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Здійсне ний аналіз про це су мо дернізації ме ханізму дер жав ної вла ди, обґрун то ва на 
не обхідність роз роб ки но вих стра тегій еко номічно го і соціаль но го роз вит ку, чітко го 
ро зуміння існу ю чих в даній сфері про блем та шляхів їх прак тич но го вирішен ня. 

Ключовіслова: дер жав на вла да, еко номічний і соціаль ний роз ви ток.

Осу ще ств лен ана лиз про цес са мо дер ни за ции ме ха низ ма го су дар ст вен ной вла с ти, 
обос но ва на не об хо ди мость раз ра бот ки но вых стра те гий эко но ми че с ко го и со ци аль но-
го раз ви тия, чет ко го по ни ма ния су ще ст ву ю щих в дан ной сфе ре про блем и пу тей их 
прак ти че с ко го ре ше ния.

Ключевыеслова: го су дар ст вен ная власть, эко но ми че с кое и со ци аль ное раз ви тие.
Accomplishes the analyses of the process of modernization of the mechanism of the state 

power. The necessity of designing of new strategies of economical and social development, the 
clear understanding of the problems that exist in the particular sphere and the ways of their 
practical solution are good in law. 

Keywords:state power, economical and social development.

Вітчизняна юридична наука постала перед необхідністю дослідження й
розв`язаннярядуфундаментальнихпроблем,зокремапередпотребоюформуван-
нятеоретичнихіметодологічнихзасадреформуваннямеханізмудержавноївлади
вУкраїні,розробленняконцептуальнихпідходівтамеханізмівреалізаціїполіти-
ко-правової реформи, теоретико-методичних основ здійснення конституційного
процесуізабезпеченняпоступальногорозвиткунаціональноїправовоїсистеми,а
також проблем організації та функціонування державної влади в умовах євро-
пейської інтеграції України1. Труднощі концептуалізації влади та відсутність
одностайностівїїрозуміннівзагаліпородилисумнівищодонеобхідностітакого
поняття,вйогонауковійкорисностітапридатностідляпроведеннядосліджень
соціальної практики.Деякі автори вважають поняття влади настільки невизна-
ним,щовідньоговартовідмовитисьабо,принаймні,всілякоуникати.Узв`язкуз
цимвідомийзахіднийдослідникДж.Марчназвав«владу»поняттям,яке«розча-
ровує», а на думкуДж.Скотта – редактора трьохтомного видання з кратології
(сучасноїнаукипровладу),якерепрезентуєстанрозробленостіпроблеми,влада,
єоднимзнайбільшоспорюванихпонятьусоціологічномулексиконі2.

Відсутністьєдинихтеоретико-методологічнихзасадреформуваннядержавної
влади в Україні негативно впливає на розвиток політико-юридичного процесу,
стримує необхідні суспільству реформи, узвичаює негативну практику перетво-
реньупублічно-правовійсферіхибнимметодомспробіпомилок,щодезорганізує
системудержавноївладитамісцевогосамоврядування,призводячидонебезпеч-
ногозниженнярівнязаконності,виникненняновихконфліктіввсерединівлади,
посиленняправовогонігілізмуі,зрештою,втратадовіригромадяндополітичних
івладнихінститутів,зневіриуїхспроможністьрозв`язуватизагальніпроблеми.

Сучаснийперіод,колигромадянськесуспільствонесклалося,айогоінститу-
тиненабулиналежногорозвитку,рольдержавиособливоважливадляформуван-
нятакогосуспільства.Самедержавапокликанасприятирозвиткові ініціативи і
самодіяльностігромадян,залученнюсуспільствадопроцесівперетворень.Націй
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основімаєдосягатисязлагодаусуспільствіідержаві.
Нагальноюєйпроблема«спасіння»українськогопарламентаризму.Потрібна

кореляціявсистеміпарламентськихвиборів,обмеженнядепутатськоїнедоторка-
ності, скасуваннячастинипільгдлядепутатів, збільшеннячасткипрофесійних
юристів у складі депутатського корпусу тощо. Ця частка коливається на рівні
10відсотків, тоді як у зарубіжних парламентах вона становить 35-40 і більше
відсотків.АктуальноюєтакожпроблемаоновленнянетількиКонституціїУкраї-
ни,айвсьогоконституційногозаконодавства.ДіючийОсновнийЗакон,зберігаю-
чи свою правову інерційність, поступово перестає виправдовувати високі
суспільнізапитиісподіваннящодостимулюванняпроцесівнаціональногодержа-
вотвореннятаправотворення.ФункціїПрезидентаУкраїниуформуванніКабіне-
туМіністрів України повинні бути посилені шляхом запровадження інституту
консигнатури. Найбільш важливим є питання про ефективність процесів орга-
нізаціїдержавноївлади,щофактичноіозначаєсильну,тобтоефективнудержаву.
Такаефективність залежитьвід глибокоусвідомленої танауковообґрунтованої
необхідностінеформальної,атворчоїдисциплінивсіхланокорганізаціїдержав-
ної влади.Це відбувається завдяки усвідомленню об`єктивних процесів дезор-
ганізації,якіповиннібутистриманінетількиокремимиланкамисистемидержав-
ного управління, а сутністю як управлінської діяльності, так і функціонування
керованихоб`єктів.

