
3 Актуальні проблеми держави і права 

ПЕРЕДМОВА 

В умовах глобалізації й інтеграції, які стали символами початку XXI сто-
річчя, відстояти свою ідентичність можна лише за умови досягнення високого 
рівня державної управлінської діяльності. На сьогодні ефективність держав-
ного управління стає важливіше наявних природних і людських ресурсів дер-
жави. Не випадково різноманітні проблеми удосконалення державного управ-
ління є не тільки предметом теоретичних дискусій, але й виступають як скла-
дова сучасної державної політики. 

На жаль, у сучасній Україні поки що не повною мірою склалося розуміння 
надактуальності значення питань удосконалювання державного управління. 
Однак здійснювані українським законодавцем кроки в цьому напрямку дода-
ють оптимізму, а вітчизняна юриспруденція прагне затвердити цей рух до ефек-
тивної державної влади в Україні. 

Черговий випуск збірника «Актуальні проблеми держави і права» в основ-
ному пов'язаний із тенденціями розвитку адміністративного права й адмініст-
ративного процесу, а також актуалізацією питання адміністративно-правової 
реформи в сучасній Україні. 

Разом із представниками Одеської школи права в збірнику публікуються 
дослідження вчених-юристів Києва, Львова, Миколаєва, Тернополя. Помітна 
загальна спрямованість усього видання на удосконалення діяльності всієї сис-
теми державного управління в Україні, забезпечення ефективності законодав-
чої бази адміністративної діяльності в сучасних умовах. 

Серед різноманіття поданих у збірнику досліджень звернемо увагу на про-
блематику формування адміністративної юстиції в Україні, реорганізацій адмі-
ністративно-територіального устрою, концептуальні підходи до питань державної 
політики в Україні, активізацію діяльності органів місцевого самоврядування, 
критерії ефективності діяльності міського голови, питання удосконалювання 
сфери природноресурсових відносин та інші актуальні теми, які покликані 
вивести систему державного управління України в цілому і адміністративного 
управління зокрема на нові рубежі, що відповідають сучасним потребам на-
шого суспільства і громадян України. 

Навряд чи можна сьогодні стверджувати про повну успішність здійснюва-
них законодавчих змін у сфері адміністративно-правового регулювання, од-
нак той факт, що вони відбулися і націлені на досягнення більшої ефектив-
ності діяльності всієї системи органів державної влади і місцевого самовря-
дування, захист прав і законних інтересів громадян, не викликає сумнівів. 
Тому матеріал багатьох статей, опублікованих у цьому випуску вчених праць, 
можна розглядати не тільки як розгортання законодавчих положень адміні-
стративного регулювання, але і як формування доктринального тлумачення, 
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що сприяє більш точному і повному втіленню ідей вітчизняного законодавця 
в юридичну практику. 

Крім того, з огляду на ситуацію змін, що відбуваються в адміністративному 
й адміністративно-процесуальному праві, подані в збірнику дослідження допо-
можуть студентам юридичних вищих навчальних закладів у більш глибокому 
освоєнні тих правових нормативів і цінностей, які пов'язані з розвитком адмі-
ністративно-правової сфери сучасної України. 
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