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ВСТУП 

 

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 цієї 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, 

свободами людини і громадянина прерогативами самоврядного у своїй 

основі суспільства. Розмежування пріоритетів громадянського суспільства і 

державної влади повинно вирішуватись на рівні конституціоналізму. Так, 

Конституція України закріплює принципи відповідальності держави перед 

людиною дії, обмеження діяльності державної влади і самоврядування 

законом. 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. 

Таким чином, значення розгляду даної теми є особливо актуальним, 

виходячи з міркування, що існування будь-якої держави неможливе без 

створення ефективного державного механізму. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з`ясування місця 

й ролі державного механізму в суспільстві. Дослідження проблематики 

функціонування механізму і апарату держави дає змогу більш предметно 

аналізувати нові для вітчизняної науки, але, надзвичайно актуальні й складні 
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питання його кадрового забезпечення, проходження державної служби, 

бюрократії.  

Ця мета конкретизована у комплексі поставлених нами завдань. До них 

належать:  

Визначити поняття та сутність категорії державного механізму; 

 з`ясувати основні принципи діяльності державного механізму; 

 уточнити в зв’язку з цим визначення 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.  
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РОЗДІЛ 1 ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА 

ЗНАЧЕННЯ 

 

1.1. Поняття та ознаки державного механізму 

Держава є складною соціальною системою, яка характеризується 

певними елементами, формами прояву, змістом та функціональним 

призначенням — організуючим впливом на суспільство. Управління 

державними справами вимагає високої організованості та взаємодії 

створених державою органів, що і забезпечується у процесі функціонування 

державного механізму. 

Необхідно зазначити, що категорія «механізм держави» змінювалась у 

ході розвитку суспільства і держави. У вітчизняній юридичній літературі XX 

ст. поняття «механізм держави» почало застосовуватись у 20—30-х pp. після 

обґрунтування необхідності механізму диктатури пролетаріату. Її зміст 

складала діяльність партії, яка через державу та недержавні організації 

проводила свій політичний курс. У 60—80-х pp. з'являється концепція 

політичної системи суспільства як механізму здійснення політичної влади 

державою та недержавними структурами. 

У сучасній теорії держави відсутнє єдине розуміння державного 

механізму. Найпоширенішим є його визначення як сукупності органів та 

організацій, що реалізують функції держави. Однак існують і інші погляди на 

державний механізм: 

— це державний апарат та інші державні інституції; 

— система державних органів, установ, підприємств, за допомогою 

яких виконуються функції держави; 

— це структурно оформлена система засобів державного впливу на 

суспільство, що складається з державних органів, публічних служб, процедур 

прийняття державних рішень та ресурсного забезпечення; 

— сукупність органів держави, спеціально створених для реалізації 

функцій держави; 
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— сукупність органів, що здійснюють управління суспільством та 

забезпечують державну діяльність; 

— система органів держави, що є взаємодіючими і взаємопов'язаними 

та які здійснюють функції держави; 

— категорія, що може бути розглянута у вузькому та широкому смислі 

[11,c.346]. 

Таким чином, в сучасних умовах поняття «державний механізм» має 

самостійне значення у понятійному ряду теорії держави і права. Щоправда, 

воно використовується переважно у вітчизняній юридичній науці. Інші 

дослідники держави частіше користуються такими категоріями, як державна 

влада, інститути держави, форма держави, форми правління. Однак, на нашу 

думку, саме державний механізм визначає специфіку державного розвитку 

України та забезпечує сприйняття держави як цілісного явища. Ця категорія 

пов'язує елементи держави у єдину систему і надає їм динамічного смислу. 

Державно організоване суспільство для підтримки своєї 

життєдіяльності, вирішення завдань, які стоять перед державою, потребує 

функціонування різноманітних державних організацій. 

Відомо, що функції державної влади здійснюються саме її чиновниками, 

армією, адміністрацією, судами. З цього випливає, що державна влада є не 

лише простою назвою. 

Державний механізм являє собою систему державних організацій, 

завдяки яким реалізується державна влада, забезпечується державне 

керівництво суспільством. 

Всі державні організації тісно пов'язані між собою. Кожна з них 

виконує відповідні завдання, є частиною загального механізму, в якому всі 

органи діють узгоджено, в рамках єдиної системи. Державний механізм 

визначається його суттю. Цей необхідний зв'язок може бути 

охарактеризований як зв'язок причини і наслідку, який опосередковується 

впливом форми держави. Так, за умов антидемократичного режиму цей 

механізм включає систему органів, установ, через яку політичні сили, що 
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стоять при владі, реалізують державну владу, забезпечують свою економічну, 

політичну, ідеологічну перевагу і здійснюють державне керівництво 

суспільством. У ньому втілюється матеріальна сила влади, він завжди існує у 

відповідній формі, яка забезпечує реальність цієї сили. 

Проте слід відзначити, що на державний механізм впливає стан 

економічного базису, співвідношення політичних сил, цілі, завдання і функції 

держави, відповідно до якого утворюється державний механізм і вносяться 

необхідні зміни. 

Державному механізму притаманні такі властивості: 

1. Він складається з особливої групи людей, яка виокремилась із 

суспільства і займається тільки тим або головним чином тим, що управляє. 

2. Державні органи, що утворюють його, підпорядковані один одному. 

Уособлення окремих ланок механізму і перетворення їх у домінуючу силу 

саме і є показником кризи політичної влади, яку періодично переживає 

держава. 

3. Кожний орган наділений владними, обов'язковими для всіх 

повноваженнями. Виступаючи від власного імені, державний орган діє як 

орган державного володарювання. 

4. Обов'язкова наявність організаційних і матеріальних засобів 

примусу[14,c.112]. 

Державний механізм можна назвати «державною владою» або 

«публічною владою». Він створюється для здійснення функцій держави, і цей 

зв'язок найбільш повно виявляє себе у конкретній структурі державного 

апарату[7,c.218]. 

Як самостійна юридична категорія, державний механізм 

характеризується наступними ознаками: 

— це ієрархічно підпорядкована система державних структур, якій 

притаманні єдині принципи організації та діяльності; єдині завдання і цілі; 

— первинними структурними елементами механізму є створені 

державою формування (органи, організації); 
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— основним призначенням механізму держави є реалізація завдань і 

функцій держави; 

— чітка функціональна визначеність кожного з елементів структури; 

— одним з найважливіших завдань механізму є здійснення державної 

влади; 

— наявність певних структур, які забезпечують примусове виконання 

державних велінь; 

— наявність визначеної структури, яка має динамічний характер та 

залежить від змін завдань управління і етапу розвитку держави; 

— залежність методів і форм діяльності механізму держави від її 

сутності та реального впливу на суспільні відносини; 

— залежність механізму держави від об'єктивних шляхів розвитку 

суспільства та рівня досконалості економічних і політичних відносин; 

— важливе значення має людський фактор, який забезпечує державне 

управління; 

— забезпечення необхідними матеріально-технічними, фінансовими, 

організаційними засобами, що складають основу його функціональної 

діяльності; 

— покликаний гарантувати і охороняти правопорядок, права та 

свободи людини [12,c.244]. 

Виходячи з цього, можемо дати визначення поняттю, яке у юридичній 

науці називають державним механізмом. 

Державний механізм — це система всіх державних організацій, які 

створюються для організації і безпосереднього здійснення завдань і реалізації 

функцій держави. 

