
Лекція 8 

Тема : Механізм держави та апарат держави. 

План 

1. Поняття “механізм держави”. 

2. Апарат держави, державні підприємства, державні установи, інші державні 

організації.  

3. Поняття “державна влада”. 

4. Основні напрями удосконалення механізму Української держави й органів 

управління споживчої кооперації. 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  визначення рівня 

знань, умінь та навичок (зазначені вкінці лекційного матеріалу) 

1. Переглянути інформацію за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=idGt8FuIZ38 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

1. Поняття «державний апарат», «структура державного апарату». 

2. Співвідношення між державним апаратом  і механізмом.      

Бажаю успіхів 

 

І. Поняття “механізм держави”. 

Механізм держави — цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну 

владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються завдання і функції держави. 

Ознаки механізму держави: 

1) це ієрархічна система, тобто система, побудована на засадах субординації та координації. 

Політико-організаційну основу системи складають органи держави, територія держави, збройні сили 

та інші державні військові формування, державні символи, столиця держави; 

2)  це цілісна система внутрішньо організованих елементів, яка має єдині принципи побудови і 

єдині завдання та цілі діяльності. Кожний із суб'єктів механізму держави як його системний елемент 

є органічно обумовленим усіма іншими його елементами і функціонуванням системи в цілому; 

3)  це система, яка має чітку структуру з певними зв'язками між її елементами. Первинними 

елементами є державні органи. 

Як механізм годинника складається з різних елементів, так і механізм держави, будучи єдиним, 

містить у собі органи, блоки, підсистеми і навіть самостійні гілки влади: законодавчу, виконавчу, 

судову. В дій розчленованості просліджується ієрархія: різні державні органи, їх блоки, підсистеми 

посідають неоднакове місце у державному механізмі, але усі разом повинні діяти злагоджено і без 

збоїв. Так, одну з підсистем держави утворюють вищі органи держави: представницькі, виконавчі, 

глава держави. Інша підсистема — місцевого рівня: Ради та їх виконкоми, державні адміністрації та їх 

глави. Особливою підсистемою є судова, а також правоохоронні органи: прокуратура, міліція, органи 

служби безпеки та ін.; 

4)  це система, яка має єдину бюджетну, грошову, банківську системи, державну власність, 

котрі становлять її організаційно-економічну основу; 

5)  це взаємодіюча, динамічна і реально працююча система, за допомогою якої функціонує 

держава, здійснюється управління суспільством. 

Механізму держави 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.  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=idGt8FuIZ38


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

механізмом держави. 

Механізм держави — це система всіх державних організацій, які створюються для організації і 

безпосереднього здійснення завдань і реалізації функцій держави. 

Структуру механізму держави становлять: 

а) апарат держави; 

б ) державні підприємства; 

в) державні установи; 

г) інші державні організації. 

Структура механізму держави показана на схемі. 

Механізм держави  

Державні органи, що мають владні повноваження, тобто 

державний апарат, який містить у собі два важливих структурних 

елементи: апарат управління, що складається з чиновників — 

державних службовців, які спеціально займаються управлінням; апарат 

примусу — армія, поліція, розвідка і контррозвідка, митниця (деякою 

мірою), тюрми, виправні заклади та ін.  

Державні установи, 

державні підприємства, що не 

мають владних повноважень  

• організаційні і фінансові кошти •  

Слід відрізняти державні органи, що мають владні повноваження, і державні підприємства і 

установи, що не мають владних повноважень. За цим критерієм можна розмежувати механізм держави 

і апарат держави, які лише в своїй основі й збігаються. 

Між складовими елементами механізму держави існує ієрархічний зв'язок: різні органи та 

установи посідають неоднакове місце в державному механізмі. Лише органи держави наділяються 

владними повноваженнями, за допомогою яких відбувається управління справами суспільства. 

Державний орган — це складовий елемент механізму держави, який безпосередньо здійснює 

функції держави та наділений владними повноваженнями. Державні органи взаємозв'язані 

відношеннями субординації. Система всіх державних органів складає апарат держави. 

