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АДМІНІСТРАТИВНО!ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

Разом із конституційним адміністративне право опосередковує функціону*
вання публічної влади в державі. Одночасно адміністративно*правове забезпе*
чення є своєрідним продовженням конституційно*правових норм, яке багато в
чому конкретизує їх дію [3]. На підставі цього можна стверджувати, що існу*
вання адміністративного права – це необхідна умова і засіб реалізації Консти*
туції в головній сфері функціонування публічної влади, сфері виконання за*
конів та інших нормативних актів держави.

Враховуючи те, що побудова держави відбувається на засадах поділу дер*
жавної влади на законодавчу, виконавчу і судову, адміністративне право, на
наш погляд, більш тісно поєднане з виконавчою гілкою державної влади.

А природа виконавчої влади обумовлена основним її призначенням – вико*
нанням законів та інших нормативних актів, що підтверджує принципову
єдність процесу реалізації цієї гілки влади зі змістом забезпечувальної (управ*
лінської) діяльності держави, що дає змогу визначити виконавчу владу і дер*
жавний вплив органічно поєднаними сторонами єдиного явища, яке визна*
чається як адміністративно*правове забезпечення державного впливу.

Також слід зазначити, що державний вплив за доктринальним визначенням
є видом діяльності держави, який полягає у здійсненні нею організуючого
впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, потреби функціонування і роз*
витку яких вимагають певного втручання держави за допомогою відповідних
важелів. Однією з найважливіших є соціальна сфера. Так, Конституцією Ук*
раїни проголошено роль держави у відносинах з людиною. Зокрема, стаття 3
Конституції України встановлює, що: «Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави» [1]. Тому актуальною стає потреба в адміністративно*пра*
вовому забезпеченні державного впливу саме на соціальну сферу.

Соціальна сфера – досить широке поняття, що поєднує результати держав*
ного впливу у всіх сферах нашого життя – економіці, політиці, ідеології, куль*
турі. Люди відрізняються за своїм статусом, матеріальним добробутом, інте*
лектуальними інтересами та духовними потребами, але всі прагнуть визнання з
боку держави та суспільства їх унікальної цінності. Інакше кажучи, члени сус*
пільства бажають, щоб державні інститути враховували їхні інтереси та ство*
рювали умови для захисту їхніх прав та потреб.

З переходом до виборів на партійній основі в найближчі роки значно зросте
попит на кваліфікований соціальний аналіз при розробці виборчих програм як
партій, так і окремих кандидатів. У подальшому від створення та виконання
науково обґрунтованих соціальних програм та проектів буде залежати як май*
бутнє держави, так і будь*якої політичної та адміністративної ланки державного
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управління. Конструктивна критика, яку має забезпечувати опозиція, також
неможлива без глибокого аналізу стану соціального захисту населення.

Все це в комплексі має регулювати саме адміністративне право.
Втілення в життя нових пріоритетів суспільного призначення адміністратив*

ного права сприятиме істотному посиленню його ролі у формуванні громадянсь*
кого суспільства і демократичної, соціальної, правової держави. Утвердження
нового суспільного призначення адміністративно*правового забезпечення дер*
жавного впливу на соціальну сферу має відбуватися шляхом запровадження:

— незалежності здійснення функцій і повноважень виконавчої влади в га*
лузі впливу на соціальну сферу;

— публічності та відкритості контролю за діяльністю органів виконавчої влади
та їх посадових осіб, насамперед, з позицій поваги до особи та справедливості, а
також постійного підвищення ефективності державного впливу на соціальну сферу;

— відповідальності органів державної влади, їх посадових осіб за свої рішення,
дії чи бездіяльність перед громадянами та іншими суб’єктами, права яких було
порушено, та обов’язкового відшкодування заподіяної цим суб’єктам шкоди;

— ефективного процесуального механізму оскарження громадянами та
іншими суб’єктами порушених прав як у межах системи органів державної
влади, так і в судовому порядку.

Такий підхід до розуміння соціальної ролі адміністративного права є
настільки важливим, що це слід було б вважати стрижневою ідеєю всієї сучас*
ної трансформації українського адміністративного права.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Формирование современного законодательства Украины включает две тен*
денции: с одной стороны, российская правовая система активно адаптирует меж*
дународные стандарты регулирования правоотношений, с другой – наблюдается
тенденция, выраженная в специфике содержания локальных нормативно*право*
вых актов. Можно выделить ряд положительных моментов и недостатков мер
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