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У статті узагальнено дослідницькі підходи до визначення сутності модернізації органів публ�
ічної влади. Дослідження проведено з використанням методів: аналіз, синтез, абстрагування,
узагальнення, системний підхід. Автором проведено аналіз дослідницьких підходів до визна�
чення сутності модернізації органів публічної влади, зокрема визначено їх особливості. Авто�
ром досліджено сучасний процес модернізації публічної влади в Україні, який є необхідною
реакцією на виклики часу, закономірною відповіддю на запити суспільства. Доведено, що цей
процес спричиняє значні труднощі, які породжені насамперед радянським минулим. На думку
автора, внаслідок еволюції суспільна влада трансформувалася в публічну, що супроводжува�
лося розвитком державності до рівня конституційної держави, це передбачало, розподіл влад�
них повноважень та залучення громадськості через громадянське суспільство до прийняття
важливих суспільних рішень. Автор стверджує, що однією з умов ефективності публічної влади
є відтворення позитивних чинників розвитку держави і суспільства, що мають під собою кон�
ституційні підстави, які в правовій державі забезпечують стабільність держави, суспільства,
узгодження публічних і приватних інтересів. Водночас повинні бути нейтралізовані негативні
тенденції, які неминучі через внутрішнній конфлікт потенціалу самої публічної влади, що відби�
ває стан конфліктності, суперечливості суспільних процесів. Поряд з іншими властивостями,
що формують і зберігають управлінський потенціал публічної влади, істотну роль у забезпе�
ченні функцій відіграє її динамічність, покликана гарантувати постійний внутрішній самороз�
виток, стан руху. Отже, публічна влада повинна вдосконалюватися відповідно до позитивними
потребами сучасного суспільства, тобто модернізуватися. Модернізація публічної влади грун�
тується на об'єктивних передумовах економічних, соціальних, духовних, оскільки політичне
життя знаходиться в діалектичному зв'язку з зазначеними сферами. Більш того, публічна вла�
да детермінується соціально�економічними і духовними факторами життя суспільства. Поряд
з внутрішньодержавними конституційними обмеженнями меж модернізації публічної влади в
Україні діють міжнародні стандарти, які визначають демократичні засади формування і
здійснення публічної влади та підлягають дотриманню.

The article summarizes research approaches to determining the essence of modernization of public
authorities. The study was conducted using methods: analysis, synthesis, abstraction, generalization,
systems approach. The author analyzes research approaches to determining the essence of
modernization of public authorities, in particular, identifies their features. The author studies the
modern process of modernization of public power in Ukraine, which is a necessary response to the
challenges of time, a natural response to the demands of society. It is proved that this process causes
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в умовах сучасних викликів і загроз в Ук�

раїні істотно зростає значущість об'єктивного, науково

обгрунтованого процесу модернізації органів публічної

влади, який має грунтуватися на цінностях сучасного

розвитку, громадянського суспільства та забезпечува�

ти максимальне включення громадян до управління

країною з метою досягнення стратегічних цілей держа�

ви зокрема усунення соціальних, економічних і політич�

них суперечностей у суспільстві.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: узагальнення дослідницьких підходів до

визначення сутності модернізації органів публічної вла�

ди.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню сутності модернізації органів публічної

влади присвятили свої роботи такі вчені: В. Авер'янов

[1], М. Байтін [2], В. Бакуменко [3], Р. Войтович [5], Н.

Гончарук [4], Л.  Каск [6], А. Селiванов [7], О. Тимощук

[8], А. Школик  [9] та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Публічна влада в державно�організованому суспіль�

стві модернізується під впливом об'єктивних соціально�

економічних і політичних чинників. Варто наголосити,

що межі модернізації державної та самоврядної влади

визначаються конституційними обмеженнями, спрямо�

ваними на гарантування основних політичних прав і сво�

бод людини і громадянина. Політична доцільність мо�

дернізації публічної влади, що виходить за межі чинно�

го законодавства, може бути реалізована за умови вне�

сення відповідних змін до Конституції [12].

significant difficulties, which are caused first of all by the Soviet past. According to the author, as a
result of evolution, public power was transformed into public, which was accompanied by the
development of statehood to the level of a constitutional state, which provided for decentralization,
separation of powers and public involvement through civil society in making important social
decisions. The author argues that one of the conditions for the effectiveness of public power is the
reproduction of positive factors in the development of the state and society, which have a
constitutional basis, which in a state governed by the rule of law ensures stability of state, society,
coordination of public and private interests. At the same time, negative tendencies must be
neutralized, which are inevitable due to the internal conflict potential of the public authority itself,
which reflects the state of conflict and contradictions of social processes. Along with other properties
that form and preserve the managerial potential of public power, a significant role in ensuring the
functions is played by its dynamism, designed to guarantee constant internal self�development, the
state of movement. Thus, public power must be improved in accordance with the positive needs of
modern society, ie modernized. Modernization of public power is based on objective preconditions
economic, social, spiritual, as political life is in dialectical connection with these areas. Moreover,
public power is determined by socio�economic and spiritual factors of society. Along with domestic
constitutional restrictions on the limits of modernization of public power in Ukraine, there are
international standards that define the democratic principles of formation and exercise of public
power and are subject to compliance.