Процесиреформуваннядержавноївладивимагаютьособливоїуваги,оскільки
будьякереформуванняозначаєзміщеннябалансів(постійночитимчасово)убік
організації,абоубікдезорганізації.

Теоретичніположеннявційгалузізводятьсядотого,щоіснуєпевнапарадиг-
ма реформування державної влади з точки зору її організації, яка полягає в
наступному: будь-яке реформування неодмінно викликає нові дезорганізаційні
процесичиактивізуєдезорганізаційніпроцеси,якііснувалидомоментурефор-
мування;вмайбутньомуреформуванніповинновстановитинеобхіднийбалансі
надалізабезпечитиконтрольованістьдезорганізаційнихпроцесівібільшвисокий
рівеньорганізації,якийіснувавдопроцесуреформування.

Проблематакимчиномполягаєвтомунаскількидовговходіреформування
державноївладивідбуваєтьсядосягненнябалансівміжорганізаційнимитадезор-
ганізаційнимипроцесами.Якщопроцеси дезорганізаційні, викликані реформу-
ванням системи державного управління, відбуваються недовго, то наслідком
реформування неодмінно буде новий рівень організації і значна ефективність
такогопроцесу.Проте,факторчасуможедіяти ів зворотномунапрямку.Якщо
цілітазавданняреформуваннявибраніневірно,формийметодиневідповідають
завданням та функціям державних органів, то швидкі процеси реформування
можутьнаблизитизагальнудезорганізаціюсистеми, їїруйнацію,тобтосуттєву,
якіснузмінузв`язківміжелементамисистеми.Разомзтим,такийваріантрозвит-
ку організації ще не є найгіршим, оскільки він породжує «кризу» в системі
організаціїдержавноївлади,яка,разомзтимвідкриваєновіможливостідлязміни
векторівреформування,аотже,додоситьшвидкихпозитивнихтенденційщодо
організаціїдержавноївлади3.

Намій погляд, не зрозумівшибазисної суперечності суспільства, неможна
визначати загальний напрям його розвитку і перспективи зміни суспільства, а
отжеправильнообратистратегіюреформ,утомучисліреформуваннядержавних
інститутів. Якщо сказати коротко, зміст базисної суперечності українського
суспільстваполягаєу відчуженніпраці відвласності, в якомутрудящі залиша-
ютьсящебільшепозбавленимивласності,ніжтрудящіуперіодсоціалістичного
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будівництвавнашійкраїні.Етатизація суспільствапризвеладопарадоксальної
ситуації: чим більше функцій і повноважень опинилося в руках держави, чим
«символічною» вона стала як правовий інститут, тим слабшою виявляється як
інструментдержавногоуправління,інститутвідповідальностітамеханізмзахис-
туправлюдини4.

Суспільство потрапило у ситуацію невизначеності, нечіткості перспектив
подальшого розвитку в усіх сферах суспільного життя, включаючи невизна-
ченістьсвогомісцявсистеміцінностейновогоустрою5.Надзвичайноактуаль-
ноюсьогоднієнеобхідністьстановленнязагальносуспільноїціннісноїпарадигми
в контексті перехідного періоду, що об`єднає людство та перетворить його на
новуглобальнуцілісність,якійважливаєдністькомунікаційнихтаінформаційних
чинників.Основоютакоїпарадигмимаєбутитвореннясуспільствановоготипу,
під яким розуміється глобальна спільність громадян, котрі утворюватимуть
поліцентроване,комбінованесуспільствосхоженаєдинийорганізм.Прицьому,
розуміючизагальнолюдськіцінності,якдуховнізагальнозначущі,збагаченіідеєю
творчої,«Homointellegent»особистості,а«ядром»загальносуспільноїціннісної
парадигмимаєстатиантропологічнаоснова.Сутністюновоїціннісноїпарадигми
маєстатирівноцінність,рівнозначністьколективноготаіндивідуального,якумов
розвитку суспільства таособистості; суспільне таособистемають статирівно-
правними ціннісними структурами, взаємопов`язаними, взаємозумовленими та
заснованими на взаємовідповідальності «Новий» гуманізм як конкретно-осо-
бистіснийпочатокєцентромсучасноїціннісноїпарадигми,вякомусвободамис-
литьсяяквстановленнярівноправно-партнерськихвідносинзтим,щознаходить-
ся поза людиною, з природними процесами, іншими людьми, з цінностями,
культурою,зсоціальнимипроцесами.Авторвиходитьзтого,щоособистістьза
власноюґенезоюєкосмобіопсихосоціокультурнимутворенням,азасвоїмпоход-
женнямобумовленасуб`єктом.