Таким чином, державні підприємства та установи підпорядковуються державним органам та 

здійснюють відповідні функції держави у сфері виробничої діяльності (підприємства) або у сфері 

нематеріального виробництва, виконують загально соціальні функції в галузі економіки, освіти, 

охорони здоров'я, науки (установи). Державні установи та підприємства, на відміну від державних 

органів, не є носіями державної влади. 

У науковій і навчальній літературі державний механізм розглядається як сукупність різних 

державних органів, інших організацій (підприємств і установ), збройних сил, матеріальних засобів 

державної влади, а державний апарат розглядається як система лише державних органів. 

 

ІІ. Апарат держави, державні підприємства, державні установи, інші державні 

організації.  

Апарат держави — юридично оформлена система всіх державних органів, що здійснюють 

безпосередню практичну роботу з управління суспільством, виконання завдань і функцій держави.  

Ознаки апарату держави: 

1) система державних органів, що становить собою налагоджену структурну організацію, 

засновану на загальних принципах, єдності кінцевої мети, взаємодії та орієнтовану на забезпечення 

реалізації функцій держави; 

2) система юридично оформлених державних органів, тобто таких, що наділені компетенцією 

(повноваженнями, предметом ведення, юридичною відповідальністю) і займаються управлінням 

суспільством на професійній основі як носії влади; 

3) система державних органів, у рамках якої діяльність державних службовців суворо 

відмежована від «власності», яка належить їм як суб'єктам; 

4) система органів, кожний із яких має матеріально-технічні засоби для здійснення цих функцій; 

5)  система органів, диференційованих відповідно до принципу поділу влади на законодавчу, 

виконавчу і судову; 



6) система органів, яка здійснює свою діяльність з управління суспільством і виконання 

функцій держави у формах безпосередньо управлінських і правових. 

Безпосередньо управлінські форми діяльності державного апарату не мають юридичного 

характеру.  

Їх функції: 

•   оргйнізаційно-регламентуюча — розробка наукових рекомендацій, підготовка проектів 

документів, організація виборів та ін.; 

•   організаційно-господарська — бухгалтерський облік, статистика, постачання та ін.; 

•   організаційно-ідеологічна — роз'яснення нормативних актів, формування громадської думки 

та ін. 

Правові форми діяльності державного апарату мають юридичний характер: правотворча, 

правозастосовна, правоохоронна, контрольно-наглядова, установча. 

Правотворча діяльність — форма діяльності компетентнш органів держави зі встановлення, 

зміни або скасування правових норм. Ця діяльність охоплює підготовку проектів нормативних 

юридичних актів, їх прийняття та видання. 

Правозастосовна діяльність — форма діяльності компетентних органів держави з реалізації 

правових норм. Ця діяльність охоплює організацію і контроль за додержанням правових норм. 

Правоохоронна діяльність — форма діяльності компетентних органів держави з 

попередження правопорушень і притягнення правопорушників до юридичної відповідальності. Вона 

здійснюється з метою охорони і захисту правових норм шляхом застосування заходів юридичного 

впливу до правопорушників . 

Основними принципами державного апарату України є: 

• демократизм. Цей принцип характеризується тим, що державний апарат формується з волі 

більшості населення, виражає та виконує волю громадянського суспільства. 

• національна рівноправність. Як корінна, так і решта національних груп, що проживають на 

території України, є рівноправними. 

• законність. Державний апарат утворюється та діє на основі законів. 

• поділ влади. Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, 

виконавчу, судову. 

• соціальна справедливість. Цей принцип означає, що завданням державного апарату є 

забезпечення соціальної злагоди між різними частинами суспільства. 

• гуманізм і милосердя. Державний апарат допомагає здійснювати всім верствам населення 

їхні суб'єктивні права, охороняє та захищає основні права людини і громадянина, забезпечує гуманне 

й милосердне ставлення до всього населення України в цілому і кожного, окремо взятого, індивіда. 