 

1.2. Структура державного механізму 

Державний механізм, як і будь-яка інша складна система, має власну 

внутрішню побудову – структуру. 

Зокрема, структуру державного механізму становлять: 
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а) апарат держави; 

б) державні установи; 

в) державні підприємства; 

г) інші державні організації[19,c.501]. 

Державний апарат — це частина механізму держави, яка являє собою 

систему всіх державних органів, які наділені владними повноваженнями для 

здійснення завдань та функцій держави, за допомогою яких практично 

здійснюється державна влада. 

Державний апарат має специфічне призначення, а саме: здійснення 

державної влади, проте на його структуру і принципи формування впливають 

різні факторії економічного, політичного, історичного, міжнародного та 

іншого характеру, причому суттєві чи функціональні зміни вимагають 

удосконалення державного апарату, появу нових органів держави. 

У найбільш абстрактній, загальній формі структура державного апарату 

може бути представлена таким чином: 

а) органи законодавчої влади — «первинні» органи державної влади 

в буквальному розумінні цього слова, які є основою для інших; 

б) органи виконавчої влади — виконавчо-розпорядчі органи, які 

здійснюють повсякденну оперативну роботу щодо державного управління 

суспільними процесами в інтересах суспільства: вони мають допоміжні 

державні установи (апарат управління, тобто організаційний і матеріальний 

апарат підготовки, прийняття і реалізації актів управління); 

в) органи судової влади — органи, що вирішують спори про право, 

які виникають у таких сферах суспільного життя, як правотворчість 

(Конституційний Суд); підприємницька діяльність та державне управління 

(господарські та адміністративні суди); правовідносини громадян між собою 

та з юридичними особами, а також у разі вчинення громадянами злочинів 

(місцеві суди); спори, які виникають у сфері міжнародної торгівлі (міжнародні 

комерційні, апеляційні, господарські суди); 

г) правоохоронні органи — державні органи, спеціально 
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уповноважені здійснювати контроль і нагляд за додержанням Конституції, 

законів та інших нормативно-правових актів, забезпечувати правопорядок, 

застосовувати заходи державного примусу до правопорушників. 

Від державного апарату слід відрізняти апарат державних органів, до 

складу якого належать певні допоміжно-обслуговуючі структурні підрозділи 

та посади, призначення яких полягає у забезпеченні виконання відповідними 

органами влади покладених на них функцій і завдань згідно з їх 

компетенцією. 

Державні підприємства являють собою самостійні господарські 

організації, створені і зареєстровані у встановленому законом порядку для 

здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у 

товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, які діють на 

підставі статуту, користуються правами і виконують обов'язки щодо своєї 

діяльності, є юридичними особами, мають самостійний баланс, 

розрахунковий та інші рахунки в банку. Іншими словами державні 

підприємства — це вид державних організацій, які безпосередньо реалізують 

функції та завдання держави у сфері матеріального виробництва. 

Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму 

підприємства, заснованого на державній власності. Визначення «державне» 

вказує, що це підприємство має особливості правового становища порівняно з 

недержавними підприємствами. Ці особливості обумовлені способом 

відмежування функцій власника від функцій управління майном у державному 

підприємстві. Саме державне підприємство як майновий комплекс є об'єктом 

права державної власності. Підприємству як суб'єкту права це майно належить 

на праві повного господарського відання. Це право вужче, ніж право власності. 

Обсяг його залежить від цільового призначення. Державне підприємство 

володіє, користується і розпоряджається цим майном, «вчиняючи щодо нього 

будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства», тобто 

його статуту. Оскільки державне підприємство є суб'єктом права повного 

господарського відання майном, а не суб'єктом права власності, щодо 
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державних підприємств діє спеціальна категорія — правовий режим майна 

державних підприємств. Це означає, що державні підприємства керуються 

спеціальними правилами заснування, утворення їх майна при заснуванні, 

визначення цілей і предмета діяльності (статути затверджують і контролюють 

уповноважені органи), управління майном, розподілу прибутку тощо. 

Державні підприємства як суб'єкти однієї форми власності 

(організаційної форми) поділяються на види: 

а)державні підприємства, засновані на загальнодержавній власності; 

б) державні підприємства, засновані на республіканській 

(Автономна Республіка Крим) власності; 

в) державні комунальні підприємства, засновані на власності 

адміністративнотериторіальних одиниць. Усі ці підприємства — державні 

юридичні особи. 

Державні установи — це такі державні організації, які здійснюють завдання 

та реалізують функції держави у сфері нематеріального виробництва. 

Для державних установ типова не виробнича діяльність і вони 

функціонують в основному на підставі бюджетного фінансування. Слід мати 

на увазі, що державні підприємства і установи не можуть характеризуватися 

як державні органи тому, що вони: 

а) не наділені владними повноваженнями, тобто не є носіями 

державної влади; 

б) здійснюють управлінські функції лише у сфері своєї діяльності в 

межах підприємства чи установи; 

в) мають чітко визначену тільки їм притаманну організаційну 

структуру, характер повноважень; 

г) керуються у своїй діяльності статутом, наділені правами 

юридичної особи. 

Власне державні підприємства і установи не слід ототожнювати з 

органами держави, але не можна протиставляти їх один одному, оскільки усі 

вони належать до державних організацій, які діють у єдності і взаємозв'язку. У 
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свою чергу державний апарат повинен забезпечувати реалізацію функцій 

держави завдяки діяльності підприємств і установ, якими він керує. 

 

1.3. Принципи створення та функціонування державного механізму 

Тлумачення державного механізму як системи всіх державних органів, 

що здійснюють не тільки управління суспільними справами, але й 

забезпечують життєдіяльність всього суспільства переносить акцент з 

політичного характеру діяльності держави на її соціальну спрямованість, де 

політика є важливим, але не єдиним методом цієї діяльності. Такий підхід до 

визначення держави закріплений у Конституції України, де в ст.1 сказано, що 

―Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціально-правова держава‖ 

[1,c.141]. Держава діє лише в тих сферах суспільного життя і в тих обсягах, 

що не можуть бути вирішеними громадянським суспільством самостійно для 

забезпечення своєї життєдіяльності та еволюційного розвитку.  

Тому необхідним виявляється розглянути принципи на яких будується 

та функціонує державний механізм. 

Принципи організації і діяльності державного механізму – це 

основоположні керівні начала, ідеї, які лежать в основі організації 

ідеальності механізму держави [17,c.325]. Більшість із принципів є 

конституційно закріплені, до них належать:  

1. Принцип демократії. 

Означає, що діяльність механізму відбувається за участі широких 

народних мас, а діяльність державних органів широко висвітлюється в 

засобах масової інформації. Важливим принципом демократичної організації 

мас-медіа є плюралізм влад у суспільстві. Контроль панівних економічних і 

політичних груп над головними мас-медіа означає кінець демократії або її 

істотну деформацію.  

2. Принцип законності.  

Означає, що всі без винятку структурні елементи державного 

механізму повинні діяти на основі і відповідно до закону.  



 13 

3. Принцип гуманізму.  

Полягає в тому, що кожен державний орган своєю діяльністю повинен 

здійснювати захист інтересів людини, особистості, охорони прав людини і 

громадянина. Конституція, уперше в основах конституційного ладу 

проголосила, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Це положення знаменує 

принциповий поворот у взаємовідносинах громадянина і держави. 

