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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ

Анотація. В статті досліджено еволюцію державного управління в Україні. Ви-
вчено суспільно-політичні події позитивного та негативного характеру, що вплива-
ли на систему державного управління в різні історичні етапи державотворення. Тра-
диції самоврядності та демократії, що проявлялись у різних формах народних зборів 
для обговорення загальних справ і вирішення різних питань суспільного, політич-
ного та культурного життя, можна спостерігати в Київській Русі, Запорозькій Січі, 
Українській Народній Республіці. Аналіз системи державного управління в Україні 
за радянської доби показує, що методи державного управління не були ефективни-
ми та не спрямовувались на покращання рівня життя населення. В цей період осо-
бливістю державного управління було його поєднання з політичною владою партії 
та формальним впливом громадськості через участь в безальтернативних виборах. 
Державне управління функціонувало на основі п’ятирічних планів, що мали силу за-
кону. 

З початку 90-х років в Україні почалися процеси демократизації, які проходять 
повільно, в деяких випадках важко та часто бувають непослідовними. Нині в Україні 
відбуваються значні зміни, викликані вимогами громадськості про краще урядуван-
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ня. В останні роки Україна здійснила низку позитивних реформ, зокрема в системі 
державного управління. Українська політика характеризується динамічною конку-
ренцією між партіями. Однак, значним залишається вплив українських олігархів на 
політику завдяки своїй фінансовій підтримці різних політичних партій. Водночас 
поширеною залишається корупція, а ініціативи щодо боротьби з нею реалізують-
ся частково. Основними детермінантами сучасної системи державного управління 
в Україні є необхідність оновлення організаційних принципів публічного управлін-
ня, зміни правил прийняття управлінських рішень центральними органами вла-
ди відповідно до принципів децентралізації, впровадження цифрових технологій 
у процес публічного управління та ефективних методів взаємодії між державними 
органами управління, бізнесом і суспільством.

Ключові слова: система державного управління, історичний досвід державотво-
рення, демократія, ефективність державного управління, органи влади.
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PUBLIC MANAGEMENT IN UKRAINE: DEVELOPMENT HISTORY 
AND PECULIARITIES OF MODERN SYSTEM

Abstract. The paper studies the evolution of public management in Ukraine. Political 
and social events of positive as well as of negative character, which had great impact on 
the system of public management in different historical periods of state formation, have 
been studied. The traditions of self-administration and democracy, which manifested 
themselves in different forms of public gatherings on discussing common goals and solving 
the problems of public, political and cultural life can be observed in Kyiv Rus, Zaporizhzhia 
Sich, Ukraininan People’s Republic.

The analysis of public management in Ukraine in the period of Soviet epoch shows 
that public management practices were not efficient and were not aimed at improving the 
level of people’s life. During this time period, the combination of public management with 
the political power of the party as well as with formal impact of the society through its 
participation in a one-candidate race was a peculiar characteristic of public management. 
Public management operated on the basis of 5-year plans which had the force of law. 



117

The democratization processes began in early 90s in Ukraine. They are slow, hard and 
often inconsistent. Some significant changes are taking place in Ukraine at present, they 
are caused at the request of the society and concern a problem of a more efficient self-
administration. In recent years, Ukraine has carried out a number of effective reforms, 
in a system of public management in particular. Ukrainian politics is characterised by a 
dynamic competition among parties. But, the influence of Ukrainian tycoons on politics 
remains due to the financial support which they give to political parties. At the same time 
corruption is widely spread, and the anti-corruptive initiatives are only partly realized. The 
main determinants of a modern system of public management in Ukraine are the necessity 
to renew the organisational principles of public management, to change the practice of 
making managerial decisions by the central authorities in accordance with the principles 
of democratisation, digitization of public management process and the introduction of 
the efficient methods of interraction between state authorities, business and the society. 

Key words: system of public management, historical experience of state formation, 
democracy, public management effectiveness, public authorities. 

Постановка проблеми. Історія 
українського народу насичена та бага-
та на різноманітні суспільно-політич-
ні події позитивного та негативного 
характеру, що суттєво впливало на си-
стему державного управління. Чимало 
з тих проблем державотворення, що 
мали місце в різні часи, на жаль, зали-
шаються актуальними й сьогодні, а ок-
ремі з них – ще більше загострюються. 
Кожен історичний етап сформував своє 
уявлення про зміст, функції та струк-
туру системи державного управління. 
Розвиток України як незалежної дер-
жави передбачає постійне вдоскона-
лення системи державного управління. 