• поєднання переконання та примусу. Примус до осіб застосовується лише тоді, коли 

вичерпано всі методи переконання, але особа не підкорилася загальнодержавним інтересам. 

• гласність, відкритість і врахування громадської думки. Свої функції державний апарат 

виконує відкрито, співпрацює з різними громадськими об'єднаннями та рухами, вивчає і враховує 

громадську думку. 

Державні підприємства (підприємства державної форми власності) засновуються для 

здійснення господарської діяльності з метою виробництва необхідної державі продукції, виконання 

різних робіт і надання різних послуг для задоволення потреб суспільства. 

Державні установи — це державні організації, які здійснюють практичну діяльність з 

виконання функцій держави в різних сферах: соціальній, культурній, освітній, у сфері охорони 

здоров'я тощо. 

Державна організація - це створений державою колектив працівників чи службовців, що 

характеризується організаційною єдністю, а також наявністю нормативно визначених повноважень в 

одній зі сфер суспільних відносин. 

Державна організація характеризується наявністю чітко визначеної зовнішньої форми, що 

зумовлюється такими різновидами організацій: 

1) державне підприємство - це колектив працівників, що створюється з метою забезпечення 

економічних функцій та реалізації матеріальних інтересів суспільства та держави; 

2) державна установа - це колектив службовців, який створюється державою з метою 

забезпечення реалізації соціальних інтересів; 



3) орган держави - це колектив службовців та посадових осіб, що створюється з метою 

реалізації владних повноважень від імені держави. 

Механізм держави складається з різних частин, що мають специфічний устрій і виконують 

властиві їм функції. Основним елементом його механізму є орган держави. 

Кожен державний орган — це структурна уособлена ланка, відносно самостійна частина 

державного апарату, яка виконує певні завдання, функції держави і володіє такими основними ознаками: 

/. Здійснює від імені держави передбачені законом функції у відповідній сфері діяльності. 

2. Володіє владними повноваженнями, чим і відрізняється від державних підприємств та 

установ. 

3. Має відповідну компетенцію, тобто закріплення сукупності завдань, функцій, прав і обов'язків 

(повноважень). Компетенція передбачає свій предмет відання, тобто свою сферу діяльності, для 

кожного державного органу. 

4. Характеризується відповідною структурою, тобто будовою, згідно з видами окремих служб і 

чисельністю складу (штату). 

5. Має територіальний масштаб дій. 

6. Формується в порядку, який встановлюється законом. 

7. Встановлює правові зв'язки міждержавними службовцями. 

8. Володіє, державним майном, яке знаходиться в його оперативному управлінні. Основна 

властивість державного органу полягає в тому, що він може видавати 

юридичні акти, обов'язкові для виконання тим, кому вони адресовані, застосовувати заходи 

примусу, переконання, виховання, заохочення для забезпечення вимог цих актів; здійснювати нагляд 

за їх реалізацією.\ 

Таким чином, доречно буде дати ще одне визначення органу держави, як структурно-

організованого колективу державних службовців (або одного державного службовця), які наділені владними 

повноваженнями та необхідними засобами для виконання певних завдань і функцій держави. 

 

 

ІІІ.    Поняття “державна влада”. 
Державна влада - це спосіб керівництва (керування) суспільством для якого характерна опора 

на спеціальний апарат примуса (авторитет чинності). 

