distribution of public administration powers are 

grounded. 

Key words: decentralization, powers, good governance, public administration, 
separation of powers, subsidiarity, cross-border cooperation. 
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