Безумовно, зміни не можуть відбутися швидко, але конституція гарантує 

новий шлях розвитку України як демократичної, правової, соціальної 

держави.  

4. Принцип національної рівноправності.  

Забезпечує згоду між різними частинами суспільства, різними 

соціальними прошарками, націями. Держава гарантує рівні умови існування і 

розвитку національної самобутності (мова, звичаї, культура). 

5. Принцип розподілу влади.  

Закріплений у ст. 6 Конституції України . Він означає, що законодавча, 

виконавча і судова влада реалізується різними державними органами , які 

стимулюють і урівноважують одна одну в процесі виконання своєї функції. 

Поділ влади об`єктивно виражається в спеціалізації державних органів за 

видами діяльності, які наділяються відповідною компетенцією, самостійні й 

незалежні в реалізації своїх повноважень і володіють можливістю 

спрямувати і контролювати одна одну.  

Теорія поділу влад має складну історію свого становлення і розвитку. 

Традиційно її пов`язують з ім`ям Ш.Монтеск`є, який виробив схему, у 

відповідності до якої влада в державі повинна поділятися між 

законодавчими, виконавчими та судовими органами. Пізніше Ж.-Ж.Руссо 

запропонував розглядати ці 3 гілки влади як особливі явища найвищої влади 

всього народу.  

У вітчизняній історії ще задовго до Ш.Монтеск`є були спроби створити 

конституційний проект незалежної України – ―Пакти і Конституція Пилипа 
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Орлика‖ 1710 року. Вона написана під впливом західноєвропейського 

парламентаризму, заклали основні принципи республіканської форми 

правління. Основним її положенням було проголошення України незалежної 

від Москви та Польщі, і звичайно, в тогочасних умовах ця конституція не 

мала бути втілена в життя.  

Вперше конституційне закріплення теорія поділу влад одержала у 

Конституції США 1787 року у якій від імені всього американського народу 

біли розподілені повноваження органів держави – конгресу, президента і 

підзвітних йому міністрів, суддів. Крім цього теорія біла доповнена 

системою взаємних устремлінь і противаг. Наприклад, у конституціях деяких 

країн додатково виділяють виборчу владу[15,c.54].  

В історії нашої держави більш як сімдесят років принцип поділу влади 

не міг бути втілений в державне будівництво, тому що цей принцип 

несумісний з ідейними доктринами пролетаріату, з керівною і спрямовуючою 

силою суспільства і держави. Тому тільки після проголошення незалежності 

перед Україною постала проблема втілення цього принципу в державний лад. 

Цей принцип дає змогу створити систему струмування і противаг. 

Прикладом цієї системи є прийняття закону Верховною Радою України з 

одного боку і підписання його президентом з іншого, який має право 

накладання ―вето‖.  

6. Принцип професіоналізму  

За допомогою цього принципу створюються сприятливі умови для 

підбору і розстановки в державному апараті найкваліфікованіших кадрів. 

Залучення високопрофесійних осіб, висока організація праці забезпечить 

ефективну діяльність механізму держави.  

7. Принцип ненасильства 

Цим принципом передбачено, що у роботі держаних органів основна 

роль належить організаційним та виховним методам. Метод примусу – 

другорядне, допоміжне значення.  
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8. Принципи позапартійності державної служби, відокремлення церкви 

від держави  

Ці принципи означають, що в державних органах не можуть 

утворюватись структури політичних партій, релігійні організації. 

Відокремленість церкви від держави є однією з ознак сучасної правової 

держави. Світський характер України полягає у відсутності над державою 

церковної ієрархії. Цей принцип проявляється в цивільному правосудді, в 

державній реєстрації актів цивільного стану.  

Юридична наука і, зокрема теорія держави та права, передбачає ряд 

інших принципів, таких як принцип легітимності, науковості, обліку і 

контролю, суверенності тощо.  
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РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ 

 

2.1. Поняття та ознаки апарату держави 

Державний апарат являє собою систему органів, за допомогою яких 

здійснюється державна влада, виконуються функції держави, досягаються 

різноманітні цілі та завдання держави, це основний структурний елемент 

державного механізму. Він є важливим складовим елементом будь-якої 

держави, що забезпечує управління державними і громадськими справами. 

Разом із удосконаленням суспільства ускладнюється процес управління 

та удосконалюється діяльність державного апарату. Від простого 

примітивного панування держави він розвивається до різних форм — до 

законодавчої, адміністративної, судової, поліцейської, фіскальної, 

фінансової, культурної діяльності. 

В основу побудови та функціонування державного апарату будь-якої 

країни покладаються об'єктивні та суб'єктивні фактори. Саме вони 

визначають особливості внутрішньої структури, характер, завдання, форми 

та методи діяльності апарату. При цьому необхідно зазначити, що апарат 

держави є не простим об'єднанням різноманітних структур, а упорядкованою, 

єдиною, чітко організованою системою. 

До факторів, що забезпечують функціонування державного апарату як 

системи, слід віднести: єдність економічної основи функціонування держави; 

єдність політичної основи функціонування суспільства; наявність єдиних 

принципів побудови і функціонування органів; спільність мети і завдань, що 

здійснюють органи держави; єдність підходів до розуміння соціальної основи 

суспільства; забезпечення діяльності апарату єдиними організаційними, 

фінансовими та правовими засобами; відображення у діяльності апарату 

єдиної волі всього суспільства, держави чи певної соціальної групи. 

Категорія «державний апарат» має самостійне значення і визначається 

як окреме юридичне поняття. При цьому повинно враховуватися і те, що, 
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будучи структурним елементом державного механізму у широкому значенні 

даного поняття, апарат держави характеризують ті ж ознаки, що і механізм. 

Однак, ототожнюючи категорії «механізм» і «апарат» в рамках вузького 

розуміння механізму держави та зважаючи на самостійне значення категорії 

«апарат держави», можемо визначити наступні особливі його ознаки: 

— це система створених державою структур, що мають форму органу 

держави; 

— наявність виключно владних повноважень, які визначають 

функціональне призначення органу; 

— наявність чиновників, що реалізують повноваження від імені 

держави на професійній основі; 

— наявність нормативно закріпленої структури та законодавчо 

визначених повноважень (компетенції); 

— зв'язаність з державою, оскільки всі рішення відображають її волю 

та приймаються від її імені; 

— фінансування з бюджету; 

— забезпечення реалізації державних функцій і завдань з управління 

суспільством; 

— система органів, розподілених за принципом поділу влади на 

законодавчу, виконавчу та судову; 

— система органів, наділених матеріально-технічними та 

організаційними засобами, що забезпечують реалізацію повноважень 

[21,c.65]. 

Особливості розуміння характерних ознак та визначення основних з 

них зумовлюють відсутність єдиного розуміння апарату держави в сучасній 

юридичній літературі. Так, на думку С.Д. Гусарєва, державний апарат — це 

«сукупність державних органів, їх ланок та підрозділів, уповноважених 

здійснювати державну владу та управління, які спираються на можливість 

застосування примусу» [6,c.199]; О. Ф. Скакун характеризує апарат держави 

у вузькому значенні як апарат виконавчої влади та широкому — як 
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сукупність владних структур, збройних сил, міліції, дипломатичних 

представництв тощо [17,c.348]; В. О. Котюк визначає його як систему 

органів, що здійснюють державну владу [11,c.367]; а О.В. Зайчук 

характеризує державний апарат як сукупність органів, за допомогою яких 

практично здійснюється державна влада [19,c.402]. Деякі підручники взагалі 

не вміщують поняття державного аппарату. 