Державна влада: 

-є владою публічної ( офіційно управляє справами всього суспільства в цілому) і політичної, 

тобто вона регулює відносини між більшими й малими соціальними групами й, будучи відносно 

відособлена від суспільства (соціально неоднорідного в особі класів, етносів, націй, національних 

меншостей і т.п.), керує їм в інтересах тої його частини, більш або меншої, котра опанувала цією 

владою (служить інструментом реалізації волі політичних чинностей, вартих у влади); 

-є суверенною владою, тобто в сфері державних справ має верховенство, самостійністю й 

незалежністю стосовно якої-небудь іншої влади як усередині держави ,так і за його межами; 

-здійснюється на постійній основі спеціальним апаратом влади (державним апаратом); 

-має монопольне право застосовувати примус на території своєї дії (території держави); 

-має монопольне право оподатковування певних осіб, що перебувають на території держави ( 

для формування бюджету - скарбниці держави ); 

-поширюється на всіх осіб (фізичних, юридичних), щоперебувають на території держави 

(виключення: наприклад, іноземні дипломати);  

-видає нормативно-правові акти. 

Державну владу й державу не можна ототожнювати, це не те саме ( у літературі термін 

«публічна влада» іноді використається як синонім «держави»).Державна влада - це спосіб керівництва 

(керування) суспільством, а держава - спосіб (форма) організації суспільства. Державна влада -це 

атрибутивна ознака держави, його необхідний елемент як системного утворення, оскільки 

фундаментальні ознаки державно організованого суспільства (держави) : державна влада 

(управлінська основа держави),державний народ (соціальна основа держави),державна територія 

(матеріальна основа держави).Держава - це організація суспільства як єдиного цілого, керованого 

спеціальним апаратом влади, що поширюється на все населення країни і її територію.  



Державна влада — це влада, яка здійснюється тільки державою та її органами і 

характеризується суверенністю, універсальністю та здатністю владно-примусового впливу на 

поведінку всіх людей та їх організацій, що забезпечується державно-правовими методами. 

Як структурні елементи державної влади виділяють: 

• суб'єкт влади, тобто державу та її органи; 

• об'єкт влади — людей, на підкорення поведінки яких спрямована ця функція; 

• владні відносини, через які здійснюється нав'язування волі носія влади підлеглим; 

• наявність у суб'єкта влади певного арсеналу засобів, методів та способів, що дають йому 

можливість реально здійснювати свою волю в суспільному житті; 

• нормативну систему, що регламентує владну діяльність. 

Нормативна регламентація владної діяльності має велике значення, тому що це прямо пов'язано 

з питанням про легітимність державної влади. 

Легітимну державну владу визначають як владу, що встановлюється відповідно до процедури, 

передбаченої нормами права. Легітимізація влади в цивілізованому суспільстві відбувається, 

насамперед, через загальні демократичні вибори. Результатом їх проведення є створення 

загальнонародного і водночас загальнодержавного представницького органу влади. 

Отже, легітимізація державної влади має відбуватися шляхом її делегування від одного суб'єкта 

— народу іншому — державі. Зрозуміло, що цей перехід не може бути стихійним, він має 

регулюватися демократичними конституційними принципами й нормами, передусім, принципом 

розподілу влади. 

Розподіл влад — важлива й необхідна умова формування, правової, соціальної держави, її 

основоположний принцип. Цей принцип справедливо відноситься до основних досягнень світової 

цивілізації і загально — людської культури. Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що 

він покликаний запобігти можливості зосередження повноти влади в руках якої — небудь гілки влади 

чи державного органу. Тому його справедливо вважають важливою гарантією політичної свободи 

особистості. 

Поділ державної влади є необхідною умовою демократичного політичного режиму. 

Авторитарні, особливо тоталітарні, політичні режими заперечують поділ влади. Комуністична 

ідеологія відкидає його навіть теоретично, обґрунтовуючи принцип єдності влади, відповідно до якого 

мандат на здійснення якої-небудь державної функції є похідним від представницької влади. 

Вважається, що адміністративні та судові дії держави виконуються за дорученням представницьких 

органів державної влади і як такі є не владою, а лише функцією, здійснюваною від її імені. Практична 

реалізація в соціалістичних країнах принципу єдності влади призвела до зосередження всієї повноти 

державної влади навіть не у формально представницькому органі, а в руках апарату комуністичної 

партії і небачених зловживань владою. 

