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Державна влада − це спосіб управління (керування) суспільством для якого 

характерна опора на спеціальний апарат примусу (авторитет чинності). На сьогодні 
проблеми функціонування державної влади є нагальними, особливо для України, яка 
опинилася в складному політичному та соціально-економічному становищі. Державна 
влада відіграє величезну роль в розвитку та ефективності країни, тому знання про 
доцільність використання влади просо необхідні в сучасних умовах [3]. 

Апарат держави – система всіх державних органів, які виконують певні функції 
та завдання держави. Варто зазначити, що апарат держави діє на таких принципах: 

 
Рис. 1. Принципи державного апарату 
Джерело: складено авторами на основі [1] 
 
Кожна держава має свою систему органів. В Україні ця система включає в себе:  

 Органи законодавчої влади; 

 Голова держави; 

 Органи виконавчої влади; 

 Органи судової влади; 
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 Інші органи державної влади України. 
Зміст державної влади полягає в можливості юридично впливати на поведінку 

учасників суспільних відносин  в інтересах всього суспільства. Тож, важливим є 
визначення законодавчої бази для здійснення державної влади. 

Державна влада України здійснюється на засадах Конституції України та згідно 
з нею поділяється на законодавчу, виконавчу та судову [2, Ст. 6]. 

 

 
Рис. 2. Система органів державної влади України  
Джерело: складено авторами на основі [2] 
 
Ні для кого не секрет, що існуюча в країні система державного управління є 

неефективною, суперечливою та відірваною від громадян. І саме ці фактори є однією 
з перепон на шляху до модернізації державної влади та системних перетворень у всіх 
сферах розвитку суспільства.  

Тому нагальні проблеми в системі державної влади України потребують 
рішучих дій та вирішення їх наступним шляхом: 

Ці заходи зможуть допомогти країні розвиватися та не стримувати свій 
розвиток у всіх напрямках, які необхідні країні для повноцінного її функціонування 
на всіх етапах розвитку. 

Вирішення проблем у системі державної влади України є нагальним питанням 
на сьогодні для українців. У складних політичних та соціально-економічних умовах 
кожен може та має підтримувати реформування системи організації державної влади.  
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Таблиця  
Проблеми у механізмі державної влади України та шляхи їх подолання 

Проблема Шляхи подолання 
Надмірна концентрація повноважень в 
центральних органах виконавчої влади. 

Децентралізація влади та віддання 
влади на місця. 

Відсутність за часів незалежності 
України антикорупційного комітету. 

Введення антикорупційного комітету в 
дію. 

Неефективна система взаємодії органів 
державної влади на центральному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

Чіткіше окреслення компетенцій 
центральної, районної та місцевої 
влади. 

Відсутність належної нормативно-
правової бази з регулювання діяльності 
органів державної влади та 
неефективне використання існуючої. 

Вдосконалення нормативно-правої базу 
з регулювання діяльності органів 
державної влади. 

Наявність некваліфікованих кадрів в 
системі державного управління. 

 Створення системи відбору 
управлінських кадрів і системи 
перевірки рівня їхніх знань. 

Державні структури управління 
практично не контролюються 
суспільством. 

Вдосконалення суспільного контролю 
над діями правлячих кіл. 

Проблема недоторканості депутатів 
Верховної Ради України. 

Зняття депутатської недоторканості. 

Не прецедентна правова база. Створення прецедентної правової бази. 
Проблема політичної неосвіченості 
населення. 

Підйом рівня політичної освіченості 
громадян. 

 
Саме влада задає вектор розвитку країни та шляхи розв’язання існуючих 

проблем. Тим більш у сучасному стані нашій країні потрібна негайна «реанімація», 
якої ми очікуємо від державної влади. І саме знання про те як повинно бути і як є 
дасть змогу виявити проблеми та окреслити подальші перспективи та шляхи 
вирішення цих проблем. 
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