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PUBLIC ADMINISTRATION AS A NEW MODEL OF ORGANIZATION OF ACTIVITES OF POWER 
AUTHORITIES 

_______________________________________________________________________________________ 

 
У статті здійснено комплексне дослідження проблем публічного адміністрування як 

нової моделі організації діяльності органів владних повноважень. Визначено, що поняття 

«публічне адміністрування» характеризується розрізненістю поглядів на його зміст, часто 

пов’язаних із традиційністю застосування в окремих сферах. З’ясовано зміст державної 

політики щодо публічного адміністрування, її мету, завдання, принципи та пріоритетні 

напрямки. Обґрунтовано тезу про те, що суб’єкти публічного адміністрування становлять 

окрему категорію публічних органів. Визначено адміністративно-правовий статус цих 

суб’єктів. Доведено, що форми публічного адміністрування поділяється на дві групи – 

правові та організаційні, а специфіку діяльності суб’єктів публічного адміністрування 

відображає сукупність методів, що застосовуються для її здійснення. Сформульовані 

конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів подальшого розвитку публічного 

адміністрування в Україні 
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The article provides a comprehensive study of the problems of public administration as 
a new model of organizing the activities of public authorities. It is determined that the concept 
of «public administration» is characterized by differences in views on its content, often 
associated with the traditional application in certain areas. The content of the state policy on 
public administration, its purpose, tasks, principles and priority directions are clarified. The 
thesis that the subjects of public administration constitute a separate category of public 
bodies is substantiated. The administrative and legal status of these entities has been 
determined. It is proved that the forms of public administration are divided into two groups – 
legal and organizational, and the specifics of the subjects of public administration reflects a 
set of methods used for its implementation. Specific proposals for strategic directions of 
further development of public administration in Ukraine have been formulated 
_______________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Процес 

розбудови сучасної демократичної держави 
набув особливо стрімких темпів в останні 
кілька років, що зумовлено, насамперед, 
реалізацією Україною європейського вибору 
та утвердженням міжнародних та 
європейських стандартів у сферах 
забезпечення прав і свобод громадян, 
організації діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування. 
Зазначене, безумовно, має ключовий і 
визначальний вплив на процеси, які 
відбуваються в сфері здійснення публічної 
влади та організації управлінських процесів 
у всіх ключових сферах публічної діяльності. 
Крім того, вибір європейського вектору 
розвитку для України означає рух у 
напрямку європейської цивілізаційної 
моделі, що передбачає складний 
демократичний перехід до політично 
організованого, відповідального суспільства 
нової якості, в якому поступово підвищується 
рівень ділової активності та політичної участі 
громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, 
формується нова структура соціального 

простору. Всі ці якісні зміни у структурі та 
змісті громадянського суспільства неминуче 
детермінують зміни у формі та змісті 
держави, особливо в системі державного 
управління, що передбачає,насамперед, 
докорінну зміну формату спілкування 
держави та громадян. І підґрунтям такого 
нового «формату» має стати формування 
ефективної та результативної системи 
публічного управління, адекватної 
українським реаліям і світовим тенденціям. 

У зв’язку з цим, спостерігається певне 
зростання кількості наукових досліджень, 
дискусій, обговорень, що пов’язані із 
застосуванням і впровадженням в обіг нових 
управлінських категорій, принципів, форм та 
методів діяльності, чільне місце серед яких 
посідають «належне врядування», 
«електронне врядування», «публічне 
управління» і, безумовно, «публічне 
адміністрування». Водночас наукові погляди 
на сутність публічного адміністрування як 
правової категорії дуже різняться залежно 
від застосованих методів досліджень і форм 
імплементації праць закордонних 
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дослідників до вітчизняних, що вносить 
певну термінологічну плутанину і не сприяє 
системності та логічності розуміння цього 
поняття. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Концептуальні питання правової 
природи публічного адміністрування 
неодноразово ставали об’єктом дослідження 
багатьох вітчизняних вчених. Серед таких 
авторів варто відмітити В.Б. Авер’янова, О.Ф. 
Андрійко, Г.В. Атаманчука, Д.М. Бахраха, 
В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, 
В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, 
І.С. Гриценка, Є.В. Додіна, О.О. Дрозда, Д.М. 
Лук’янця, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. 
Колпакова, А.Т. Комзюка, М.Н. Курка, О.В. 
Кузьменка, Я.В. Лазура, Р.С. Мельника, М.В. 
Савчина, В.Ф. Сіренка, Ю.О. Тихомирова, 
О.Н. Ярмиша та інших. Але, незважаючи на 
відносно глибоку розробленість зазначеної 
проблематики, системним особливостям 
модернізації системи публічного 
адміністрування, залежно від національної 
специфіки суспільних трансформацій, не 
було приділено достатньої уваги. Саме тому 
ці питання в науці публічного управління 
потребують подальшого всебічного 
дослідження. 