На нашу думку, апарат держави — це конституційно передбачена 

система державно-владних структур, наділених визначеними 

повноваженнями представницького, управлінського та судового характеру. 

Апарат держави є структурованою категорією. Структура апарату являє 

собою його внутрішню будову, порядок взаємодії та співвідношення 

складових елементів апарату. Основними серед них є: система органів 

державної влади; система органів державного управління; система судових 

органів. Кожна з цих систем — носій відповідної державної влади. 

Необхідно зазначити, що у юридичній літературі до органів 

державного апарату відносять також систему органів прокуратури, главу 

держави, збройні сили, поліцію, дипломатичні представництва за кордоном, 

правоохоронні органи, установчу владу та контрольну владу.  

Основним призначенням органів законодавчої влади є законодавча 

діяльність. У демократичних державах вони займають центральне місце у 

апараті держави. Представницькі органи поділяють на вищі та місцеві. До 

вищих належать парламенти, однією з функцій яких є прийняття законів. 

Однак у деяких випадках парламент передає частину повноважень іншим 

структурам. Виникаюча при цьому система актів іменується делегованим 

законодавством. 

Обсяг повноважень парламенту залежить від належності держави до 

певного виду за формою правління. У парламентських країнах вищий 

законодавчий орган перебуває під значним впливом уряду. Іноді уряд 

наділяється законодавчою ініціативою і значно впливає на всі напрями 

діяльності парламенту. 
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У президентських республіках парламент у формально-юридичному 

значенні є більш незалежним. Законодавча ініціатива належить депутатам, 

парламент не може бути розпущений президентом, хоча виконавча влада має 

багато шляхів впливу на парламент. Наприклад, відповідно до Конституції 

США президент володіє правом вето на акти, що приймаються Конгресом, є 

ініціатором скликання спеціальних сесій Конгресу. Єдиним органом 

законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. На 

конституційному рівні встановлено коло питань, які визначаються виключно 

законами України та встановлюються виключно законами України. 

Місцеві органи влади забезпечують здійснення влади на місцях. 

Необхідно зазначити, що у федеративних державах законодавчі органи 

можуть мати трьохрівневу структуру — загальнофедеральні, суб'єктів 

федерації та місцеві. 

Виконавчо-розпорядчу діяльність здійснюють органи виконавчої 

влади. Систему органів виконавчої влади, наприклад, в Україні створюють 

Кабінет Міністрів України, міністерства, відомства і державні комітети та 

місцеві державні адміністрації. Для здійснення повноважень з конкретизації 

законодавчих положень та прийняття підзаконних актів ці органи 

наділяються оперативною самостійністю. Призначення і роль органів 

управління визначаються конституційними та звичайними законами. 

Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів є вищим органом у 

системі органів виконавчої влади. Він забезпечує державний суверенітет і 

економічну самостійність України, вживає заходів до забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина, розробляє і здійснює загальнодержавні 

програми економічного, науково-технічного, соціального та культурного 

розвитку України, здійснює заходи до забезпечення обороноздатності і 

національної безпеки, організує та координує роботу міністерств й інших 

органів виконавчої влади. 

Органи управління складають систему підпорядкованих структур. 

Залежно від територіальної дії розрізняють центральні органи управління, 
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діяльність яких поширюється на територію держави, та місцеві органи, 

діяльність котрих обмежується межами однієї чи декількох адміністративно-

територіальних одиниць. 

За обсягом повноважень органи виконавчої влади поділяють на 

загальні, що забезпечують керівництво суспільством (уряд); відомчі 

(галузеві), які здійснюють керівництво окремими галузями державного 

управління (міністерства, відомства, державні комітети); місцеві (виконавчі 

комітети місцевих органів влади, муніципалітети) та локальні, що 

забезпечують управління певними колективами працівників (адміністрація 

підприємств, установ та організацій). 

Особливе місце у структурі державного апарату належить системі 

судових органів. Основним їх призначенням є здійснення правосуддя. Назва 

та структура судових органів у різних країнах неоднакова, проте схожими є 

завдання та принципи організації цих органів. Діяльність елементів судової 

системи більшості країн засновується на принципах незалежності суддів, 

самостійності у вирішенні передбачених законодавче питань, гласності 

судочинства. Відповідно до Конституції судочинство в Україні здійснюється 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 

територіальності і спеціалізації. Вищим судовим органом у системі судів 

загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Згідно із законами діють 

апеляційні і місцеві суди. 

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі 

цивільного, господарського, адміністративного судочинства. 

Важливе значення для функціонування апарату держави має посада 

Президента. В Україні він є главою держави і виступає від її імені. Він — 

гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

дотримання Конституції, прав і свобод людини та громадянина. 
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2.2. Поняття та особливості органів держави 

Важливим і невід'ємним елементом державного апарату є орган 

держави. У науковій літературі ця категорія розуміється неоднозначно. В 

одних випадках під ним розуміють складову державного механізму, що має 

власну структуру, чітко визначені повноваження з управління та взаємодії з 

іншими частинами державного механизму[16,c.277]. У інших — державний 

орган визначається як «частина державного апарату — група осіб чи одна 

особа, що має юридичне визначену державно-владну компетенцію»[21,c.89] 

Одні автори вважають, що орган держави — це «структурно відокремлений, 

внутрішньо організований колектив державних службовців, який наділений 

компетенцією для виконання певних владно-управлінських функцій і завдань 

держави», інші характеризують його як «структурно організований елемент 

державного механізму, наділений владними повноваженнями та необхідними 

матеріальними засадами для здійснення завдань»[10,c.215]. 

Всі наведені визначення відображають особливості розуміння цієї 

категорії різними авторами і мають право на існування. Важливим є 

розуміння того, що саме державні органи формують структуру державного 

апарату. Саме від рівня їх розвитку, взаємодії, чіткості повноважень залежить 

рівень розвитку і ефективність державного апарату. 

Особливе призначення органу держави зумовлює наявність ряду ознак, 

які відрізняють орган держави від державних підприємств, установ і 

організацій, з одного боку, та від недержавних структур — з іншого. 

Основними серед цих ознак є наступні. 

Органи держави: 

— це відносно самостійні, структурно відокремлені елементи апарату 

держави; 

— формуються народом чи державою для здійснення повноважень від 

її імені; 

— наділені нормативно закріпленими повноваженнями; 
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— мають визначену структуру та межі діяльності у територіальних і 

предметних межах; 

— характеризуються певними особливостями підпорядкування у 

процесі взаємодії з іншими державними структурами; 

— мають повноваження владного характеру; 

— використовують символи держави у офіційному порядку; 

— відповідно до компетенції приймають юридично обов'язкові 

нормативні та індивідуальні акти; 

— спираються у процесі реалізації повноважень на організаційну, 

матеріальну та примусову силу держави; 

— забезпечують діяльність шляхом застосування засобів виховання, 

роз'яснення, переконання, заохочення та примусу; 

— характеризуються особливим порядком утворення, видами 

діяльності, характером та обсягом повноважень, формами і методами 

виконання функцій. 