Сучасний етап розвитку Украї-
ни, як європейської держави, вима-
гає проведення системних реформ та 
впровадження в практику державного 
управління теоретичних складових 
сучасних моделей державного управ-
ління. Інтернаціоналізація економіки, 
новітні ринкові відносини та сучасні 
глобальні виклики, що постали перед 
нашою державою, вимагають нових 
підходів до удосконалення системи 
державного управління та забезпечен-
ня її ефективності. Формування ефек-
тивної системи державного управлін-

ня в  Україні потребує усвідомлення 
теоретичних аспектів її функціону-
вання. Державне управління має ґрун-
туватися на цінностях цивілізаційного 
та формаційного розвитку, тому вико-
ристання історичного досвіду держа-
вотворення є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питанням історії розвитку 
державного управління присвячено 
наукові праці В. Бакуменка, С. Попо-
ва, І. Бегея, О. Євтушенка, В. Андріяш, 
А. Клочко, В. Рубцова, Н. Перинської, 
В. Желябіна, В. Калашникова, Ю. Ков-
басюка та ін. Незважаючи на значну 
кількість публікацій з цього питан-
ня, слід приділити додаткову увагу 
теоретичному осмисленню наявно-
го зв’язку між процесом становлення 
і  трансформації української системи 
державного управління, що має свою 
специфіку в умовах незалежної Укра-
їни, і  відомими спробами державо-
творення та формування відповідної 
системи, що мали місце на кожному 
історичному етапі.

Метою статті є дослідження іс-
торичних етапів становлення та роз-
витку системи державного управління 
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в Україні та визначення особливих де-
термінант її функціонування в реаліях 
незалежності.

Виклад основного матеріалу. 
Державне управління в Україні має ба-
гатовікову історію, його розвиток слід 
розглядати від появи на наших зем-
лях перших державних утворень. Так, 
першими на шлях державотворення 
вступили кочові племена та народи 
Північного Причорномор’я – кімерій-
ці, скіфи та сармати [1, с. 146]. У VII ст. 
до н.е. у  степовій та лісостеповій ча-
стинах українських земель була ство-
рена держава Велика Скіфія. Очолював 
скіфську державу цар, влада якого пе-
редавалась у спадок. Найвищим зако-
нодавчим органом Великої Скіфії була 
рада скіфів – народні збори, які обме-
жували владу царя. За формою прав-
ління Скіфію можна назвати різнови-
дом рабовласницької монархії. 

У Скіфії встановилась особлива 
форма військової демократії. Військо-
ва влада скіфів об’єднувала щось на 
зразок трьох гілок влади. «До складу 
цієї організації належали звичайна 
влада цивільного ватажка, народні 
збори (сукупність озброєних чолові-
ків, які виступали в зборах під час об-
говорення найважливіших проблем 
суспільства від імені власних родин) 
і військова влада ватажка» [2]. 

У Київській Русі на чолі державної 
влади був Великий Князь Київський. 
Але, разом з тим, значний вплив на 
державне управління мали боярська 
рада і  народне віче (загальні народні 
збори). Нерідко їхня думка мала вирі-
шальну роль. Так Володимир Мономах 
був запрошений князювати у Київ згід-
но з рішенням віча. І навпаки, віче мог-
ло усунути князя від влади, як це стало-
ся із князями Всеволодом та Ізяславом.

Традиції самоврядності набули 
продовження у нормах магдебурзького 
права, яке надавалося містам. На укра-
їнському ґрунті відбулося поєднан-
ня нашого традиційного звичаєвого 
права і  норм європейського самовря-
дування міських громад. Українська 
гетьманська держава Б. Хмельницько-
го являла приклад формування нової 
моделі державного управління, в якій 
поєднувалася влада гетьмана з мож-
ливістю участі в прийнятті державних 
рішень козацької ради.

Розвиток державотворчих проце-
сів надалі пов’язаний із зародженням 
і  діяльністю козацтва, яке створило 
військово-політичну організацію під 
назвою Запорозька Січ. Історичні умо-
ви життя запорожців помітно вплину-
ли на процес самоорганізації козацтва 
та обумовили оригінальний імідж ко-
зацької державності. Запорізьку Січ М. 
Костомаров вважав козацько-христи-
янською республікою, в  якій вирі-
шальну роль відігравала думка усього 
козацького товариства.