Метою статті є аналіз та узагальнення 
наукових підходів до визначення категорії 
«публічне адміністрування», що містяться у 
вітчизняній та іноземній науковій літературі, 
а також формулювання власної точки зору 
на її поняття та складові елементи. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
термін «адміністрування» є одним із тих 
понять, яке, внаслідок активної модернізації 
вітчизняної адміністративно-правової 
доктрини та європейських інтеграційних 
процесів, активно використовується і в 
науковій, і в правотворчій, і в 
правозастосовній сферах. Найчастіше ж 
поняття «адміністрування» доповнюється 
прикметником «публічне», і має при цьому 
різне тлумачення. Так, у науковій літературі 

домінує її розуміння як процесу здійснення 
публічного управління через формування та 
реалізацію системи виконавчих органів 
демократичного врядування – публічних 
адміністрацій, на всіх рівнях соціальної 
структуризації суспільства [1, С. 121; 2, С. 
118]. При цьому частина дослідників 
стверджує, що управління завжди 
передбачає певну імперативність прийняття 
і, як наслідок, виконання управлінських 
рішень. Адміністрування ж, на їх 
переконання, слід розуміти як форму 
надання управлінської послуги з 
урахуванням інтересів всіх верств населення 
[3, С. 33; 4, С. 114]. Однак, очевидно, що 
термін «адміністрування» є дещо ширшим і 
відображає ті процеси, які притаманні 
зарубіжній практиці організації та діяльності 
владних суб’єктів. Термін же «публічне 
адміністрування» в зарубіжних джерелах 
визначається і як сфера вивчення або 
дисципліна, і як сфера практичної діяльності 
[5; 6, С. 131-132]. У роботах вітчизняних 
дослідників публічне адміністрування 
розуміється або як сукупність органів, 
установ та організацій, які здійснюють 
адміністративні функції [7, С. 97], або як 
адміністративна діяльність, що здійснюється 
цією адміністрацією в інтересах всього 
суспільства [8, С. 54], або як сфера 
управління публічним сектором з боку 
публічної адміністрації [9, С. 124]. Не 
викликає сумніву, що формування сучасної 
концепції публічного адміністрування у 
вітчизняній науці має відбуватись на базі 
європейської практики її розуміння, 
європейського досвіду побудови системи 
публічного управління, однак з обов’язковим 
урахуванням специфіки нашої держави та 
помилок, допущених на практиці під час 
реалізації адміністративної реформи з метою 
попередження їх повторення.  

Аналізуючи ґенезу терміну «публічне 
адміністрування» у вітчизняному науковому 
просторі, слід зазначити, що відступ від 
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панування концепції тотального державного 
управлінського владарювання, а також 
сприйняття того факту, що управління 
здійснюється лише в окремій частині 
суспільних відносин, врегульованих 
нормами адміністративного права, мало 
наслідком розширення змісту 
«адміністрування» на ті сфери, що були 
визначені В.Б. Авер’яновим як «не 
управлінські» (застосування 
адміністративного примусу, розгляд скарг, 
розгляд індивідуальних адміністративних 
справ та прийняття індивідуальних актів, 
надання адміністративних послуг, прийняття 
зобов’язуючих рішень щодо приватних осіб). 
Відповідно, набула поширення теза, що 
публічне адміністрування повинне 
сприйматися в обсязі всіх врегульованих 
адміністративним правом суспільних 
відносин, не обмежуючись тільки 
управлінням. Теоретичне опрацювання саме 
не управлінських сфер (у першу чергу, 
сприяючого врядування) і стало приводом до 
утвердження поняття «публічне 
адміністрування» [10, С. 7-8].  