Узагальнюючи наведені ознаки, ми можемо визначити орган держави 

як колективну чи індивідуальну структурну ланку апарату держави, що має 

нормативне закріплені владні повноваження, приймає загальнообов'язкові 

рішення, забезпечуючи їх виконання, у тому числі і примусовими засобами. 

 

2.3. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади 

Діяльність апарату держави засновується на принципі розподілу влади. 

Вказаний принцип визначає необхідність чіткого та повного визначення 

функцій органів держави, а також наявності системи стримувань та противаг, 

що забезпечують неможливість втручання однієї влади у діяльність іншої. 

Визначеність повноважень органу держави передбачає необхідність 

з'ясування особливостей статусу державної структури на теоретичному рівні. 
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З точки зору теорії держави, законодавчі органи будь-якої з держав 

характеризуються наступними загальними ознаками, які конкретизуються 

національним законодавством та відображають особливості певної держави. 

1. Представницький характер органів законодавчої влади означає 

виборність останніх. На їх основі народ передає владу своїм представникам і 

уповноважує представницькі органи здійснювати державну владу. 

2. Первинний характер законодавчих органів зумовлюється їх 

важливістю у апараті держави як представника народу. 

3. Верховенство — це забезпечення повновладдя народу та наявність 

сумісних і політико-юридичних обмежень законодавчої влади, викликаних 

залежністю від волі виборців. 

4. Це делегована колегіальна влада, якій народ передає частину 

повноважень, рішення у межах якої приймаються після обговорення 

відповідного питання шляхом голосування. 

Характерними рисами також є: 

— наявність спеціальних функцій, основними серед яких є фінансова, 

що реалізується у праві щорічного затвердження державного бюджету країни 

та контролю за його виконанням; розпорядчі, пов'язані з формуванням вищих 

виконавчих та судових органів; контрольні повноваження, які стосуються 

роботи уряду, посадових осіб виконавчої влади та можливості давати 

політичну оцінку діяльності політичних лідерів і структур; 

— поєднання єдиноначальності та колегіальності означає можливість 

керівництва парламентом одноособово головою, який представляє парламент 

у взаємовідносинах з іншими органами, керує обговореннями, координує 

роботу внутрішньопарламентських органів. Попередній розгляд питань 

здійснюється у комісіях, які можуть мати постійний або тимчасовий 

характер; 

— наявність законодавчих повноважень, що здійснюються у процесі 

прийняття законів як актів вищої юридичної сили, внесення змін та 

доповнень до останніх і тлумачення їх положень; 
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— професійний характер визначається діяльністю парламентарів на 

постійній основі, що зумовлює значні вимоги до неї, звітуванням 

парламентарів перед виборцями та наявністю відповідальності за неналежне 

виконання покладених обов'язків; 

— наявність спеціального статусу, який характеризується виключними 

повноваженнями, що закріплені конституційно та надають можливість 

вирішувати найважливіші для суспільства питання; 

— наявність процедурного порядку роботи, що зумовлюється сесійною 

діяльністю парламенту відповідно до Регламенту, який закріплює 

особливості та стадії законодавчого процесу [21,c.113]. 

Таким чином, законодавча влада — це відокремлена гілка влади, що 

має представницький характер та виключні повноваження на прийняття 

законів. 

Органи виконавчої влади є самостійною частиною державного апарату. 

Вони характеризуються наступними загальними ознаками, що визначають не 

лише їх своєрідність, а й відносну самостійність. 

Виконавча влада — це вторинна, підзаконна гілка державної влади, що 

має універсальний характер, спрямована на виконання законів та інших актів 

законодавчої влади шляхом здійснення виконавчо-розпорядчих повноважень. 

Загальнотеоретична характеристика цих органів пов'язується з необхідністю 

визначення їх специфічних ознак: 

— виконавча влада здійснюється урядом, який у різних країнах має 

неоднакову назву (Рада міністрів у Італії, Адміністрація президента у США, 

Уряд в Росії, Кабінет Міністрів в Україні, Федеративна рада — у Швейцарії, 

Кабінет — у Японії); 

— основною функцією виконавчої влади є виконання законів шляхом 

конкретизації їх положень у підзаконних актах та їх реалізації; 

— органи виконавчої влади приймають підзаконні нормативно-правові 

акти на основі, на виконання і відповідно до законів; 
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— органи виконавчої влади є підзвітними представницьким органам 

влади; 

— вони є системою органів, які знаходяться у ієрархічному 

підпорядкуванні (в Україні цю систему складають вищі, відомчі та місцеві 

органи виконавчої влади); 

— виконавча влада передбачає чітку організацію державно-службових 

відносин, підпорядкованість та відповідальність; 

— важливим напрямом діяльності виконавчих органів є здійснення 

розпорядчих повноважень із визначення внутрішньої структури органів 

виконавчої влади; 

— виконавчі органи функціонують за принципами подвійного 

підпорядкування — органу, що їх створив, та вищестоящому в порядку 

підлеглості органу і субординації, тобто чіткого підпорядкування; 

— органи виконавчої влади приймають індивідуальні акти, що 

конкретизують загальні норми до певного випадку чи суб'єктів та 

поширюються на управлінську сферу; 

— універсальний і предметний характер виконавчої влади забезпечує 

можливість безперервної діяльності цих органів на всій території держави та 

їх спирання на людські, матеріальні і фінансові ресурси та використання 

системи службових заохочень і просувань по службі; 

— наявність у виконавчих органів права на видання актів делегованого 

законодавства та права законодавчої ініціативи; 

— наявність у системі виконавчих структур місцевих органів влади, які 

формуються шляхом призначення центром або ж обираються органами 

місцевого самоврядування[18,c.434]. 

Незалежною структурною частиною апарату держави є судові органи. 

Судова влада — одна з гілок державної влади, основною метою якої є 

здійснення правосуддя. Найважливіше її завдання — розгляд та вирішення 

правових спорів, забезпечення балансу свободи у суспільстві та обов'язку 

виконання законів. Обов'язковою умовою функціонування судової влади є 
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забезпечення незалежності її діяльності та самостійності у вирішенні питань 

внутрішньої організації адміністрування у судах. Будучи самостійним 

елементом апарату держави, судові органи характеризуються головними 

особливостями, які полягають у наступному: 

— основною функцією діяльності судової влади є здійснення 

правосуддя; 

— виключність повноважень суду, що полягає у неможливості інших 

суб'єктів здійснювати правосуддя та делегування судових повноважень; 

— незалежність органів судової влади від інших державних структур та 

їх підпорядкованість виключно закону; 

— діяльність судових органів здійснюється у особливій формі розгляду 

і вирішення цивільних, адміністративних, господарських та кримінальних 

справ у судових засіданнях; 

— діяльність судових органів здійснюється відповідно до вимог 

суворого дотримання визначеної процесуальним законодавством процедури 

розгляду справ та винесення рішень; 

— основними принципами діяльності судової влади є рівність прав 

громадян на судовий захист; гласність, змагальність, обов'язковість рішень; 

— результатом розгляду справ судовими органами є винесення 

індивідуального акта, що має форму рішення, вироку, постанови чи ухвали та 

вміщає індивідуально-владне обов'язкове веління; 

— можливість оскарження прийнятих рішень зацікавленими особами; 

— можливість здійснювати функцію захисту прав і свобод людини та 

громадянина шляхом їх гарантування та поновлення; 

— акти, що є результатом розгляду справ, приймаються судовими 

органами від імені держави; 

— повноваження у сфері правосуддя реалізуються одноособово суддею 

чи судовою комісією у межах судової процедури; 

— у країнах загального права (Канада, Англія, США) суд здійснює не 

лише правосуддя, а й має правотворчі повноваження; 
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— наявність спеціального статусу суддів, що забезпечує їх 

незалежність та можливість прийняття рішень лише на основі закону; 

— призначенням судової влади є стриманая інших гілок влади у межах 

конституційної законності та права шляхом здійснення конституційного 

нагляду і судового контролю; 

— судові органи мають системний характер, тобто складаються з 

органів, що діють у сфері конституційної, загальної, господарської та 

адміністративної юстиції [15,c.477]. 