Ключові слова: публічне управляння, модернізація, органи державної влади, процес, громадськість, су�

спільство.

Key words: public administration, modernization, public authorities, process, public, society.

Поняття публічності зустрічається в працях сучас�

них вчених, наприклад, В. Авер'янов [1] відзначав, що

публічність є важливим формотворчим інструментом

державної зацікавленості, що встановлює момент за�

гального усвідомлення.

А. Селіванов підкреслює, що термін "публічність" є

"юридичною ознакою присутності держави в суспіль�

них відносинах, які регулюються позитивним правом,

якщо громадянин погоджується передати державі певні

природні суб'єктивні права, які можуть бути відчужені"

[7].

Визначення поняття "публічність" походить від ла�

тинського "publicus", що в перекладі означає "суспіль�

ний". Відповідно це інструмент участі суспільства в прий�

няті рішень органами публічної влади.

Отже, влада є невід'ємною складовою будь�якого

суспільства та необхідною умовою його існування. Про�

те публiчна влада потребує особливої уваги, оскільки

саме вона пов'язується з розвитком громадянського

суспільства, що є невід'ємною рисою будь�якої демок�

ратичної держави.

У "Енциклопедії державного управління" публiчна

влада визначається як суспільно�політична влада, наро�

довладдя: влада народу як безпосереднє народовлад�

дя, демократія (вибори, референдуми тощо); держав�

на влада (законодавча, виконавча, судова); місцеве са�

моврядування   місцева державна влада, яка здійснюєть�

ся, зокрема, територіальними громадами, органами

місцевого самоврядування, виконавчими органами рад,

керівниками селищ, міст і т. д. Таким чином, термін "дер�

жавна влада" ототожнюється з терміном "демократія".

[10].

З цього визначення зрозуміло, що публічна влада

визначається через народовладдя, проте є й інакші  дум�

ки з цього приводу. Наприклад, М. Байтін вважав, що
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"політична, державна влада є різновидом суспільної,

публічної влади" [2]. Л. Каск стверджував, що "публіч�

на влада" розглядається як синонім державної та по�

літичної влади [6].

Як зазначає Р. Войтович [5], публічна влада є сусп�

ільною владою, яка існувала ще в первинному суспіль�

стві. Проте внаслідок еволюції суспільна влада транс�

формувалася в публічну, що супроводжувалося розвит�

ком державності до рівня конституційної держави, це

передбачало розподіл владних повноважень та залучен�

ня громадськості через громадянське суспільство до

прийняття важливих суспільних рішень.

Щодо державної влади, слід зазначити, що це вид

публічної влади, тому варто чітко визначити спільні та

відмінні риси публічної та державної влади.

По�перше, суб'єктом державної влади є держава i

виключно органи державної влади, оскільки межі

здійснення державної влади у правовій державі перед�

бачено законом, тому державна влада є волевиявленням

держави, її органів i посадових осіб. Суб'єктом публіч�

ної влади є насамперед суспільство (народ), межі її

здійснення зафіксовано у нормах публічного права. Ме�

тою публічної влади є задоволення загального інтересу.

По�друге, критеріями розмежування публічної i дер�

жавної влади можна вважати такі, як: інтерес здійснен�

ня такої влади, та її характер. Слід зазначити, що дер�

жавна влада становить виключно державний інтерес,

має особовий характер, тобто розповсюджується на

конкретний перелік осіб, які знаходяться в межах дер�

жави. Публічна влада ж наділена критерієм імунітету та

необмеженим колом осіб, на яке вона розповсюджуєть�

ся, а також становить публічний інтерес, оскільки, на

думку О. Тимощука, публiчна влада "є система загаль�

ної участі населення у рішенні спільних справ" [8].

