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ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

Іванова Т.В., доктор наук з державного управління, професор кафедри МЗЕДП, 

Національного авіаційного університету, м.Київ  

 

Модернізація публічного управління в Україні обумовлено європейським вибором 

розвитку, за якою публічне управління відіграє все більш вагому роль як фактор 

стабільності суспільства і забезпечення сталої стратегії розвитку держави у світовому 

вимірі. 

Разом з тим, в контексті розвитку України як демократичної, соціальної і правової 

держави особливої значущості набувають питання пов’язані з необхідністю суттєвого 

вдосконалення існуючих та створення нових інституціональних засад публічного 

управління. 

Гостроту та начасність зазначених питань посилюють як внутрішні, так і 

євроінтеграційні і глобальні виклики, які до того ж значно актуалізують питання ролі 

держави і суспільства в інституціалізації системи публічного управління. При цьому 

модернізація публічного управління на етапі активної інституціалізації суспільних 

процесів, розглядається науковцями і експертами з окресленого кола питань, як комплекс 

взаємопов’язаних ознак, зокрема: економічного відтворення капіталу, в тому числі і 

людського, - через інноваційний розвиток виробництва; політичної модернізації – через 

участь населення у владних структурах та впливу громадськості на прийняття конкретних 

управлінських рішень, а також формування відкритого суспільства з динамічною і 

ефективною соціальною структурою. 

При проведенні модернізації публічного управління в Україні на вищому і 

центральному рівнях та враховуючи особливості формування інституціального середовища 

системи публічного управління в умовах децентралізації необхідно враховувати складність 

і ієрархічність принципово нового для вітчизняної державно-управлінської науки бачення 

процесів модернізації системи публічного управління у всіх сферах суспільного життя. 

Слід відмітити і те, що незважаючи на значний дослідницький інтерес до зазначеної 

наукової проблематики, питання розвитку системи процесів модернізації публічного 

управління в наукових дослідженнях, ще не знайшли, на нашу думку, належного 

висвітлення. 

Разом з тим, це не повинно звужувати простір для пошуку нових наукових підходів 

у вирішенні актуальних завдань державної політики у сфері реалізації новітньої моделі 

публічного управління, в тому числі з врахування європейського і світового досвіду. 

Цілком вірно, що наукова новизна досліджень, пов’язаних з модернізацією 

публічного управління в Україні, терміново вимагає принципово нових для вітчизняної 

управлінської науки підходів до наукового обґрунтування процесів модернізації 

вітчизняної системи публічного управління в умовах її активної інституціоналізації. 

Зокрема, це стосується: вдосконалення механізмів вироблення і впровадження публічної 

політики, визначення перспектив децентралізації та об’єднання територіальних громад, 

упровадження концепції цифрової трансформації економіки … тощо.  

У наукових дослідженнях проблем модернізації публічного управління потрібно 

зважати на те, що головним елементом економічної та суспільно-політичної модернізації 

виступає інституціоналізація як процес утворення стабільних зразків соціальної взаємодії, 

базованої на формалізованих правилах, законах, звичках і ритуалах; правове та 

організаційне закріплення сформованих у суспільстві форм поведінки, відносин; утворення 

нових інститутів, що регулюють різні форми людської діяльності – економічної, соціальної, 

духовної! [3] 

В цьому контексті для науковців і практиків, предмет наукової та аналітичної 

діяльності яких пов’язаний з інституціоналізацією публічного управління в Україні, гостро 
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постає питання: яка сьогодні роль держави в інституціоналізації системи публічного 

управління; враховуючи внутрішні і глобальні виклики для України. 

Оскільки сучасні демократичні суспільства спрямовані на транс формалізацію 

відносин між суспільством, то такий підхід, на нашу думку, повинен забезпечуватись 

створенням нових форм і критеріїв впливу громадян на державно-управлінські процеси. А 

це, в свою чергу, вимагає удосконалення існуючих та створення нових інституційних основ 

участі громадськості у виробленні публічної політики та прийняття управлінських рішень, 

інституціоналізації взаємодії влади та бізнесу, посилення інституціоналізації спроможності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, а отже змін в системі політичних і 

адміністративно-управлінських інститутів та формування нової моделі їх взаємовідносин.  
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