Подібне тлумачення терміну «публічне 
адміністрування» виглядає зрозумілим, 
оскільки включає до свого змісту всю 
виконавчо-розпорядчу діяльність владних 
суб’єктів. Однак, крім визначеності будь-яка 
термінологія, в тому числі і юридична, 
повинна мати власне призначення, стати 
корисною для теоретичного і практичного 
використання, відображаючи суттєві 
властивості та зв’язки явищ матеріального 
світу. Але закріплення за категорією 
«публічне адміністрування» всієї існуючої 
системи відносин, що виникають за участю 
органів публічної адміністрації, на наш 
погляд, не є остаточним вирішенням 
проблеми. По-перше, виконавчо-розпорядча 
діяльність владних суб’єктів становить 
широкий спектр діяльності, яку дуже важко 
підвести під спільні правила та процедури, а 
їх об’єднання не сприятиме «налагодженню 

діяльності існуючих суб’єктів реалізації 
публічної влади шляхом виконання 
публічних функцій на єдиних засадах та за 
єдиними правилами» [11, С. 105]. А по-друге, 
сучасна «людиноцентристська» концепція в 
сучасних умовах вимагає  поступової зміни 
ідеологія виконавчої влади - «від керування 
держави людиною і суспільством до 
служіння держави інтересам людини і 
суспільства» [12, С. 102].  

У таких умовах модернізація публічної 
адміністрації (порівняно з державним 
управлінням) стосується як кількісних 
параметрів (включення  органів місцевого 
самоврядування), так і змістовних 
характеристик – переважну спрямованість 
органів публічної адміністрації на реалізацію 
конституційного припису щодо змісту та 
спрямованості діяльності держави, які 
визначаються правами і свободами людини 
та їх гарантіями [13, С. 73]. А завдання, що 
постають перед адміністративним правом на 
певному етапі його розвитку, можуть 
спричинювати відповідні кількісні і якісні 
зміни в структурі предмета правового 
регулювання, корегувати вектори 
подальшого розвитку окремих видів 
суспільних відносин, змінювати засадничу 
ідеологію управлінських стосунків [14, С. 
453]. Відповідно, повинні змінюватися і 
суспільне призначення та завдання 
адміністративного права, що сьогодні 
полягає в тому, що воно виступає основним 
регулятором гармонійних взаємостосунків 
між публічною адміністрацією, суб’єктами 
виконавчої влади і місцевого 
самоврядування та громадянами [15, С. 178].  

Водночас, включення до змісту терміну 
«публічне адміністрування» всього обсягу 
виконавчо-розпорядчої діяльності владних 
суб’єктів та закріплення за ним всієї 
сукупності відносини, які виникають за 
участю органів публічної адміністрації, не є 
повністю виправданим. Адже даний варіант 
не дозволяє відмежувати відносини, що 
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виникають між приватною особою та 
суб’єктом владних повноважень, які 
захищаються в порядку адміністративного 
судочинства. Більш перспективним, на наш 
погляд, є розуміння «публічного 
адміністрування» в якості зовнішньо 
спрямованої діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації, яка полягає у встановленні, 
зміні або припиненні прав та обов’язків 
приватних суб’єктів шляхом прийняття 
нормативних актів, адміністративних актів, 
вчинення юридично-значущих дій. Хоча і це 
твердження теж є об’єктом критики в 
адміністративно-правовій доктрині. Що ж 
стосується внутрішньо організаційної 
діяльності органів виконавчої влади, а також 
інших органів державної влади (наприклад, 
переміщення державних службовців, 
реалізація дисциплінарної відповідальності 
тощо), то її можна називати внутрішньою 
управлінською діяльністю.  

Адміністративна діяльність із 
здійснення виконавчих завдань, як правило, 
охоплюється поняттям «регулювальне 
адміністрування». Відповідно, повноваження 
на здійснення виконавчих завдань є 
складовою регулювального публічного 
адміністрування, яке згідно з традиційними 
поглядами,  відображає діяльність, 
спрямовану на відвернення небезпек [16, С. 
67-68]. Ці повноваження реалізують 
наглядові адміністративні органи, що 
здійснюють точкові заходи втручання, 
видаючи приписи, заборони та проводячи 
контрольні дії у сферах, які в усьому іншому 
розвиваються за своїми власними 
закономірностями. Регулювальне публічне 
адміністрування використовує передусім 
імперативні інструменти та встановлює межі 
для приватних інтересів.  

