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Постановка проблеми та її актуальність. 

Механізм держави завжди залишається актуаль-

ною проблемою дослідження сучасної теорії 

держави і права та юридичної науки загалом. 

Поняття механізму держави має значний ме-

тодологічний потенціал не лише щодо пояснен-

ня існування системи державної влади, а й з по-

гляду виявлення та вивчення загальних законо-

мірностей та ознак державності як такої. Дійсно, 

механізм держави є матеріальною і організацій-

ною базою для існування будь-якої держави, не-

зважаючи на тип її політичного режиму, форму 

державного устрою чи форму правління. Меха-

нізм держави є важливим і необхідним атрибу-

том будь-якої держави, її «матеріальною субс-

танцією» і «фізичним втіленням державної вла-

ди» [1, с. 83]. 

Утім, наголошуючи на науковій значимості 

дослідження цього поняття, слід вказати на ті 

причини й фактори, які спричинили його актуа-

льність для сучасної теорії держави і права. Ос-

новною причиною є те, що будь-які фундамен-

тальні юридичні дослідження феномена держа-

вності завжди стосуватимуться питання механі-

зму держави, адже як зазначає О. В. Петришин, 

практична реалізація завдань держави передба-

чає функціонування спеціально утвореного для 

цього механізму. Механізм держави є її атрибу-

том і відбиває інституціональний аспект держа-

вності [2, c. 8].  
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Таким чином, розвиток сучасної науки дер-

жави і права, а також осмислення специфіки 

трансформацій державності в сучасний період 

глобалізації передбачає необхідність подальших 

доктринальних розробок та досліджень поняття 

механізму держави. 

Метою статті є аналіз теоретико-методо-

логічних підходів до визначення поняття «ме-

ханізм держави» та дослідження його характер-

них ознак. 

Аналіз досліджень і публікацій. Значний 

вклад у вирішення цієї проблеми зробили 

В. Б. Авер’янов, О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко, 

О. В. Петришин, А. М. Колодій, В. В. Копєй-

чиков, О. В. Ракул, К. Г. Волинка, В. Ф. Шапо-

вал, Ю. С. Шемшученко та багато інших вітчиз-

няних та зарубіжних учених. Окремі питання 

теоретико-правового визначення механізму 

держави були предметом аналізу таких авторів, 

як Г. М. Бистрик, В. В. Сухонос, Н. П. Харченко 

та ін. 

Виклад основного матеріалу. Питання про 

визначення поняття механізму держави, його 

сутності, структури, принципів формування й 

функціонування дотепер є проблемним, пред-

ставляючи певну складність. Це можна поясни-

ти не тільки наявністю суб’єктивного фактору, 

що полягає в неоднаковому сприйнятті різними 

суб’єктами державності, але й з огляду на 

об’єктивний характер багатоаспектності, бага-

тогранності самого інституту держави й держа-

вно-правових явищ у різні історичні епохи [3, 

c. 287]. 

Поняття «механізм держави» почали засто-

совувати у вітчизняній теорії та практиці у 20-

30-х рр. ХХ ст., після висунення гасла про ме-

ханізм диктатури пролетаріату, який складався з 

комуністичної партії та недер-жавних організа-

цій, за допомогою яких партія реалізовувала 

власний політичний курс. У другій половині 50-

х рр. ХХ ст. були переглянуті догмати радянсь-

кої ідеології, і таке розуміння механізму держа-

ви замінила концепція політичної організації чи 

політичної системи суспільства [4, c. 10]. 

Дотепер однією з найпоширеніших концеп-

цій розуміння механізму держави в юридичній 

науці є вузький і широкий підхід в аспекті спів-

відношення термінів «механізм держави» і 

«державний апарат».  

Вузький підхід базується на поглядах радян-

ських правознавців 60-80-х рр. ХХ ст. про іден-

тичність державного механізму й апарату дер-

жави. Наприклад, на думку Л. І. Спірідонова 

механізм держави – це система її органів, за до-

помогою яких вона здійснює державну владу й 

реалізовує свої функції. Дану точку зору про то-

тожність понять «механізм держави» і «держав-

ний апарат» поділяють Н. І. Матузов, В. І. Но-

восьолов, В. Н. Хропанюк і ряд інших. Зокрема, 

А. Г. Лашін писав, що державний механізм 

нерідко називали державним апаратом у широ-

кому значенні цього поняття, а систему держав-

них органів – апаратом у вузькому [5, c. 11].  