Українське козацтво спромоглося 
організувати чіткий адміністратив-
ний та військовий порядок, встанови-
ти власне судочинство тощо [1, с.148]. 
Вищим законодавчим, адміністратив-
ним і  судовим органом Запорозької 
Січі була січова рада. Рішення січової 
ради вважалися думкою всього війсь-
ка і були обов’язковими до виконання. 
Зазвичай Рада розглядала найважли-
віші питання внутрішньої та зовніш-
ньої політики, проводила поділ земель 
та угідь, судила злочинців, що вчини-
ли найтяжчі злочини тощо. Важливою 
функцією Ради було обрання військо-
вої старшини, а також органів місце-
вої влади – полкової старшини.



119

До козацької старшини входили: 
військова старшина  – кошовий ота-
ман, військовий суддя, військовий 
осавул, військовий писар та курінні 
отамани; військові служителі: хорун-
жий, бунчужний, довбиш, канцеля-
ристи та ін.; похідні та паланкові на-
чальники  – полковник, писар, осавул 
та ін. Старшина зосереджувала у своїх 
руках адміністративну владу та судо-
чинство, керувала військом, розпоря-
джалася фінансами, представляла Січ 
на міжнародній арені.

Подальший розвиток співвідно-
шення гетьманської влади і  впливу 
козацтва на проведення державної по-
літики відбувався у процесі написання 
і  затвердження Конституції Пилипа 
Орлика 1710 р. І хоча її не вдалося вті-
лити у  життя, цей правовий документ 
засвідчив зрілість політичної свідомо-
сті проповідників українського народу.

Під час перебування більшості 
українських земель у складі російської 
імперії можливості громадського са-
моврядування були втрачені через 
те, що російська монархія проводила 
сильну централізаторську політику, 
знищуючи залишки української авто-
номії  – Гетьманщини, запровадивши 
Малоросійську Колегію в Україні і ос-
таточно зруйнувавши Запорізьку Січ – 
останній осередок демократичних 
традицій самоврядування.

Після революції 1917  р. в  україн-
ських землях почалося відродження 
державності і  було утворено вищий 
орган української влади – Українську 
Центральну Раду (УЦР). УЦР – це був 
виборний представницький орган 
у Києві, до складу якого входили чле-
ни, обрані на селянських, робітничих 
та солдатських з’їздах від місцевих 

рад, партій та громадських організа-
цій [1, с.148].

З утворенням Української Цен-
тральної Ради з’явилась можливість 
відновити процес державотворення. 
Активну участь у  національному дер-
жавному будівництві брали широкі вер-
стви суспільства, зокрема, організація 
а проведення Національного конгресу. 
Поряд із представницьким законодав-
чим органом в  Україні було утворено 
виконавчий орган влади – Генеральний 
Секретаріат. В цей період йшли напра-
цювання законодавчої бази та велась 
робота над створенням Конституції 
Української Народної Республіки.

Наступником політичного курсу 
центральної Ради стала Директорія 
УНР. У  той період законодавчим ор-
ганом влади був Трудовий Конгрес, 
делегатами якого обирали представ-
ників простих верств населення – ро-
бітників, селян, трудової інтелігенції 
(з числа інженерів, які працювали на 
виробництві). В  умовах збройної бо-
ротьби проти різних політичних сил 
Директорія не змогла зберегти неза-
лежність УНР.

Аналіз системи державного управ-
ління в  Україні за радянської доби 
(Українська Радянська Соціалістична 
Республіка) показує, що методи дер-
жавного управління не були ефек-
тивними та не спрямовувались на 
покращання рівня життя населення. 
Державне управління в  цей період 
здійснювалось методом «з центру» 
відповідно до партійних цілей [3]. Со-
юзні республіки не мали автономності 
в  державному управлінні. Переважно 
всі важливі питання становлення сис-
теми державної влади і  державного 
управління попередньо розглядались 
на з’їздах партії, пленумами централь-
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ного комітету, його політичними і ор-
ганізаційними бюро, секретаріатом, 
Центральною контрольною комісією, 
місцевими партійними інстанціями, 
обговорювались на з’їздах рад, сесіях 
його президіуму і уряду, які вже й при-
ймали рішення. З кінця 20-х років дер-
жавне управління функціонувало на 
основі п’ятирічних планів, що мали 
силу закону, і  спрямовувалось на ви-
конання максимально можливих пла-
нових завдань. Участь громадськості 
в управлінні державою була формаль-
ною і передбачала участь у виборах до 
законодавчих та місцевих органів вла-
ди, що не мали альтернативи. 