В основу принципу розподілу влад покладено поділ єдиної за своєю природою державної влади 

на відокремлені, взаємо врівноважені гілки, кожна з яких являє собою систему державних органів. 

Політичне обґрунтування поділу влади на три галузі («гілки») полягає в тому, щоб поділити і 

збалансувати державно-владні повноваження за принципом компетентності між різними державними 

органами, встановити взаємний контроль, унеможливити узурпацію влади — зосередження всіх 

повноважень або більшої їх частини у єдиному органі державної влади або в посадової особи і тим 

самим запобігти сваволі. Влада в демократичній державі у вигляді її трьох галузей (законодавчої, 

виконавчої, судової) є політичною формою вираження влади народу. Будучи «поділеною», влада в 

державі має залишатися цілісною, єдиною. Юридичне вираження єдності і гармонійності влади 

полягає в такому: 

1. органи державної влади в сукупності мають компетенцію, необхідну для здійснення функцій 

і виконання завдань держави; 

2. різні органи держави не можуть диктувати одним і тим же суб'єктам за тих же обставин 

взаємовиключні правила поведінки. 

Цей принцип включає певну систему вимог: 

 розподіл функцій і повноважень (компетенції) між державними органами відповідно до 

вимог поділу праці; 

 закріплення певної самостійності кожного органу влади під час здійснення своїх 

повноважень, неприпустимість втручання у прерогативи один одного та їх злиття; 



 наділення кожного органу можливістю протиставити свою думку рішенню іншого органу 

держави та виключення зосередження всієї влади в одній гілці; 

 наявність в органів влади взаємного контролю та неможливість зміни компетенції органів 

держави неконституційним шляхом. 

Принцип поділу влади доповнюється системою стримувань та противаг , яка передбачає 

конкуренцію різних органів влади, наявність засобів для взаємного стримування й підтримки 

відносної рівноваги сил. Система стримування і противаг, з одного боку, сприяє співробітництву і 

взаємному пристосуванню органів влади, а з іншого боку — створюють потенціал для конфліктів, які 

найчастіше вирішуються шляхом переговорів, угод і компромісів. 

Поділ влади — це лише один з багатьох елементів механізму демократичного здійснення 

державної влади і сам по собі не є гарантією демократії. Більше того, за незбалансованої системи 

стримувань і противаг жорсткий поділ влади може спричинити протистояння гілок влади. Особливої 

гостроти протистояння законодавчої та очолюваної главою держави виконавчої гілок влади набуває 

за президентської та змішаної форм республіканського правління у періоди так званого розділеного 

правління, коли президент і парламентська більшість представляють різні партійно-політичні сили. 

Іноді це протистояння доходить до відкритої збройної конфронтації, як це сталося, наприклад, у 

1993 р. в Росії. 

Ефективність державної влади залежить не тільки від її поділу, а й від багатьох інших елементів 

механізму здійснення влади, які у своїй сукупності характеризуються поняттям «форма держави». 

Найбільш поширеним є поділ державної влади на три гілки: 

Законодавча влада — це делегована народом своїм представникам у парламенті державна 

влада, яка має виключне право приймати закони. Вона здійснює і фінансову (право щорічного 

затвердження бюджету країни), і установчу (участь парламенту у формуванні вищих виконавчих і 

судових органів), і контрольну функції. 

Виконавча влада — це влада, яка володіє правом безпосереднього управління в державі. 

Носієм цієї влади у масштабі країни є уряд, який забезпечує виконання законів та інших актів 

законодавчої влади, відповідальний, підзвітний та підконтрольний їй. Виконавча влада покликана 

відпрацьовувати шляхи та засоби реалізації законів, займатися поточним управлінням, здійснювати 

розпорядчу діяльність. 

Судова влада — це незалежна влада, яка охороняє право, виступає арбітром у спорах про право, 

здійснює правосуддя. Судова влада обмежена нормами та принципами права, здійснюється у формі 

судової процедури й не може залежати від суб'єктивного впливу інших гілок влади. Юрисдикція судів 

поширюється на всі правові відносини, що виникають у державі. 