У працях сучасних науковців вузький підхід 

майже не використовується. Прихильники дру-

гого підходу, широкого, включають до механіз-

му держави, крім державного апарату, інші 

складові елементи, діапазон яких досить різно-

манітний.  

Загальним у цих поглядах є те, що наводить-

ся різниця між державним механізмом і апара-

том, причому перший з’являється як ширше за 

обсягом поняття.  

Наприклад, П. М. Рабінович вважає, що ме-

ханізм держави – це система всіх державних ор-

ганізацій, які виконують її завдання і реалізують 

її функції. Серед таких організацій він виділяє 

державні підприємства, державні установи (за-

клади), державні органи (органи держави) 

[6, c. 57]. 

Так, зокрема, О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко 

стверджують, що механізм держави – це систе-

ма нормативно визначених, взаємодіючих ор-

ганів та організацій держави, створених для ре-

алізації її завдань і функцій та наділених 

спеціальними повноваженнями у відповідній 

сфері діяльності [7, c. 155]. 

Досліджуючи співвідношення функцій дер-

жавного апарату та механізму державної влади, 

вітчизняний учений В. А. Шатіло говорить, що 

механізм держави – це сукупність різноманіт-

них державних структур, що забезпечують еко-

номічні, соціальні, політичні та правоохоронні 

функції, а державний апарат – це конституційно 
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передбачена система державно-владних струк-

тур, наділених визначеними повноваженнями 

представницького, управлінського та судового 

характеру [8, c. 6]. 

Серед прихильників даної точки зору варто 

назвати також В. Е. Теліпко, Л. М. Шестопалову, 

О. Г. Федоренка, Н. М. Крестовську, Л. Г. Мат-

вєєву та ряд інших науковців. 

Також серед вчених побутує думка, що 

змістовно неповним і логічно незавершеним бу-

де розгляд структури механізму держави без та-

кої його необхідної ланки, як збройні сили. Во-

ни підпадають під ті ознаки, що були кваліфіко-

вані вище як загальні для різних видів держав-

них організацій. Через те, що в Україні право-

охоронні органи й збройні сили належать до ор-

ганів виконавчої влади, то на нашу думку, вони 

входять до структури механізму сучасної 

української держави, але є лише окремими її 

елементами. У демократичній, правовій дер-

жаві, на відміну від тоталітарної й авто-

ритарної, їх роль у державному механізмі по-

винна підпорядковуватися загальній тенденції з 

охорони й захисту особи, реалізації її прав і 

свобод, забезпеченню її безпеки. У даних умо-

вах ці структури не є якими-небудь основними, 

базовими, що визначало б необхідність особли-

вого виділення їх у визначенні й структурі дер-

жавного механізму сучасної України. 

Також існує підхід, згідно з яким розрізня-

ють поняття «механізм держави» та «механізм 

функціонування держави». Використовуючи 

термін «механізм держави», розуміють структу-

ру (елементи) держави у статиці, як такі. Гово-

рячи про функціонування держави, про 

взаємозв’язок, взаємодію державних органів, за-

стосовують категорію «механізм функціонуван-

ня держави». В такому контексті зміст поняття 

«механізм функціонування держави» збігається 

із сутнісним змістом попереднього підходу до 

розуміння категорії «механізм держави» як си-

стеми засобів державного впливу на суспільні 

процеси (державних органів; публічних служб і 

корпорацій; процедури прийняття державних 

рішень; ресурсного забезпечення) [9, c. 47-48].  

Зокрема, К. Г. Волинка стверджує, що ме-

ханізм держави є постійно функціонуючим її 

вираженням. Між функціями держави та її ме-

ханізмом існує прямий зв’язок. Оскільки ме-

ханізм створюється для виконання функцій 

держави, саме їм у цьому зв’язку надається 

вирішальна роль. Будова механізму держави за-

лежить від того, які функції бере на себе держа-

ва [10, с. 74].  

До механізму функціонування держави 

відносять все те, що пов’язане з внутрішньо 

державним управлінням та самоуправлінням. 

Першочергове значення у механізмі функ 

ціонування держави надається праву.  