Судова влада, таким чином, є специфічною незалежною гілкою 

державної влади, яка реалізує повноваження із здійснення правосуддя 

шляхом гласного, змагального, як правило, колегіального розгляду та 

вирішення у судових засіданнях спорів про право. 

Зазначені вище ознаки органів законодавчої, виконавчої та судової 

влади надають можливість сформулювати організаційно-правові начала 

принципу розподілу влади, які складають його зміст: 

— належність суверенної влади народу, що зумовлює його 

конституційне визначення як єдиного джерела влади; 

— відносність незалежності трьох гілок влади, оскільки у процесі 

здійснення владних повноважень вони взаємодіють; 

— наявність системи стримань і противаг перешкоджає концентрації 

влади у межах одного органу держави, не допускає захоплення будь-ким 

влади чи присвоєння владних повноважень з метою встановлення диктатури; 

— належність кожній з гілок влади характерних лише їй повноважень, 

їх конституційне закріплення та забезпечення можливостей впливу на інші 

державні структури. 

Таким чином, загальнотеоретична характеристика органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади надає можливість визначити не 

лише своєрідні ознаки, притаманні кожній з гілок влади, а й 

охарактеризувати зміст принципу розподілу влади, що покладається в основу 

функціонування апарату будь-якої держави. 
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РОЗДІЛ 3 ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ 

 

3.1. Система стримувань і противаг у функціонуванні державного 

механізму  

Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову має давню 

історію і традиційно зв'язується з ім'ям французького вченого Ш.Л. 

Монтеск'є. Особливість його поглядів на «три влади» полягає в тому, що 

кожна з них з'являлася самостійно і незалежно. Тим самим виключалася 

узурпація влади якою-небудь особою чи окремим органом держави. Вже в 

підході до принципу поділу влади Монтеск'є містилися початки їхнього 

стримування один одним, що пізніше в США при створенні Конституції 1787 

р. було названо системою «стримувань і противаг».  

У вітчизняній історії ще задовго до Ш.Л.Монтеск'є були спроби 

(«Пакти і Конституції» Пилипа Орлика, 1710 р.) створити конституційний 

проект незалежної України з урахуванням принципу поділу влади, їхньої 

єдності і взаємодії: законодавча влада — обирає Генеральна Рада; виконавча 

влада — гетьман, генеральна старшина й обрані представники від кожного 

полку; судова влада. «Пакти і Конституції» Ф. Орлика, написані під впливом 

західноєвропейського парламентаризму, заклали основні принципи 

республіканської форми державного правління [8,c.23].  

Принцип поділу влади включає систему вимог:  

1) розподіл функцій і повноважень (компетенції) між державними 

органами відповідно до вимог поділу праці;  

2) закріплення визначеної самостійності кожного органа влади при 

здійсненні своїх повноважень, неприпустимість втручання в прерогативи 

один одного і їхнє злиття  

3) наділення кожного органа можливістю протиставляти свою думку 

рішенню іншого органа і виключення зосередження всієї повноти влади в 

одній з галузей;  
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4) наявність в органів влади взаємного контролю дії один одного і 

неможливість зміни компетенції органів держави позаконституційним 

шляхом.  

Принцип поділу влади не абсолютний. З однієї сторони існує потреба 

узгодження і взаємного правового контролю діяльності різних галузей влади. 

З іншого боку - здійснення судового контролю над законністю діяльності 

управлінського апарата означає порушення принципу розподілу влади, тому 

що подібним чином судова влада втручається у виконавчу. Таким чином, 

принцип поділу влади не можна реалізувати цілком.  

Форми і ступінь здійснення принципу поділу областей впливу залежать 

від національних традицій, від конкретної соціально-економічної і політичної 

ситуації.  

Влада в демократичній державі у виді її трьох гілок (законодавчої, 

виконавчої, судової) є політичною формою вираження влади народу. Будучи 

«розділеною», влада в державі повинна залишатися цілісної, цільної, тому що 

мова йде про поділ не влади, а функцій здійснення цієї влади. І не тільки про 

поділ, але і взаємодії даних функцій.  

Юридичний прояв єдності і гармонійності влади полягає в тому, що:  

1) органи державної влади в сукупності мають компетенцію, необхідної 

для здійснення функцій і виконання задач держави;  

2) різні органи держави не можуть наказувати (одним і тим же 

суб'єктам при тих самих обставин взаємовиключні правила поведінки.  

Поділ влади треба сприймати як загальний принцип, а не як твердий 

регулятор у процесі реформування державної влади України.  

Принцип поділу влади доповнюється системою «стримувань і 

противаг». Система «стримувань і противаг» припускає конкуренцію різних 

органів влади, наявності коштів для їхнього взаємного стримування і 

підтримки відносної рівноваги сил. «Стримування» і «противаги», з одного 

боку, заохочують співробітництво і взаємне пристосування органів влади, а з 
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іншого боку — створюють потенціал для конфліктів, що найчастіше 

дозволяються шляхом переговорів, угод і компромісів.  

Суб'єктами системи утримань і противаг по Конституції України є 

Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Конституційний суд і 

Верховний суд. Дана система виражається, насамперед, через повноваження 

цих органів, що включають строго визначені взаємні обмеження.  

У Конституції України передбачені наступні інститути системи 

«стримувань і противаг»:  

1) право «вето» Президента на законопроект, прийнятий Верховною 

Радою;  

2) імпічмент Президента з боку Верховної Ради, що тягне його зняття з 

посади;  

3) прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів, 

що тягне його відставку;  

4) участь Верховної Ради та Президента України у формуванні 

Конституційного суду (призначення третини складу);  

5) контроль Конституційного суду за відповідністю Конституції 

законів і інших правових актів Верховної Ради, Президента, Кабінету 

Міністрів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  

6) парламентський контроль Уповноваженим Верховної Ради по правах 

людини (омбудсманом) за дотриманням конституційних прав і свобод 

людини й ін [1].  

 

3.2. Єдність державної влади як передумова існування державного 

механізму 

Неподільність влади в межах території держави передбачає поняття 

державного суверенітету України, закріплене у Декларації про державний 

суверенітет України. Єдність державної влади розуміється не як єдність 

відповідного органу або вищої посадової особи в державі чи неподільність їх 

функцій і компетенції, а в розумінні єдиної організованої волеспрямованості, 
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яка виявляється у єдності права, що здійснюється. 