Цінніснапарадигма–цесистемааксіологічнихустановок,асамецінностейі
ціннісних орієнтацій, властивих для певного соціуму (соціальної групи, класу,
нації,народу)вконкретнийперіодйогофункціонуваннячижиттєдіяльності,яка
єоднієюздетермінантсуспільногоустрою,характерусуспільнихвідносин,мето-
дологіїрізнихсфернауковогопізнання,зрештою,метиякоїпрагнедосягнутиу
своєму розвитку соціуму (соціальна група, клас, нація, народ). Така парадигма
включаєвсебемножинуелементівабочинників,щоперебуваютьміжсобоюу
закономірнихдіалектичнихвзаємозв`язках і являютьпевнуціліснуєдність, яка
має власну структуру та зміст. Будучи динамічними, значимість компонентів
ціннісноїпарадигмипостійнозмінюєтьсяповідношеннюодиндоодного.Одно-
часні, різкі зміни переважної більшості її компонентів в результаті їх
невідповідності реальності, викликають переоцінку, революцію цінностей як
окремихіндивідів,соціальнихгруп,класів,таківсьогосуспільства.

Спостерігаємо тенденцію до відчуження особи від суспільного співжиття і
втрати довіри, без чого досягти взаєморозуміння індивідуальної та соціальної
сфер життя неможливо, крім того, за даними того самого моніторингу 51,5%
людейвважають,щонайбезпечнішедлянихнедовірятинікому.Зрозуміло,що
взаємоузгодження інтересівреалізуєтьсятількизавдякидовірі.ЗаЛ.фонМізе-
сом,державнийустріймаєбутитаким,щобрамкизаконівзалишалиіндивідові
певнусвободу6.

Майже 90% підприємців постійно працюють у корупційному полі. Отже, у
громадяниназалишаєтьсявибір–абозагинути,абозруйнуватитакийдержавний
механізм,якиймайженезалишаєйомусвободируху.Алесвободаособимаєобме-
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жуватисятоді,коливонапорушуєінтересисуспільства,алейінтересисуспільства
маютьобмежуватисянепорушнимиправамиособидемократичногорозвитку.

Хаотична розробка в Україні кодифікованих актів, зумовлює знецінення
кодексуякінтегральногозакону,всистемізаконодавства.Змоєїточкизору,зако-
нодавець у своїй діяльності повинен виходити з наявного стану та умов
функціонування певних суспільних інститутів як необхідної передумови своєї
діяльності.Пріоритетним завданням дляУкраїни є реалізація законодавства та
його систематизація7.ВУкраїні рівень соціального оптимізму ( надії на краще
життя)заперіодізжовтня2004р.потравень2005р.бувнайменшимсередкраїн
СНДінеперевищував25%,азтравня2007р.впавнижчевід20%(наприкладу
листопаді2008р.вінперебувавнарівні5%,азтравня2009р.–нарівні16%насе-
лення). На думку О. Злобіної, у нашому суспільстві людей екстернальної
орієнтаціїзначнобільше,ніжтих,хтозорієнтованийнавласнізусилля8.

Усіпопереднірозмовипровисокусоціалістичну,політичнуіправовукульту-
рувиявилисяміфом.Вумовахтоталітаризмунеможебутисформованависока
політична і правова культура. Посттоталітарні режими не тільки не підняли
рівеньполітичної іправовоїкультури,айдодалидонеїаморальність.«Немає
значення,якимшляхомтиставбагатим,тепертиповажнийгромадянин».Утакій
ситуаціїКонституція,законне існуютьдля«певнихукраїнців»9.Томунедореч-
ним,намійпогляд,єдіїМіністерстваосвітиінауки,молодітаспортуУкраїни
щодовиведенняполітології,логіки,частиниправовихдисциплінзперелікунор-
мативнихдисциплінуВНЗ.

Радикальнимфактором,щовизначаєусісферисуспільногожиття,єсоціальна
культурагромадян.ВивестиУкраїнунашляхсоціальногопрогресуможналише
за допомогою «культурифікації» громадян України, тобто прицеплення їм
соціальної (політичної, економічної, правової, моральної) культури.Досвід тієї
жеФінляндії чи Японії свідчить про доцільність соціальної «культурифікації»
громадянвУкраїні»10.