За такого підходу до механізму держави 

більш повно відображаються державні явища та 

важелі стійкого функціонування держави, але на 

думку більшості українських вчених, поняття 

«механізм держави» охоплює винятково систе-

му державних організацій. Останні, залежно від 

свого основного призначення, поділяють на: 

державний апарат, що є системою державних 

органів (законодавчі, виконавчі, судові, контро-

льно-наглядові), які наділені державно-влад-

ними повноваженнями для реалізації завдань і 

функцій держави; державні підприємства та ус-

танови, які під керівництвом державних органів 

практично здійснюють завдання і функції дер-

жави у сфері економіки (виробничу, науково-

дослідну, торговельну та іншу господарську ді-

яльність) – підприємства – або діяльність, 

пов’язану зі створенням нематеріальних ціннос-

тей у соціальній та духовній сферах, – установи. 

В останні роки в правовій літературі зверта-

ють на себе увагу дослідження, які критикують 

«вузьку» і «широку» концепції визначення дер-

жавного механізму. У їх основі лежить спроба 

розглядати механізм держави в динаміці, тобто 

в русі, у взаємовідносинах між собою його 

складових частин. Одним із перших дану пози-

цію висловив О. Г. Мурашин, який ще в 1972 

році писав: «Механізм держави вживається по-

ряд з терміном «державний апарат», однак, 

краще визначається суть цього явища ... не в 

статиці, а в русі». 

У сучасній вітчизняній літературі, крім за-

значеного вище загальновизнаного розуміння 

механізму держави (як системи державних ор-

ганізацій – державних органів, державних 

підприємств та установ) має місце наукова дум-

ка, відповідно до якої структуру механізму дер-
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жави складає система органів державної влади 

(апарат держави) та інші основні інститути дер-

жави, а саме: елементи економічної інфраструк-

тури (грошова система, фінансова система, по-

даткова система, митна система, банківська си-

стема тощо); політична система (система ор-

ганів державної влади, виборча система, систе-

ма оборони і національної безпеки, система за-

конодавства, правова система тощо); ор-

ганізаційно-культурна (духовна) основа держа-

ви (система освіти та виховання, система науки 

і культури тощо); соціальна система (система 

охорони здоров’я, система соціального захисту 

тощо), а також охоронна система, яка забезпе-

чує безпеку функціонування усіх вищезгаданих 

соціальних систем, спрямована на захист від 

злочинних посягань та відновлення порушених 

прав різних суб’єктів права. 

На сучасному етапі розвитку юридичних 

знань, спираючись на дослідження української 

вченої О. В. Ракул, усю різноманітність підходів 

до визначення поняття «механізм держави» мо-

жна поєднати у три основні концепції: механіс-

тичну, діяльнісну та організаційну. Згідно з 

першою, механізм держави визначають як ме-

тод, спосіб функціонування державних органів. 

Відповідно до діяльнісної концепції – це сукуп-

ність станів і процесів, послідовність дій, про-

цес функціонування держави. Спираючись на 

третю – це система державних органів, установ і 

організацій, об’єднаних метою реалізації функ-

цій держави [11, с. 8]. 

На думку російського правника 

В. С. Нерсесянца, окрім вищенаведених конце-

пцій, механізм держави доцільно тлумачити у 

людському вимірі, в контексті виконання пев-

ним прошарком людей окремого виду суспільно 

корисної праці – управлінської діяльності на за-

садах професійності. У такому аспекті механізм 

держави є своєрідним фізичним (людським) її 

втіленням як відносно відокремлений, консти-

туйований в окремий інститут і структурно ор-

ганізований прошарок осіб, який склався на 

етапі формування держави внаслідок суспільно-

го розподілу праці на тих, хто керує, і тих, ким 

керують [12, с. 112].  

Такий підхід дає можливість уникнути тра-

диційного для юридичної науки акценту лише 

на формальній схемі здійснення державної вла-

ди в суспільстві до дослідження «людських 

чинників» управлінської діяльності.  

Незважаючи на окремі позитивні аспекти 

вищезазначених концепцій, вважаємо, що най-

більш адекватно та комплексно вивчати сучас-

ний стан організації публічної влади у суспільс-

тві дозволить системний підхід. Використовує 

системний підхід під час дослідження поняття 

«механізм держави» авторський колектив під-

ручника з конституційного права України за ре-

дакцією професора В. Ф. Погорілка. На їхню 

думку, механізмом держави є система органів 

державної влади (апарат держави) та інших ос-

новних інститутів держави [13, c. 165].  

