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Спеціальність: 081 Право 

 

Тема: Поняття публічної адміністрації 

 

План: 
1. Категорія «публічна адміністрація» в нормативних і літературних джерелах. 

2. Функціональний підхід до розуміння публічної адміністрації. 

3. Організаційно-структурний підхід до розуміння публічної адміністрації. 

  

Самостійна робота: 

1. Публічна влада:  влада народу, держвна влада (законодавча, виконавча, судова), місцеве 

самоврядування. 

2. Публічна адміністрація. Органи публічної адміністрації. 
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1. Категорія «публічна адміністрація» в нормативних і літературних джерелах. 

 

Публічна адміністрація — це сукупність організаційних дій, діяльності та заходів, 

які виконуються різними суб'єктами та інституціями на основі закону та у межах, 

визначених законом для досягнення публічного інтересу. 
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http://www.nau.ua/
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Термін «публічна адміністрація» законодавцем на сьогодні не визначено, але ст. 3 

Кодексу адміністративного судочинства України визначає поняття «публічної служби» як 

діяльність на державних політичних засадах, професійну діяльність суддів, прокурорів, 

військову службу, альтернативну (невійськову) службу, дипломатичну службу, іншу 

державну службу, службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах міс- 

цевого самоврядування.  

Публічна адміністрація як правова категорія має два виміри: функціональний та 

організаційно-структурний.  

За функціонального підходу – це діяльність відповідних структурних утворень з 

виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу.Таким інтересом в 

українському праві визнається інтерес соціальної спільності, що легалізований і задо- 

волений державою. Тож, наприклад, виконання публічною адміністрацією 

правоохоронної функції означає системну діяльність усіх структурних утворень, які 

мають таку функцію.  

В українському праві публічною владою визнається: а) влада народу як безпосереднє 

народовладдя; б) державна влада – законодавча, виконавча, судова; в) місцеве 

самоврядування.  

Публічну владу в Україні здійснюють як органи державної влади, так і органи 

місцевого самоврядування. Отже, публічна адміністрація – це система організаційно-

структур- них утворень, які на законних підставах набули владних повноважень для їх 

реалізації в публічних інтересах. 

«Публічна адміністрація» розуміється європейськими вченими як: а) сукупність 

органів, установ та організацій, які здійснюють адміністративні функції; 

адміністративна діяльність, яка здійснюється цією адміністрацією в інтересах 

суспільства; сфера управління публічним сектором з боку тієї ж публічної адміністрації.  

 

2. Функціональний підхід до розуміння публічної адміністрації. 

Професор В. Б. Авер'янов визначає державне управління як «нормотворчу і 

розпорядчу діяльність органів виконавчої влади з метою владно-організуючого впливу на 

відповідні суспільні відносини і процеси в економічній, соціально-культурній та 

адміністративно-політичній сферах, а також внутрішньоорганізаційну діяльність апарату 

всіх державних органів щодо забезпечення належного виконання покладених на них 

завдань, функцій і повноважень». 

Основні риси публічної адміністрації: 

1) публічна адміністрація підпорядковується політичній владі (тобто, парламенту та 

главі держави); 

2) публічна адміністрація забезпечує виконання і застосування законів (тобто, 

реалізовує на практиці політичні рішення парламенту); 

3) публічна адміністрація діє (повинна діяти) в публічних інтересах (під якими доцільно 

розуміти розумне поєднання інтересів окремої особи та суспільства загалом); 

4) публічна адміністрація наділена прерогативами публічної влади (тобто, владними 

повноваженнями, які дозволяють від імені суспільства давати обов'язкові вказівки 

приватним особам. 

3. Організаційно-структурний підхід до розуміння публічної адміністрації. 



При організаційно-структурному підході публічна адміністрація - це сукупність 

органів, які утворюються для здійснення (реалізації) публічної влади.  

Система органів публічної влади в Україні – це сукупність установлених 

Конституцією України органів державної влади і місцевого самоврядування, що 

забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку держави й 

суспільства, вирішують питання соціально-економічного та культурного будівництва. 

Відповідно до положень Конституції України, ця система поділяється на наступні ланки: 

І. Система органів державної влади: 

1. Глава держави – Президент України. 

2. Єдиний орган законодавчої влади (парламент) – Верховна Рада України. 

3. Система державних органів виконавчої влади: а) Кабінет Міністрів України – вищий 

орган у системі органів державної виконавчої влади; б) міністерства, державні комітети, 

центральні органи зі спеціальним статусом – центральні органи виконавчої влади; в) 

місцеві державні адміністрації – місцеві органи державної виконавчої влади; 

Представницькі органи місцевого самоврядування: а) сільські, селищні, міські ради 

– органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади і 

здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 

самоврядування; очолюють їх відповідно сільські, селищні, міські голови, що обираються 

територіальними громадами; б) районні й обласні ради – органи місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 

міст; очолюють їх голови цих рад, які обираються самими радами з числа депутатів; в) 

районні в містах ради – представницькі органи місцевого самоврядування, які можуть 

створюватися за рішенням територіальної громади міста або міської ради. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчі комітети, відділи, 

управління сільських, селищних, міських, районних у містах рад та інші створювані 

радами виконавчі органи. 

Органи самоорганізації населення – будинкові, вуличні, квартальні ради і комітети, 

а також ради мікрорайонів – можуть створюватися за ініціативою жителів і з дозволу 

сільських, селищних, міських рад. 

Таким чином,  Конституція України чітко розмежує дві системи органів публічної 

влади – органи державної влади та органи місцевого самоврядування.  

Орган державної влади – складова частина державного апарату, що бере участь у 

здійсненні функцій держави, діє від його імені і за дорученням, має державно-владні 

повноваження, відповідну компетенцію і структуру, застосовує властиві їй організаційно-

правові форми діяльності. 

Єдину державну владу здійснює державний апарат, що являє собою систему 

державних органів. 

Орган місцевого самоврядування – це орган самоврядного територіального 

співтовариства, яким він формується і перед яким відповідає за належне здійснення своїх 

повноважень. Система органів місцевого самоврядування, на відміну від системи 

державних органів, не підпорядковується принципу поділу влад. Однак це не виключає їх 

функціонального і компетенційного розмежування. Змістовна класифікація цих органів 

зводиться до їх поділу на представницькі і виконавчі. Представницькі (ради) є виборними, 

їх основна функція полягає у виявленні і відображенні думок, настроїв та інтересів членів 

територіальної громади та їх оформленні у вигляді загальнообов’язкових рішень з питань 

місцевого значення. 



Органи публічної влади можуть бути класифіковані за різними критеріями: 

1) за належністю до однієї з підсистем публічної влади – органи державної влади і органи 

місцевого самоврядування; 

2) за порядком формування – виборні й призначувані; 

3) за порядком прийняття рішень – одноосібні та колегіальні; 

4) за предметною підвідомчістю – органи загальної й спеціальної компетенції; 

5) за територіальною підвідомчістю – загальнодержавні й місцеві; 

6) за внутрішньою структурою – централізовані й децентралізовані; 

7) за часом існування – постійні та тимчасові. 

 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно опрацювати Конституцію Україн. 

2. Опрацювати питання самостійної роботи до лекції. 

 

 