У класичній філософській думці сформулювались дві моделі соціальних
інститутів:ціннісно-нормативнатаконструктивно-процедурна.Уцих,наперший
поглядрізнихінституційнихмоделях,можназнайтиспільніриси,асаме:

–наявність бінарних опозицій, одна з яких є активною і має беззаперечну
перевагу, самодостатність, легітимність, «суб`єктивність», а інша характери-
зуєтьсяпасивністю,несамостійністю,«об`єктивністю» (наприклад: керуючий–
підвладний»,«сила–підкорення»,«наказ–послухтощо»);

–«центризм»обохмоделей,чито«суб`єктоцентризм»,чито«колективоцен-
тризм».

Ці моделі достатньо надійно підтримували інституційну практику в тра-
диційномутаіндустріальномусуспільствах.

Однією із спроб побудувати таку теоретичну конструкцію інститутів, яка
відповідалабвимогамсучасногостанусуспільства, є інтерсуб`активнамодель.
Інтерсуб`єктивна парадигма виходить з принципу не бінарних, а симетричних
позицій, у яких обидві категорії вважаються рівноправними і рівноцінними.У
рамках інтерсуб`єктивної парадигми можна виділити дві основні дослідницькі
позиції,якіможнаозначитиякетико-онтологічнаіморально-рефлексивна.Ети-
ко-онтологічнийпогляднасферу«інтер»акцентує,першзавсе,увагунаважли-
вості буттєвісних її засад, розуміючи цю сферу як світ безпосереднього до
рефлексивного існування людини. Морально-рефлексивна позиція представляє
раціональнийпогляднасферу«інтер»таналюдськівідносини.Сфера«інтер»
тутрозумієтьсянестількиякнаявне,фактичне,матеріальне, алебільшякспе-
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цифічний ідеальний обрій, як активне облаштування суб`єктами суспільного
цілогоувиглядіраціональнорегульованихінтерперсональнихстосунків.

Обидвіціпозиціїєоднобічнимиі,нанашпогляд,маютьдоповнюватиодна
одну за принципом компліментарності. Взаємини «особистість – особистість»
мають на увазі основоположну рівноцінність та рівноправність кожного, так і
спроможність уважно прислухатися до іншого. Процес особистісної самоіден-
тифікації в такійтеоретичніймоделі єпостійнимпорівняннямсебе з іншимта
самовирізненнямсебе.Уцьомупроцесіважливимє іпрагненнязберегтисвоє
індивідуальнебуття,іавторефлексивнийкомпонент,завдякиякомуособистість
самоусвідомлюєсебе,іціннісно-моральніосновисуспільнихвідносин.

Інтерсуб`єктивнапарадигманадаєможливостіаналізуватиінституційнусфе-
ру як певний простір інституційних комплексів, у яких поєднується вся різно-
манітність інституційних елементів суспільства. Інститут держави характери-
зуєтьсяформальнимзакріпленнямустановлень,відносин,зв`язківміжгромадя-
нами. Інституційні процеси в громадянському суспільстві мають свої особли-
вості.Вонивиникаютьувиглядіпевнихфрагментівуполісоціальноїпрактики
внаслідок творчої, спонтанної, живої комунікації і взаємодії громадян з метою
облаштування суспільного життя, що не зводиться до задоволення вузьких
життєвих потреб. Ці процеси живляться ініціативами знизу, мають рухомий
характерінеможутьбутизакріпленимизаразіназавждизавизначенимиособа-
ми.Громадянськесуспільствовиробляємеханізмвпливунадержавніінститути.
Алецімеханізмидлясвоєїдієвостімаютьбутивизнанимидержавою.Базтаких
механізмівсуспільствоідержавастаютьвідокремленимиодневідодногоявища-
миЦенесевсобізагрозуякпоглинаннясуспільствадержавою,такі«розмиван-
ня»держави,їїзнеціненнявочахсуспільстваіокремихгромадян.

Намоюдумку,дляукраїнськогосуспільстваєважливимартикуляціятаосяг-
нення інституційної проблематики. Сучасний інституційний комплекс України
знаходитьсяустаніформування,іузв`язкузцимєнелегальнимпереосмислен-
нямінституційнихзасадсуспільствазакцентуацієювзаємозв`язкутавзаємовпли-
ву розвою інституцій українського суспільства з процесом самоідентифікації
особистості. Особливо важливим є розуміння того, що інституційна практика
пов`язуєтьсянестількизособистіснимактивізмом,скількизморальнимицінно-
стямисуспільстватакомунікативнимиможливостямиучасників інституційного
простору11.
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