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      Державна влада – це складне багатопланове утворення. Саме тому не існує єдиного 
загальноприйнятого визначення державної влади. Цим обумовлено існування різних 
теорій державної влади, адже безліч вчених по-своєму дають визначення цьому 
поняттю. Найбільш поширеним є тлумачення  державної влади як такого виду 
публічної політичної влади, що здійснюється державою та її органами, тобто здатність 
держави підпорядковувати своїй волі поведінку осіб [1, ст.85]. Однак у цьому, як і в 
багатьох інших визначеннях, акцент робиться саме на публічний характер цієї влади. 
Але досі немає однозначної універсальної відповіді щодо природи співвідношення 
державної та публічної влади, характеру взаємозалежності та відмінності державної 
і місцевої самоврядної влади, а також співвідношення останньої з публічною владою. 
Державну владу нерідко ототожнюють з публічною, що породжує ряд проблем в 
теорії і практиці конституційного права.     
    Не піддається сумніву, що поняття публічної влади є ширшим, ніж державна, адже 
остання є саме видом публічної влади, до якої входять, наприклад, влада народу та 
органів місцевого самоврядування. Але з приводу останнього положення думки 
науковців розділилися. Одні з них вважають владу органів місцевого самоврядування 
різновидом державної влади, посилаючись на її характер децентралізованого 
державного управління. Інші ж схильні відносити місцеву самоврядну владу до 
окремого інституту публічної влади, яка здійснюється локально – в інтересах 
територіальних громад. Держава символізує публічний простір, а громадянське 
суспільство — деполітизований простір свободи, основу якого складають ринкова 
економіка і права людини. [2, ст.153]
    Для розмежування зазначених понять необхідно проаналізувати їх ознаки.
Державна влада дійсно спирається в своїй побудові на своєрідну «публічну» основу, 
адже здійснюється та виступає від імені суспільства, є представником  його волі.
    Але  державна влада - не єдиний різновид публічної влади, як вже з’ясувалося. 
Тому не випадково окремі державознавці  називають державну владу особливою 
публічною владою, або публічною владою особливого роду. Але так чи інакше, 
державна влада - це влада публічна, у зв'язку з чим її треба розглядати як здатність 
або можливість здійснювати управління, керівництво суспільством. [3, с.196] 
О.В.Совгиря та Н.Г.Шукліна пропонують відмежовувати державну владу від інших 
різновидів публічної влади за такими особливостями:

o державна влада єдина,  у кожній країні може існувати лише одна державна 
влада;

o державна влада встановлює юри дичні норми -  загальнообов'язкові, 
формаль но визначені для всього населення правила поведінки; 
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o державна влада поширюється на всіх членів суспільства;
o державна влада має у своєму розпорядженні особливий, притаманний лише 

їй, меха нізм та апарат;
o державна влада може розв'язувати загальносуспільні проб леми;
o також державна  влада характеризується суверенністю, повнотою, 

неподільністю, верховенством,  самостійністю, незалежністю від влади будь-
якої організації або особи. [4, с.306]

    Поняття “публічності влади”,  на думку Г.  Атаманчука,  включає  широку сферу 
доступу громадян до участі в питаннях управління шляхом обрання
відповідних органів, відкритості функціонування таких органів,  
та  громадського контролю за їх функціонуванням [5, с.275]. 
   Публічна влада -  це вольове відношення між людьми з приводу організації їхньої 
сумісної діяльності, вироблення на основі спільного інтересу.
    Можна виділити наступні особливості публічної влади:

•	 вона існує і функціонує в межах суспільних відносин; 
•	 здійснює управління, упорядкування, з метою підтримання функціонування 

суспільства та базується на силі;
•	 публічна влада є соціальним явищем;
•	 виступає невід'ємним атрибутом суспільства на будь – якому  етапі його 

розвитку.
   Отже,  публічна влада відрізняється від державної вищенаведеними особливостями, 
і насамперед  своїм суб’єктним складом. Суб'єктами публічної влади виступають  
населення, народ, сукупність абстрактних суб'єктів влади, а державної влади – 
лише її органи. Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що державна 
й публічна влада мають певні спільності, але по природі свого співвідношення 
перебувають у взаємозалежності подібно до співвідношення частини й цілого.

Література:

1. Рабінович П.М. Державна влада // Юридична енциклопедія: В 6 т. –К.: Укр. 
Енциклоп., 1999.-Т.2.-380 с.

2. Тодика Ю.М. Конституційне право України. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 
2002. — 544 с.

3. Погорілко В.Ф. Публічна влада // Юридична енциклопедія: в 6 т. –К.: Укр. 
Енцикл., 2003. -Т.5. -280 с.

4. Совгиря  О.В.  Конституційне  право України  : навчальний посібник /                                    
О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с. 

5. Державне управління : словн.-довід. / уклад. : В.Д. Бакуменко (кер.твор. 
кол.), Д.О. Безносенко, І.М. Варвар, В.М. Князєв; за заг. ред. В.М. Князєва,                                
В.Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с. 