В той же час, трансформації в розумінні 
місця і ролі владних суб’єктів у процесах 
регулювання суспільним розвитком 
зумовили зміни в розумінні змісту 
регулювального публічного адміністрування. 

Сучасне регулювальне публічне 
адміністрування займається не лише 
відверненням небезпек, але і вдається до 
запобігання ризикам. При цьому зазнають 
змін його юридичні інститути: діяльність не 
обмежується застосуванням імперативних 
засобів, а використовуються інструменти 
попередження та рекомендації, 
попереднього узгодження та порозуміння. 
Тому і двополюсні відносини «втручання-
відвернення» перетворилися на 
багатополюсні правовідносини. 
Регулювальне публічне адміністрування не є 
застарілим типом публічно-адміністративної 
діяльності, а є виразом виконання 
найважливіших завдань держави, що має 
реагувати на нові потенціали небезпек. 
Діапазон завдань сьогодні сягає від права 
технічної безпеки до профілактики боротьби 
зі злочинністю [17, С. 49].  

Ще одним видом публічного 
адміністрування є планувальне публічне 
адміністрування. За зовнішніми ознаками в 
планувальному публічному адмініструванні 
можна виявити суттєві відмінності, хоча воно 
в різноманітних формах пронизує публічно-
адміністративну діяльність. Воно 
здійснюється не лише тоді,  коли виступає в 
усталених юридичних формах,  як це має 
місце в системі планування розвитку 
територій. Воно відіграє вирішальну роль і в 
гуманітарній сфері, сприяючи розвитку 
культури, освіти, науки тощо. 
Адміністративна діяльність із надання 
послуг є наступним видом повноважень 
публічної адміністрації, що стосується 
надання послуг. Даний вид адміністрування 
«забезпечує можливість життя та 
поліпшення життя членів спільноти, 
безпосередньо сприяючи переслідуванню 
їхніх інтересів наданням послуг» [18, С. 88]. 
Метою запровадження у правовому обігу 
категорії «адміністративні послуги», а також 
здійснення відповідного виду 
адміністрування є створення зручних для 
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громадян та інших приватних осіб умов 
спілкування з приводу задоволення їх 
потреб з уповноваженими органами 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування та іншими суб'єктами 
владних повноважень [19, С. 152].  

Окремим із охарактеризованих видів 
публічного адміністрування є таке, що 
здійснюється на виконання контрольних 
завдань. Адміністрування з приводу 
контролю та нагляду здійснюють усі органи 
публічної адміністрації у тій сфері, де 
реалізується ними управлінська діяльність. 
Цей вид діяльності виділено в окрему групу, 
оскільки відповідні процеси забезпечення 
законності, як правило, становлять не просто 
виконання закону, а діяльність із 
використанням різноманітних комбінацій 
інструментів, яку не можна наперед 
окреслити в усіх подробицях за допомогою 
правових приписів. Тут також слід відмітити,  
що реалізація контрольних завдань вимагає 
визначення такого аспекту, як доцільність та 
передбачає більшу свободу вибору 
контролюючого суб’єкта, ніж при здійсненні, 
наприклад, адміністрування і з надання 
послуг.  

Типовими формами дій публічної 
адміністрації сучасна зарубіжна 
адміністративно-правова доктрина визначає 
плани та нормо установчі акти. Тому 
публічне адміністрування зі спрямування та 
підтримки сфер соціального, економічного 
або культурного життя є скерувальним 
публічним адмініструванням, а реалізація 
повноважень надання дорадчих послуг, 
передачі інформації або забезпечення 
організаційної допомоги називають 
посередницьким публічним 
адмініструванням [20, С. 75-76]. Відповідно у 
наведеному контексті скерувальні 
повноваження можуть виникнути на основі 
реалізації як виконавчих завдань, так і 
публічно-адміністративної діяльності з 
надання послуг. Даний вид повноважень 

здійснюється також на основі завдання з 
планування, що є виразом зростання 
державної відповідальності, яка не 
обмежується керуванням окремими 
випадками, а вимагає концепцій.  

