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іншими посадовими особами, котрим закон дозволяє застосовувати заходи 
фізичної сили та вогнепальну зброю.  

Кожна особа, котра вірить у людську гідність, обов’язково підтримає 
стандарти прав людини, що їх ухвалила Організація Об’єднаних Націй. Ці 
стандарти розробили та схвалили розумні й помірковані чоловіки та жінки з 
усього світу, котрі вважали, що людські істоти мають певні права вже через 
те, що вони люди. Якби ці універсальні стандарти було втілено на практиці, 
у світі, можливо, поменшало б тероризму, хаосу чи революційних рухів. 
Поліцейські в усіх країнах світу є відображенням урядів своїх країн. Лише 
тоді, коли в тій чи іншій країні буде ухвалено і надано чинності стандартам 
прав людини, кількість порушень цих прав зменшиться, контроль посилить-
ся. Ухвалення, імплементація та охорона універсальних норм прав людини 
підвищить довіру не лише до поліцейських різних країн світу, а й до урядів.  
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РЕФОРМУВАННЯ ТА ПРЕСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Прагнення України до змін та обрання європейського курсу розвитку 
зумовлює необхідність впровадження нових реформ, соціально-
економічних зрушень та вдосконалення процесу управління, особливо в ор-
ганах публічної адміністрації. З ухваленням концепції реформування публі-
чної адміністрації в Україні почався процес формування та удосконалення 
органів державного управління, які в подальшому мають стати новим  
органом публічної адміністрації європейського зразка та стати основою  
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побудови демократичної, правової держави з європейськими стандартами за 
цінностями.  

Мета реформування публічної адміністрації полягає у створення 
принципово нового органу публічної адміністрації, що надаватиме якісні 
публічні послуги громадянам на рівні європейських стандартів та забезпе-
чуватиме оптимальне використання публічних коштів та зможе вчасно реа-
гувати на нові зовнішньополітичні виклики та зрушення.  

Згідно даної концепції для досягнення поставлених цілей а саме ре-
формування органів публічного адміністрування повинна впроваджуватися 
ідеологія «служіння суспільству» з чим і ми погоджуємося, оскільки основ-
ним принципом та засадою діяльності державних органів є взаємодія з сус-
пільством, оскільки даний принцип є головним та базовим при побудові но-
вої правової держави європейського зразка. 

Для цього діяльність публічних органів повинна будуватися на таких 
принципах як: верховенство права, що буде спрямоване на дотримання та 
захист прав та свобод людини та громадянина, зокрема при наданні адміні-
стративних послуг; законності та обґрунтованості прийнятих рішень, що не 
будуть викликати сумнівів у громадськості та допоможуть закріпити віру у 
людей у високу правову обізнаність публічних управлінців; принцип полі-
тичної нейтральності та політичної неупередженості; відкритості та доступі 
до публічної служби. Вважаємо, що дотримання даних принципів в діяль-
ності органів публічного управління дасть змогу налагодити ефективну сис-
тему органів публічного управління, підвищити рівень довіри населення до 
публічних органів та забезпечити рівний доступ всіх громадян до публічної 
служби. 

Для досягнення даної мети вважаємо за необхідне впровадити такі за-
ходи як: 

 Стабілізувати діяльність державних органів, а саме публічного 
управління, з чітким розмежуванням їх адміністративних функцій та нала-
годити якісний зв’язок взаємодії між ними 

 Впровадити нові механізми захисту публічних службовців від будь-
кого впливу, що заважає діяти публічним службовцям політично неупере-
джено 

 Відокремити політичні посади від посад публічної служби в орга-
нах публічного управління, задля забезпечення відкритої, політично нейт-
ральної публічної служби 

 Впровадити відкритий конкурс на зайняття вакантних посад в орга-
нах публічного управління 

 Створити центри з надання адміністративних послуг 
 Впровадити та налагодити з урахуванням європейського досвіду 

процедуру надання адміністративних послуг, що стануть на захист прав 
людини і громадянина, дадуть змогу зміцнити авторитет органів публічного 
управління та налагодити взаємозв’язок органів публічного управління з 
населенням 
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Підсумовуючи викладено, варто зазначити, що органи публічної ад-
міністрації – це побудована певним чином система органів державного 
управління, які діють на таких засадах, як верховенство права та закону, 
відкритість та прозорість, політична неупередженість та нейтральність, де-
мократизму та професійної компетентності.  

Саме дотримання вищезазначених принципів та впровадження заходів 
дадуть змогу створити нову ефективну систему органів управління з висо-
ким рівнем довіри населення та висококваліфікованими публічними управ-
лінцями.  
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