Аналізуючи особливості системи 
державного управління в  сучасній 
Україні, необхідно враховувати те, що 
наша країна багато  років перебувала 
в  умовах тоталітарно-авторитарних 
режимів. Тільки з початку 90-х  років 
в Україні почалися процеси демокра-
тизації, які проходять повільно, в дея-
ких випадках важко та часто бувають 
непослідовними. 

У 1990-ті  роки на залишках ко-
лишньої адміністративно-командної 
системи формувалася нова система 
управління, основу якої склали інте-
реси грошового мішка, капіталу. За 
участю державної влади формувалися 
чиновницько-олігархічні клани, голов-
ною метою яких стало захоплення і пе-
реділ державної власності і природних 
ресурсів країни. Влада доклала макси-
мум зусиль для того, щоб зробити сфе-
ру державного управління максималь-
но закритою від суспільства, зберегти 
візантійську систему управління, яка 
функціонувала в режимі закритості.

Закритими і  безіменними вияви-
лися сфери розробки і  прийняття важ-
ливих державних рішень, федеральних 

законів, підбору і  розстановки кадрів 
державних чиновників, розміри і спосо-
би отримання доходів і витрат тощо. Ці 
обставини створювали сприятливі умо-
ви для корупції, різного роду махінацій, 
розкрадань державної власності [4].

І. Пантелейчук вважає, що в Укра-
їні сьогодні сформований «гібрид-
ний політичний режим» [5, c. 283]. 
Британський політолог українського 
походження Т. Кузьо, аналізуючи по-
літичний режим, який склався в Укра-
їні, характеризує його як змагальний 
авторитарний режим. Під змагальним 
авторитаризмом дослідник розуміє 
режим, у  якому поєднуються дві тен-
денції. З одного боку, домінування 
олігархів під прикриттям центрист-
ських партій у парламенті, з іншого – 
діяльність опозиції, яка перешкоджає 
олігархічним групам установити пов-
ністю авторитарний режим [6, с. 170]. 

Історія становлення системи дер-
жавного управління в  Україні пов’яза-
на з етапами становленням політичної 
системи. Так, 1990-1991 рр. – це період 
юридичного закріплення державнос-
ті та формування нових органів вла-
ди. Період з 1991 р. до 1994 р. характе-
ризується загостренням кризи влади 
і  переділом владних повноважень між 
президентом, урядом та парламентом 
[7]. Розбудова демократичних інститу-
тів публічної влади в  цей час відбува-
лась в  атмосфері інституціонального 
і  політичного конфлікту. Перманентна 
боротьба за розподіл повноважень між 
гілками влади суттєво гальмувала про-
цес формування як стабільної вертикалі 
виконавчої влади, так і демократичної 
системи місцевого самоврядування [8].

Новий етап функціонування дер-
жавного механізму в  Україні пов’яза-
ний з прийняттям 28 червня 1996  р. 
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Конституції України. Вона стала об’єк-
тивним, закономірним результатом 
становлення та розвитку державності 
України. Конституція заклала основи 
державного устрою України, утвер-
дження реальної демократії, бага-
тоукладності, ідейного плюралізму, 
піднесла міжнародний авторитет на-
шої держави. З прийняттям Основно-
го Закону і реалізацією його норм дер-
жавне будівництво перейшло в якісно 
нову фазу – від оформлення 50 засад 
національної державності й  утвер-
дження її зовнішніх атрибутів до 
поглиблення структурної та функці-
ональної реформи державного управ-
ління [9, с. 48-49]. 

Із прийняттям Основного Закону 
конституційний статус отримало міс-
цеве самоврядування, яке стало однією 
із засад конституційного ладу України. 
Відповідно до цих конституційних по-
ложень 21 травня 1997 р. був прийня-
тий Закон України «Про місцеве само-
врядування в Україні», який визначив 
систему та гарантії місцевого само-
врядування в  Україні, засади органі-
зації та діяльності, правового статусу 
і  відповідальності органів і  посадо-
вих осіб місцевого самоврядування. 8 
грудня 2004 р. до Конституції України 
від 1996 р. Верховна Рада України вне-
сла зміни, метою яких було запрова-
дження в Україні парламентсько-пре-
зидентської моделі державної влади 
і управління замість попередньої пре-
зидентсько-парламентської. [9, с. 51].