За організаційно-правовим аспектом єдність влади означає: 

здійснення державної влади єдиним органом (наприклад, абсолютним 

монархом) або єдиною системою певних органів. Вони проголошуються 

єдиними носіями державної влади у юридичному розумінні цього терміну 

(наприклад, влада рад за марксистсько-ленінською концепцією). Соціально-

політична єдність влади виражається у принципах державної політики 

усередині країни та на міжнародній арені. По суті, єдність, державної влади у 

організаційно-правовому аспекті – це структура держави, побудована на 

основі загальних принципів, єдиної політики, яка проводиться державними 

органами і принципово єдиних методів діяльності державних органів. 

Соціальний аспект єдності складається з уявлення щодо влади певної 

соціальної спільноти (народу, пролетаріату та інше), яка здійснюється 

завдяки державі.  

Теза про єдність влади була легалізована у різних актах державного 

управління і використовувалася різними соціальними силами, але вона для 

них мала неоднаковий зміст. Авторитарні і тоталітарні режими бачили у тезі 

єдності шлях до максимальної концентрації влади (це знайшло відображення 

у ідеї вождізму, у формулі ―партія – держава‖); представники прогресивних 

соціальних прошарків, зі свого боку, обстоювали або суверенітет народу, або 

помилково вважали, що ця теза допоможе відновити роль представницьких 

органів. Крім того, представники прогресивних сил нерідко змішували 

соціальну та організаційно-правову єдність влади.  

Організаційно-правова єдність знаходить відображення у особистості 

монарха, керівника держави, системи, коли усі органи виконують різні 

функції і являють собою ієрархійну структуру і лише один орган заявляє про 

себе як про носія усієї повноти влади; якщо на базі загальних конституційних 

принципів існує автономія різних гілок влади у резервованій для них сфері, 

то організаційно-правова єдність проявляється у встановленні ієрархійної 

підлеглості органів виконавчої влади (наприклад, у Росії, США, Нігерії). Так, 
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у федеративній державі вимоги єдності влади пов'язані з відносинами 

федерації та її суб'єктів, а саме – підлеглість державній владі суб'єктів 

федерацій з питань, зарезервованих конституцією у якості предметів 

виключно ведення федерацій, сферу спільних повноважень, де закон 

федерації має верховенство відносно до законів її суб'єктів; сферу 

виключного ведення суб'єктів федерацій, де у випадку протиріч 

федерального та місцевих законів діє закон суб'єкту федерації. 

В кінці кінців, незалежно від того, унітарна держава або федеративна, 

органи державної влади повинні діяти узгоджено, взаємопов'язано на основі 

загальносистемних принципів. З цього складається зміст тези про єдність 

державної влади, яка не протирічить конституційному розподілу влад. 

Різні боки обох концепцій не виключають, але сполучуються одне з  

одним. Майже в усіх сучасних конституціях говориться про єдність та 

розподіл влад, проголошується влада народу (лише у де-яких конституціях 

абсолютних монархій говориться про всевладдя короля) та закріплюється 

принцип розподілу влад.  

Теза про єдність влади як вираз виключно суверенітету народу  

покликана протистояти узурпації влади класами, соціальними групами, 

політичними організаціями, партіями, а у юридичному плані – повинна 

забезпечувати єдину політику усіх органів держави з принципових питань. 

Концепція розподілу влад, зі свого боку, призначена служити демократизації 

держави.  

Проблема єдності та розподілу влад складається з того, щоб  

забезпечити, не тільки розподіл, але рівновагу влад. Для забезпечення 

рівноваги потрібно існування багатьох умов – відповідний рівень політичної 

та правової культури населення та співробітників державного апарату, 

існування системи утримань і противаг. Сучасна концепція організаційно-

правової структури влади має вигляд: єдність, розподіл, взаємний контроль 

та взаємодія влад.  
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3.3. Теоретичні проблеми у розумінні державного механізму 

Визначальною тезою у правовій теорії і практиці у 20-30-х роках ХХ 

ст. поняття "державний механізм" активно застосовувалося у контексті 

відомого гасла про механізм диктатури пролетаріату, а у 6080-х роках через 

призму концепції політичної організації чи політичної системи суспільства, 

то сьогодні це поняття значною мірою зберігає своє місце в категоріальному 

ряду теоретико-правової науки саме щодо функцій держави.  

Щоправда, категорії "державний механізм" або "механізм реалізації 

функцій держави" використовуються переважно в юридичній науці країн 

колишнього СРСР, а не так званого далекого зарубіжжя. Західна традиція 

права віддає перевагу використанню таких понять, як державна влада, 

інститути держави, форма держави, форми правління. Проте використання 

цього терміна є виправданим, враховуючи, що він найоптимальніше відбиває 

процесуальні, праксеологічні (діяльнісні) складові правового статусу 

держави, є його основою.  

Тривалий час вважалося, що механізм здійснення функцій держави 

включає органи держави, що утворюють у своїй сукупності державний 

апарат, і державні організації.  

Найчастіше державний механізм ототожнювався з державною 

машиною чи державним апаратом. Висловлюються пропозиції розрізняти 

механізм держави та механізм функціонування держави або на перше місце в 

державному механізмі ставляться чиновники, які належать до системи 

органів влади тощо. Подібний однобічний, значною мірою спрощений підхід 

до розуміння механізму держави міститься й у більшості сучасних наукових 

видань.  

Наприклад, О.В. Совгиря вважає, що державний механізм 

характеризується такими особливостями: по-перше, він складається з людей, 

які займаються управлінням. По-друге, він є системою державних органів і 

установ, пов'язаних ієрархічною підпорядкованістю і правомочних 

здійснювати дії, що є монополією держави. По-третє, для забезпечення своїх 
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державно-владних прерогатив він наділяється необхідними організаційними 

засобами, безпосередніми знаряддями примусу, що відповідають технічному 

рівню кожної епохи[18,c.479]. Таким чином, складовими механізму держави 

й основним знаряддям державної влади, з позицій даного підходу, вважається 

державний апарат і державні органи як його структурно оформлені ланки.  

Водночас державний механізм трактувався й в іншому сенсі, а саме як 

сукупність державних органів, організацій, збройних сил, матеріальних 

засобів державної влади. Тут у наявності більш широкий "набір елементів", 

але відсутній системоутворюючий критерій та незрозуміле співвідношення 

механізму держави і державного апарату.  

Незважаючи на різні акценти у розумінні державного механізму, не 

можна не відмітити такої обставини, що усі точки зору збігаються у 

головному - у кожній з них підкреслюється наявність державного апарату, 

системи органів влади, які покликані вирішувати завдання, що постають 

перед державою, реалізовувати здійснювані нею функції. Більше того, 

незважаючи на існування і культивування певного консервативного підходу 

до механізму здійснення функцій держави під кутом зору його 

інституціональності, останнім часом у теоретико-правовій науці чітко 

намітилися тенденції відходу від нього. Насамперед державний механізм 

розглядається у контексті виконання певною категорією людей чітко 

визначеного виду суспільно корисного поділу праці, - управлінської 

діяльності на постійній професійній основі. За такого людського виміру, 

механізм здійснення функцій держави є своєрідним фізичним (людським) 

його втіленням як відносно виділений, конституйований в окремий інститут і 

структурно організовану сукупність людей, що виділився на етапі 

формування державності внаслідок суспільного поділу праці на керуючих 

(працівників державного апарату) і керованих (населення) [8,c.233].  

Такий підхід позначив перехід у державознавчих дослідженнях від 

традиційного акценту на формальні його складові до так званого "людського 

чинника" з позицій широкого гуманістичного підходу, покликаного привести 
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до певної переоцінки співвідношення об'єктивних і суб'єктивних чинників у 

системі управління суспільством на користь та в інтересах останнього. 