Організація посередницького 
публічного адміністрування пов’язане з 
наданням дорадчих послуг, передачею 
інформації або забезпеченням 
організаційної допомоги. У аналізованому 
контексті публічна адміністрація як 
посередник перебуває в одному понятійному 
змісті з поняттями само відповідальності та 
самоорганізації,  порівняно з якими вона 
бере на себе додаткову роль адміністрації. 
Тому, як відмічається дослідниками, її 
діяльність такого ґатунку можна вивести з 
адміністративного права меншою мірою, ніж 
засоби прямого адміністративного 
спрямовування, зокрема, наказ і примус. 
Однак, при більш ретельному дослідженні, 
такі повноваження органів публічної 
адміністрації призводять не до менших,  а,  
навпаки,  до інших загроз.  Зокрема, 
ставиться питання забезпечення 
нейтральності органів публічної 
адміністрації, які спочатку заангажовано 
виступали посередниками, а потім мусять 
дистанційно ухвалювати рішення [21, С. 114]. 

Отже, поняття «публічне 
адміністрування» характеризується 
розрізненістю поглядів на його зміст,  часто 
пов’язаних із традиційністю застосування в 
окремих сферах. В той же час, найменш 
критикованою у науковому середовищі є 
позиція щодо розуміння категорії «публічна 
адміністрація» як сукупності органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та інших суб’єктів, які 
відповідно до закону чи адміністративного 
договору мають повноваження 
забезпечувати виконання законів, діяти в 
публічних інтересах, тобто виконувати 
публічні функції. Тому можна вважати, що 
найбільш прийнятним є віднесення до її 
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суб’єктного складу органів виконавчої 
влади,  органів влади Автономної Республіки 
Крим,  органів місцевого самоврядування та 
інших суб’єктів при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі і на виконання 
делегованих повноважень.  

Щодо питання визначення обсягу 
діяльності, яка становить зміст публічного 
адміністрування, то такий варіант, коли 
поняття «публічне адміністрування» 
включає всю виконавчо-розпорядчу 
діяльність владних суб’єктів та за ним 
закріплюються всі відносин, які виникають 
за участю органів публічної адміністрації, не 
є перспективним. Даний варіант не дозволяє 
відмежувати відносини, що виникають між 
приватною особою та суб’єктом владних 
повноважень, та які захищаються в порядку 
адміністративного судочинства, а веде до 
об’єднання під одним поняттям відносини,  
що не мають спільних принципів, процедур, 
завдань та цілей.  

Висновки. Таким чином, під публічним 
адмініструванням як новою моделлю 
організації діяльності суб’єктів владних 
повноважень слід розуміти регламентовану 
нормативно-правовими актами діяльність 
відповідних суб'єктів, спрямовану на 
здійснення реалізації норм правових актів, 
що регламентують певну сферу суспільно-
політичного життя шляхом прийняття 
адміністративних актів, адміністративних 
рішень, надання встановлених 

законодавством адміністративних послуг та 
вчинення інших юридично-значущих дій. 
Суб’єкти публічного адміністрування 
складають окрему категорію державних 
органів, адміністративно-правовий статус 
яких характеризується наступними рисами: 
вони здійснюють державно-владний вплив 
на об’єкт публічного адміністрування; їх 
головною рисою є наявність у них владних 
повноважень, які дозволяють їм втілювати 
власну волю в формі управлінських рішень; 
правовою основою їх діяльності в 
переважній більшості випадків стають 
норми адміністративного права; в процесі 
власної діяльності дані суб’єкти 
використовують виключно форми та методи 
публічного адміністрування. Сукупність форм 
публічного адміністрування поділяється на 
дві основні групи – правові (видання 
правових актів і регламентування 
адміністративних договорів) та організаційні 
(які на відміну від правових не пов’язуються 
з реалізацією державно-владних 
повноважень суб’єктами публічного 
адміністрування, а в переважній більшості 
випадків сприяють їх здійсненню). 
Неможливо відмежувати відносини, які 
виникають між приватною особою та 
суб’єктом владних повноважень і які 
захищаються в порядку адміністративного 
судочинства – це призведе веде до 
об’єднання під одним поняттям відносини, 
що не мають спільних принципів, процедур, 
завдань та цілей. 
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