Реформа системи державного 
управління у 2011-2013 рр. була спря-
мована на: оптимізацію системи дер-
жавного управління; удосконалення 
управлінської діяльності на основі під-
ходів менеджменту та упорядкуван-
ня управлінських функцій; розвиток 

засад державної служби, професійно-
го навчання та е-урядування; посту-
пове впровадження елементів участі 
громадськості у  прийнятті рішень. 
Політика державного управління зо-
середжувалась переважно на децен-
тралізації, реформуванні публічного 
адміністрування, регіональної політи-
ки та місцевого самоврядування [10].

Розвиток системи державного 
управління після подій Революції Гід-
ності (2014 р.) відбувався під зростаю-
чим впливом чинника громадянського 
суспільства, провідних західних дер-
жав та міжнародних фінансових уста-
нов. Водночас державне управління 
спрямовувалось на проведення струк-
турних реформ і модернізацію процесу 
публічного управління на всіх рівнях.

Сучасний етап функціонування 
системи державного управління роз-
почався з набрання чинності у травні 
2015 р. Закону України «Про державну 
службу», прийняття у  червні 2016  р. 
першої редакції «Стратегії реформу-
вання державного управління Украї-
ни на період до 2021 р.» та підписання 
у  грудні 2016  р. Угоди про фінансу-
вання між Урядом України та Євро-
пейською Комісією щодо підтримки 
комплексної реформи державного 
управління в Україні.

Індикатором ефективності сис-
тем державного управління є позиція 
держави у  відповідних міжнародних 
рейтингах. Згідно з показниками Ін-
дексу глобальної конкурентоспро-
можності (за 2018 рік) Україна займає 
110 місце (серед 140 держав) у  кате-
горії «державні інституції», 49 місце 
в категорії «бюджетна прозорість», 82 
місце в  категорії «тягар державного 
регулювання». У  рейтингу Світового 
банку «Ведення бізнесу» позиції Укра-
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їни є кращими – у загальному рейтин-
гу в  2018  році Україна займає 71 міс-
це, у  сфері відкриття бізнесу Україна 
піднялася з 70 місця у  2015  році до 
56 місця у  2018  році [11]. Покращен-
ня позицій України свідчитиме про 
підвищення ефективності системи 
державного управління та успішність 
реалізації відповідних стратегічних 
ініціатив.

Результатом реалізації «Стратегії 
реформування державного управління 
України на період до 2021 р.» повин-
на стати більш ефективна та підзвіт-
на громадянам система державного 
управління, яка працює в інтересах су-
спільства, забезпечує сталий розвиток 
країни та надає якісні послуги.

Нині в  Україні відбуваються знач-
ні зміни, викликані вимогами громад-
ськості про краще урядування. В  ос-
танні  роки Україна здійснила низку 
позитивних реформ, зокрема в системі 

державного управління. Українська по-
літика характеризується динамічною 
конкуренцією між партіями. Однак, 
значним залишається вплив україн-
ських олігархів на політику завдяки 
своїй фінансовій підтримці різних по-
літичних партій. Також значно пошире-
ною залишається корупція, а ініціативи 
щодо боротьби з нею реалізуються ча-
стково. Починаючи з 2020 р. перед сис-
темою державного управління України 
постають значні виклики через необхід-
ність структурних реформ і боротьби з 
коронавірусом. 

Ряд заходів інституціоналізації 
демократії в Україні не мають належ-
ного ефекту через те, що в  Україні 
демократія будується в умовах клано-
во-олігархічного режиму, а державне 
управління фактично приватизоване 
фінансово-промисловими групами. 
Динаміку показників розвитку демо-
кратії в Україні представлено в табл.

