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НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

 
Розбудова заможної держави, стійкого піднесення і досягнення злагоди в 

українському суспільстві неможливо неможливе без ефективного 
функціонування публічних органів влади в усій державі та в окремих регіонах і 
на місцях; створення такої моделі публічних органів влади, яка б врахувала 
сучасні виклики часу та прогресивні національні та цивілізаційні традиції. 

В останні роки низька вчених, зокрема соціологи А. Награльян та 
Д. Філюшкіна [1], філософи А. Тлюняєва [2] й О. Соколов [3] зосередили увагу 
на дослідженні ролі національних традицій в умовах глобалізації. 

Однак, у науковій літературі недостатньо висвітлено питання науково-
практичного значення дослідження національних традицій публічної влади 
України. Окрім публікації Дослідники опосередковано, торкнулись питання 
значення національних традицій,  

Отже, проблема значення традицій публічної влади не можна вважати 
повністю пізнаною. 

Мета статті є з’ясування науково-практичного значення дослідження 
національних традицій публічної влади України. 

Традиції мають вагоме значення в розвитку будь-якої держави. Вони 
дають уявлення про народ в цілому, його характер або про певні сторони його 
існування. Традиції виступають умовою стабільності характеру народу, 
стійкості його моральних основ. У них концентрується тисячолітні духовні 
пошуки людства, народів і окремих людей. Традиції закріплюють досвід 
взаємин етносу з природою, соціальним оточенням виступають умовою 
стабільності характеру народу, стійкості його засад моралі; збереженням 
інформації; закріпленням досвіду взаємин етносу з природою, соціальним 
оточенням [4, с. 101]. 

Традиції виконують важливу роль у суспільному розвитку держави не 
лише окремої держави, а всієї людської цивілізації. Вивчаючи традиції ми 
пізнаємо співвідношення минулого та сьогодення, старого й нового у певному 
суспільстві. Завдяки тому, що традиції зберігають і відтворюють досвід 
попередників, тим самим відбувається спадкоємність поколінь. Будь-яке 
нововведення або реформа, у тому числі в публічній владі, ніколи не 
з'являється на порожньому місці, основою для кожної новації завжди являється 
спадщина минулого, тобто традиції певного суспільства. Окрім того, традиції 
можуть виконувати функції захисту від непродуманих та волюнтаристських 
новацій, реалізація яких призводить до руйнівних наслідків [5, с. 45]. 
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Тому, дослідження національних традицій української публічних органів 
влади в умовах реформування владних структур має вельми ваговите науково-
практичне значення для подальшого розвитку публічної влади України. 

Аналіз національних традицій публічної влади України дозволить: 
- розширити уявлення про український національний менталітет; 
- визначити певні риси функціонування публічної влади та життя 

українського народу в окремих регіонах і місцевостях; 
- окреслити різні моделі українських органів публічної влади в різні 

історичні періоди народу; 
- врахувати при реформуванні публічних органів влади як позитивні так й 

негативні наслідки певних управлінських традицій, що існували в різні 
історичні періоди на українських теренах. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОЇ ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ  

 

Питання інституційного забезпечення внутрішньої вимушеної міграції є 

пріоритетними та важливими для сучасного етапу державотворення в Україні. На 

сьогодні спостерігається підвищення уваги до обґрунтування та поглиблення 

теоретичних засад реалізації міграційної політики. Система державного 