Це твердження збігається з теоретичною 

концепцією В. В. Копейчикова, але, на відміну 

від неї, до механізму держави В. Ф. Погорілко, 

поряд з органами державної влади, відносить 

громадянство, територію (територіальний уст-

рій), бюджетну, грошову і банківську системи, 

Збройні Сили України та інші військові форму-

вання держави, державні символи тощо. Таке 

розуміння механізму держави взагалі та, зокре-

ма, української держави на сучасному етапі 

державотворення не викликає заперечень, бо, як 

зазначалося вище, механізму держави прита-

манні цілісна єдність, внутрішня узгодженість 

структурних елементів, що надають йому необ-

хідної чіткості і єдності побудови, організова-

ності і стану впорядкованості, які є іманентними 

будь-якій раціонально побудованій системі, а 

саме – соціальній. 

Погляд на механізм держави з точки зору те-

орії державно-правової організації соціальних 

систем дозволяє висвітлити структурні елемен-

ти – елементний склад механізму держави, їх 

взаємообумовленість та взаємодію діяльності, 

підпорядкованість, в основі якої лежить субор-

динація, горизонтальні зв’язки – координацію 

діяльності і закономірності розвитку системи в 

цілому та її структурних елементів. 

Під соціальною системою у теорії державно-

правової організації розуміють реально існуючі 

об’єкти, які знаходяться не в сталому, «застиг-

лому» стані, а в динаміці, постійному організа-
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ційному розвитку, видозмінюються, трансфор-

муються в інші системи чи набувають якісно 

нові параметри, специфічні харак-теристики. 

Однією із найбільших соціальних систем є дер-

жава, з точки зору організаційної побудови, во-

на є самостійною соціальною організацією, яка 

функціонує в соціумі, є складовою частиною 

суспільства і одночасно системоутворюючим 

елементом щодо самостійних підсистем.  

Структурними елементами механізму держа-

ви (його організаційною основою) за системним 

підходом є: організаційно-економічна, організа-

ційно-політична, організаційно-культурно-ду-

ховна, організаційно-соці-альна системи, які 

спрямовані на реалізацію завдань і функцій 

держави. 

Системний підхід до розуміння механізму 

держави є підставою для висновку, що категорія 

«механізм держави» сьогодні набуває нової суті 

і змісту, внаслідок чого, потребує свого, само-

стійного визначення для подолання терміноло-

гічного розмаїття й більш точного відображення 

сутності сучасного розуміння поняття «меха-

нізм держави». 

На нашу думку, всі вище описані концепції 

мають право на існування, так як у кожній із 

них присутні загально-теоретичні основи, які 

формують загальне поняття «механізму держа-

ви». Варто погодитися із зазначеними вище до-

слідниками, які вважають, що під апаратом 

держави розуміються всі органи держави в ста-

тиці, а під механізмом держави – ті ж органи, 

але взяті в динаміці. Розглядаючи апарат держа-

ви, потрібно говорити, насамперед, про порядок 

утворення, структуру, компетенцію того або 

іншого державного органу, про їх види, про ста-

тус державних службовців і про інші подібні 

аспекти, а, досліджуючи механізм держави, 

необхідно аналізувати безпосередньо питання 

діяльності державних органів, їх місце й роль у 

державному механізмі, напрямки взаємодії між 

собою, проблеми функціонування й шляхи їх 

подолання. 

Висновки. Отже, виходячи із вище наведе-

ного можна сказати, що на відміну від функціо-

нального аспекту вивчення держави і державно-

сті, механізм держави втілює у собі матеріальну 

основу існування будь-якої сучасної держави, 

завдяки якій вона реалізує свої конституційно 

визначені цілі й завдання. Водночас механізм 

держави має складну і багаторівневу внутрішню 

структуру, яка об’єктивно відображає ті функції 

і завдання, які стоять перед конкретною держа-

вою. 

У сучасній теорії держави і права склалося 

декілька базових теоретико-методологічних 

підходів до визначення змісту поняття «меха-

нізм держави». Головна відмінність між ними 

полягає у способі тлумачення структурних еле-

ментів цього механізму. Найбільш «вузьке» 

доктринальне тлумачення змісту поняття меха-

нізму держави ґрунтується на його ототожненні 

з апаратом держави, що, фактично, робить єди-

ним елементом механізму держави органи дер-

жавної влади. На противагу цьому, протягом 

останніх десятиліть поступово виникла інша 

методологія аналізу механізму держави, яка пе-

редбачає різні міри «розширення» його змісту. 

На сьогоднішній день вона поступово набуває 

домінуючого характеру. 
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