Таблиця 

Динаміка показників розвитку демократії в Україні

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Демократичність 
управління на рівні 
центральної влади

5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50

Виборчий процес 3,50 3,75 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Розвиток громадян-
ського суспільства 2,75 2,75 2,75 2,50 2,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00

Незалежність ЗМІ 3,75 4,00 4,00 4,25 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,25
Демократичність 
управління на рівні 
місцевих органів 
влади

5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,50 4,75 4,75 4,75

Ефективність і неза-
лежність судочинства 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50

Рівень корупції 5,75 6,00 6,00 6,25 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75
Інтегральний індекс 
демократії 4,61 4,82 4,86 4,93 4,75 4,68 4,61 4,64 4,64 4,61

Джерело: складено за даними https://freedomhouse.org/country/ukraine.
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З даних таблиці бачимо, що нара-
зі Україна за інтегральним індексом 
демократії перебуває на рівні 2011  р. 
За даними щорічної доповіді право-
захисної організації Freedom House 
(«Дім свободи») демократичний рей-
тинг України дещо зріс завдяки на-
лежно проведеним виборам 2019  р. 
і мирному переходові влади, але перед 
державою стоять нелегкі виклики в га-
лузі дотримання демократії.

Україна прагне досягти одночасно 
впровадження стандартів раціональ-
ної бюрократії, поступового введення 
в систему публічного управління стан-
дартів концепції нового державного 
менеджменту та широкого застосуван-
ня механізмів європейської концепції 
доброго врядування. Через синерге-
тичну взаємодію таких механізмів 
забезпечується оперативне і  повне 
розв’язання першочергових завдань, 
спрямованих на децентралізацію. Ці 
механізми реалізуються шляхом тран-
сформації функцій і структури органів 
виконавчої влади з поступовим поси-
ленням органів місцевого самовряду-
вання [4].

Основними детермінантами су-
часної системи державного управлін-
ня в Україні є необхідність оновлення 
організаційних принципів публічного 
управління, зміни правил прийняття 
управлінських рішень центральними 
органами влади відповідно до прин-
ципів децентралізації, автономізації 
функціональних структур та підви-
щення їх соціальної і  юридичної від-
повідальності, впровадження цифро-
вих технологій у  процес публічного 
управління та ефективніших методів 
взаємодії між державними органами 
управління, бізнесом і суспільством.

Висновки. Отже, суспільно-полі-
тичні події впливали на систему дер-
жавного управління в  різні історичні 
етапи державотворення в Україні. Тра-
диції самоврядності та демократії, що 
проявлялись у  різних формах народ-
них зборів для обговорення загальних 
справ і  вирішення різних питань сус-
пільного, політичного та культурного 
життя, можна спостерігати в Київській 
Русі, Запорозькій Січі, Українській 
Народній Республіці. Аналіз системи 
державного управління в  Україні за 
радянської доби показує, що методи 
державного управління не були ефек-
тивними та не спрямовувались на 
покращання рівня життя населення. 
В цей період особливістю державного 
управління було його поєднання з по-
літичною владою партії та формаль-
ним впливом громадськості через 
участь в  безальтернативних виборах. 
Державне управління функціонувало 
на основі п’ятирічних планів, що мали 
силу закону. 

З початку 90-х років в Україні по-
чалися процеси демократизації, які 
проходять повільно, в  деяких ви-
падках важко та часто бувають не-
послідовними. Після проголошення 
України незалежною демократичною 
правовою державою почалися пошуки 
конституційно-правової моделі дер-
жави, проте поки що не досягнуто ви-
сокого рівня ефективності організації 
публічної влади та демократії. Нині 
в  Україні відбуваються значні зміни, 
викликані вимогами громадськості 
про краще урядування. В останні роки 
Україна здійснила низку позитивних 
реформ, зокрема в системі державно-
го управління. Поряд з конкуренцією 
між партіями спостерігається значний 
вплив вітчизняних олігархів на полі-
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тику та фінансова підтримка відповід-
них партій. Поширеною залишається 
корупція, хоча застосовуються окремі 
механізми боротьби з нею.

Формування незалежної, демокра-
тичної, правової держави є тривалим 
процесом, що органічно пов’язаний зі 
змінами в  усіх сферах життя суспіль-
ства, визначає спільні межі не лише 
реформи інституцій, а й  самої якості 
державної політики, процесу її фор-
мування та запровадження. В  епоху 
глобальних соціально-політичних та 
економічних змін необхідно рефор-
мувати вітчизняну управлінську сфе-
ру в  напрямі створення сильної соці-
ально-орієнтованої країни. На основі 
багатовікового практичного досвіду 
державотворення в Україні слід зазна-
чити, що сучасне розуміння системи 
державного управління сформувалося 
під впливом різних політичних, кор-
поративних та глобальних тенденцій 
управління.
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