Зокрема, людський вимір проблематики функціонування механізму й апарату 

держави є методологічною основою, що дає можливість предметніше 

аналізувати нові для юридичної науки, однак надзвичайно актуальні, важливі 

й дуже складні питання його кадрового забезпечення, організації та 

проходження державної служби, бюрократії тощо.  

Як свідчить історія розвитку держав, державний механізм буде лише 

тоді ефективним, лише коли успішно вирішуватимуться поставлені перед 

нею економічні, політичні та соціальні завдання, коли забезпечуватимуться 

стабільність влади та її державно-правових інститутів, правильно 

використовуватимуться методи державно-правового регулювання, 

підтримуватиметься належний баланс у системі елементів, які складають 

механізм держави, а органи держави виконуватимуть усі покладені на них 

функції, тобто діяльність державного механізму відповідатиме корінним 

інтересам суспільства та громадян.  

Вважаємо, варто погодитися з точкою зору, висловленою у сучасних 

енциклопедичних виданнях, про те, що механізм здійснення функцій 

держави як єдина цілісна система складається з ряду підсистем, що включає в 

себе усі вертикальні та горизонтальні державні зв'язки, які характеризують 

різні напрями і види державної діяльності (функції) державно організованого 

суспільства. Цю систему складають інституціональні (статутарно оформлені) 

механізми, що являють собою сукупність органів, посадових осіб, 

організацій та інших інститутів держави, які утворюють його організаційну 

основу: політичну, організаційно-економічну, організаційно-соціальну, 

організаційно-культурну тощо.  

Здається, за такого широкого підходу до державного механізму 

повніше відбиваються державні явища і важелі стійкого функціонування 

держави. За усієї важливості державних органів, що утворюють державний 

апарат, ними не можна обмежувати обсяг даного поняття. Одним з найбільш 
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вагомих свідчень цього є конституційні характеристики держави, її 

політичної, економічної, соціальної системи. Тому, незважаючи на те, що, на 

перший погляд (а такі точки зору висловлюються у літературі), поняття 

"державний механізм " характеризує статичну сторону держави, але водночас 

воно відображає і її динамічні властивості. У науці правильно звернуто увагу 

на те, що таке соціально-політичне явище, як держава в історичному аспекті 

не можна розглядати як раз та назавжди даний, застиглий, виключно 

статичний феномен. Відповідно й її механізм не може бути інертним, 

застиглим, не діючим.  
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ВИСНОВКИ 

 

Розглядаючи основні характерні та якісні ознаки державного 

механізму, варто враховувати, що він являє собою не механічно зібране, 

різнорідне явище, а взаємопов'язану, чітку узгоджену систему органів влади 

та підвладних структур. Якби було усе інакше, держава не змогла б успішно 

виконувати поставлені перед нею завдання, а її діяльність складалася б із 

протилежних дій різних органів, що породжувало б неузгодженість та 

суперечливість як у самому державному механізмі, так і в житті суспільства 

(у якості наслідків неузгодженості).  

Говорячи про стабільність, стійкість механізму сучасної держави, 

потрібно відзначити й інші його характерні знаки та особливості:  

 державний механізм є результатом необхідності здійснювати 

кожною конкретною державою ті чи інші основні або неосновні функції які 

неодмінно потребують відповідного державно-правового реагування, чим, 

власне, й є державний механізм; тобто пояснюється поява у держави тих чи 

інших органів, організацій, установ (різноманітних владних структур);  

 державний механізм завжди будується (засновується) на єдиних 

принципах організації та діяльності. Вони, як правило, встановлюються та 

закріплюються у законодавстві або складаються історично. Їх правовими 

джерелами є конституції держав, прецеденти та правові звичаї. Останні, 

зокрема, вельми поширені у Великій Британії;  

 державний механізм у кожній із сучасних держав має складну 

багаторівневу структуру, що пояснюється необхідністю вирішення різних за 

своєю складністю управлінських завдань, які стоять перед державою (захист 

власної території, забезпечення прав і свобод громадян, економічне 

співробітництво з іншими державами, боротьба зі злочинністю, розв'язання 

соціальних проблем тощо). Крім того, існують об'єктивні вимоги до 

легітимного та ефективного функціонування державного механізму, які 

виходять від джерела влади - народу, яким має відповідати механізм держави 
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(вимога побудови влади на принципах її поділу на законодавчу, судову та 

виконавчу, вимога утворення органів конституційного контролю тощо);  

 державний механізм будь-якої держави характеризується 

наявністю необхідних матеріальних ресурсів, матеріальних структур, без 

яких він не може нормально функціонувати. Їх особливість полягає у тому, 

що вони не є самостійними елементами владного, управлінського характеру, 

а виступають у вигляді чинників, що забезпечують, дозволяють успішно 

здійснювати свою діяльність основним елементам (частинам) державного 

механізму. Такими є різні матеріальні структури: будинки, споруди, 

фінансові кошти, деякі установи (наприклад, склади, бази, в'язниці, слідчі 

ізолятори, установи зв'язку тощо). Належне матеріальне забезпечення 

державного механізму є неодмінною умовою його успішного 

функціонування;  

 нарешті, останнє, що обов'язково слід враховувати, розглядаючи 

ознаки (риси) державного механізму, - це наявність у ньому людей, які 

спеціально займаються реалізацією владних функцій, які виконують керівні, 

управлінські, організаційні та інші функції, здійснюють правотворчість, 

виконання правових приписів, охорону їх від порушень.  

Отже, у кожній демократичній державі її механізм діє як єдина, 

взаємопов'язана, взаємоврівноважена цілісна система, яка складається з 

дрібних систем (частин механізму). Система завжди означає єдність її 

елементів. Тому, коли йдеться про системний підхід, маються на увазі усі 

діючі елементи (частини) державного механізму, спрямовані на виконання 

поставлених перед нею завдань та реалізацію її функцій. 

Виходячи саме з такого поняття державного механізму, який виконує 

завдання і функції держави суверенної і незалежної, демократичної, 

соціальної і правової, доцільно окреслити напрями його реформування і 

перебудови відповідно до положень адміністративної реформи, що 

відбувається у країні. Це насамперед: 

- взаємодія усіх гілок влади в інтересах всебічного розвитку і зміцнення 
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України; 

- реформування судово-правової системи, адже власне суд має стати тією 

силою, що захищатиме право, забезпечуватиме його верховенство у 

державному та суспільному житті; 

- відповідальність, дисципліна і згуртованость в діяльності державного 

апарату, його ефективна і цілісна кадрова політика, компетентність, 

професіоналізм в роботі; 

- здійснення збалансованої регіональної політики, а також налагодження 

системи місцевого самоврядування; 

- скорочення державного апарату, його реорганізація, поглиблення 

принципу розмежування функцій між гілками влади; 

- запровадження незалежної правової експертизи, спрямованої на 

прийняття законопроектів і рішень; 

- необхідність нової системи ціннісних орієнтацій, основу якої 

складатимуть свобода, демократія, незалежність засобів масової інформації, 

соціальна справедливість, духовний розвиток на основі національних і 

загальнолюдських базових цінностей; 

- необхідність запровадження демократичних процедур вирішення 

конфліктів між організаціями державного механізму. 
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