
Анотація 

 

Актуальність теми. Перед кожною державою постає велика кількість 

завдань, які вона повинна виконати з метою забезпечення нормальних умов 

життєдіяльності суспільства, тому проблема зміцнення державного 

механізму має особливе значення. Актуальність даної теми полягає в 

значенні механізму держави, можливості його впливу на різні сторони 

суспільного життя. Соціальна спрямованість держави передбачає 

розширення сфери її втручання в суспільне життя для вирішення питань 

макроекономіки, розвитку галузі виробництва, соціального захисту громадян 

– підтримки і розвитку системи освіти, культурно-освітніх закладів, 

медицини. Однак з іншого боку розширення впливу держави на суспільні 

відносини не повинно приводити до тоталітарних зазіхань державної влади, 

до нехтування правилами співіснування, свободами людини і громадянина, 

прерогативами самоврядного розвитку суспільства. Розмежування 

пріоритетів громадянського суспільства і державної влади повинно 

вирішуватись на рівні конституціоналізму. При дослідженні даної теми ми 

використовували праці відомих вчених-правознавців: С. Д. Гусарєва, А. М 

Колодія, М. В. Цвіка, В. О. Котюка, В. Ф. Погорілка, О.Ф.Скакун, Ю.С. 

Шемшученка та інших, а також проаналізували основні нормативно-правові 

акти з даної тематики. Дослідження проблематики функціонування 

механізму і апарату держави дає змогу більш предметно аналізувати нові для 

вітчизняної науки, але, надзвичайно актуальні й складні питання його 

кадрового забезпечення, проходження державної служби, бюрократії. Таким 

чином, значення розгляду даної теми є особливо актуальним, виходячи з 

міркування, що існування будь-якої держави неможливе без створення 

ефективного державного механізму. 

Метою дослідження є визначення місця й ролі державного механізму в 

суспільстві.  



Досягнення поставленої мети дослідження визначило наступні 

завдання написання роботи: 

 визначити поняття та сутність категорії державного механізму; 

 з`ясувати основні принципи діяльності державного механізму; 

 уточнити в зв’язку загального поняття державного механізму, 

розкрити його співвідношення із іншими державно-політичними явищами; 

 визначити поняття державного апарату як основного елементу 

державного механізму; 

 розкрити поняття органу держави, його специфічні ознаки; 

 проаналізувати різні критерії класифікації державних органів; 

 дослідити основні проблеми функціонування державного механізму 

в сучасних умовах та намітити шляхи їх розв’язання; 

Об`єкт дослідження – державний механізм як цілісна система.  

Предметом дослідження є тенденції та перспективи функціонування 

державного механізму в умовах формування демократичної, соціальної, 

правової держави та громадянського суспільства. 

При написанні роботи нами було використано окремі методи 

наукового дослідження. Зокрема, системний метод застосовувався при 

аналізі понять “ державного механізму ”, “державний орган”, “державний 

апарат”. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувались питання 

пов’язані з видами державних органів та їх місцем у правовій системі.. На 

підставі методу прогнозування формувались пропозиції щодо вдосконалення 

системи органів влади в Україні. Крім загальних методів використовувались 

й спеціальні, до яких належать історичний метод та метод порівняльного 

аналізу нормативно-правових актів.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

поділяються на дев’ять підрозділів та висновків. Список використаних джерел 

та літератури включає 21 найменування. Загальний обсяг роботи становить 40 

сторінок, основний текст 36 сторінок.  
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