На думку В. Бакуменка [3], публічна влада як струк�

турно складне, системне явище може бути ефективною

лише за умови, що вона адекватно відображає і вира�

жає процеси розвитку в соціально�економічній, духовній

сферах державно�організованого суспільства. Однією

з умов ефективності публічної влади є відтворення по�

зитивних чинників розвитку держави і суспільства, що

мають під собою конституційні підстави, які в правовій

державі забезпечують стабільність держави, суспіль�

ства, узгодження публічних і приватних інтересів. При

цьому повинні бути нейтралізовані негативні тенденції,

які неминучі в силу внутрішнього конфліктного потен�

ціалу самої публічної влади, що відбиває стан конфлікт�

ності, суперечливості суспільних процесів.

Поряд з іншими властивостями, що формують і збе�

рігають управлінський потенціал публічної влади, істот�

ну роль в забезпеченні функцій відіграє її динамічність,

покликана гарантувати постійний внутрішній самороз�

виток, стан руху. Отже, публічна влада повинна вдос�

коналюватися відповідно до позитивними потребами

сучасного суспільства, тобто модернізуватися.

Н. Гончарук [4] вважає, що процес модернізації пуб�

лічної влади передбачає безперервність, що, однак не

означає постійну зміну системи і структури органів пуб�

лічної влади, принципів їх організації і діяльності, який

може виражатися в зміні фінансових, матеріальних

основ організації та діяльності органів публічної влади,

в перерозподілі компетенції і т.д.

Також слід зазначити, що модернізація публічної

влади має свої параметри, які встановлюються законо�

давством, перш за все, Конституцією [12]. Це диктуєть�

ся необхідністю запобігти зловживанню владою, не до�

пустити використання її можливостей для несанкціоно�

ваного задоволення приватних, корпоративних інтересів

на шкоду загальним, публічним.

Крім того, модернізація публічної влади грунтуєть�

ся на об'єктивних передумовах   економічних, соціаль�

них, духовних, оскільки політичне життя знаходиться в

діалектичному зв'язку з зазначеними сферами. Більш

того, публічна влада детермінується соціально�еконо�

мічними і духовними факторами життя суспільства.

Поряд з внутрішньодержавними конституційними

обмеженнями меж модернізації публічної влади в Ук�

раїні діють міжнародні стандарти, які визначають де�

мократичні засади формування і здійснення публічної

влади та підлягають дотриманню.

Модернізація влади повинна грунтуватися на збе�

реженні традиційних політичних цінностей, обліку кон�

фесійного, національно�етнічного, професійного скла�

ду населення, ідеологічних поглядів і т.д., що дуже важ�

ливо для забезпечення представницького характеру

виборних органів публічної влади. Повага зазначених

обставин випливає з принципу автономії громадянсько�

го суспільства [9].

Водночас сучасний стан української державності ви�

магає вжиття заходів щодо її зміцнення та модернізації

з метою посилення єдності, відповідальності, що в ціло�

му обгрунтовано чинним Президентом України В. Зе�

ленським [11]. Однак конституційні можливості в цьо�

му відношенні обмежені, з чим можна погодитися, щоб

не провокувати правовий нігілізм. Політичні рішення

щодо модернізації публічної влади повинні бути консти�

туційними.

ВИСНОВКИ
Таким чином, конституційні межі модернізації пуб�

лічної влади можуть бути розширені в законному поряд�

ку шляхом внесення до Конституції України норм, на�

приклад, що встановлюють способи тимчасового фун�

кціонування публічної влади в надзвичайних умовах. Не

виключається наділення Конституційного Суду України

правом в порядку попереднього контролю давати вис�

новок про конституційну допустимість в тій чи іншій мірі

модернізувати органи публічної влади.

Таким чином, основною ідеєю модернізації органів

державної влади в Україні є перенесення центру місце�

вих питань на місцевий характер, та включаючи регіо�

нальний рівень, може бути реалізований шляхом опти�

мізації відносин між різними рівнями територіального

управління, особливо між органами місцевого самовря�

дування та державні органи виконавчої влади, створю�

ючи ефективну систему адміністративних, фінансових

та економічних важелів функціонування органів місце�

вого самоврядування, послуги яких максимально набли�

зились до потреб місцевих громад.

Крім того, слід зазначити, що дану модернізацію на

регіональному рівні не можна розглядати ізольовано від

інших складових адміністративної реформи, зокрема:

конституційної, адміністративно�територіальної бюд�

жетної, податкової та земельної реформ.
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Водночас слід зазначити, що такі комплексні адмі�

ністративні реформи здійснювались в європейських

країнах шляхом деконцентрації влад, органів держав�

ної влади та місцевого самоврядування та децентралі�

зація всієї системи державного управління.
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