Відокремленість судової гілки в системі поділу державної влади проявляється передусім у 

принципах незалежності судів і суддів та підпорядкування їх лише конституції і законам, 

безстроковості (довічності) обрання або призначення суддів та їх недоторканності. Формування 

суддівського корпусу відбувається з участю вищих органів законодавчої і виконавчої влади. 

 

ІV. Основні напрями удосконалення механізму Української держави й органів 

управління споживчої кооперації 

Розуміння механізму держави, як системи всіх державних організацій, що здійснюють не тільки 

управління загальносуспільними справами, але й забезпечують життєдіяльність всього суспільства, 

показує не тільки характер держави, як політичної організації, але й її соціальну спрямованість. Такий 

підхід до визначення держави характерний для сучасного конституційного законодавства України. 

Так, у Конституційному договорі вказано у ст.1: “Україна є демократичною, соціальною, правовою 

державою, яка утворена на основі здійснення українським народом свого суверенного права на 

самовизначення, виражає волю народу і захищає інтереси своїх громадян”. Це дає змогу визначити 

межі впливу держави на суспільство не тільки у політичному, але й соціальному, економічному та 

інших аспектах. Ці межі можна визначити так: держава діє лише у тих сферах суспільного життя і у 

тих об'ємах, що не можуть бути вирішені і врегульовані громадянським суспільством самостійно для 

забезпечення своєї життєдіяльності і розвитку. 

Виходячи з цього, можна визначити ті напрямки розвитку і вдосконалення, які 

характерні для механізму сучасної демократичної держави:  

1. Наявність ефективно функціонуючого недержавного виробничого та невиробничого 

секторів;  
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2. Скорочення державного апарату, вдосконалення його структури та підвищення ефективності 

роботи;  

3. Високий рівень професійної майстерності та фахової підготовки державних службовців;  

4. Наявність ефективних механізмів контролю за діяльністю державних органів, підприємств 

та установ;  

5. Чітка законодавча регламентація компетенції державних органів. 

Слово “кооперація” (від латинської cooperation) означає співробітництво. Сьогодні воно 

відповідає багатьом поняттям. Можна говорити, зокрема, про гуртування і співпрацю людей в будь-

якій сфері суспільного життя.  

Споживча кооперація в Україні – це добровільне об’єднання громадян для спільного ведення 

господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює 

торговельну, закупівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством 

України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь 

у міжнародному кооперативному русі.  

Варто відзначити, що споживча кооперація функціонує як соціально-економічна система. З усіх 

складових кооперативного сектору економіки вона є найбільш структуризованою та організаційно 

оформленою. Нині споживча кооперація об'єднує понад 1,0 млн. членів споживчих товариств і спілок 

і забезпечує трудову зайнятість 123 тис. осіб. Вона охо¬плює понад 2000 споживчих товариств і 270 

районних та обласних спілок. Потужний економічний потенціал споживчої кооперації — понад 30 тис. 

тор¬говельних об'єктів, 1500 переробних підприємств, 340 заготівельно-збутових підприємств та 

інших об'єктів. Валовий оборот основних галузей діяльності споживчої кооперації перевищує 3,5 

млрд. грн. на рік.  

Контури характерної для ринкового середовища моделі споживчої кооперації можна визначити 

за такими принципами:  

• споживча кооперація виступає соціально-економічною формою організації людей. Вона має в 

своїй основі соціальну базу і економічний базис, які органічно поєднуються і гармонійно 

розвиваються, первинним, провідним є соціальне відповідно до цілей споживчої кооперації;  

• базується на загальновизнаних міжнародних кооперативних цінностях, в системі повинна 

закладатись ідентичність підприємств і організацій;  

• має універсальний характер діяльності з пріоритетним розвитком галузей сфери обігу, послуг 

і виробництва;  

• господарюючі суб’єкти повинні мати широку економічну і організаційну самостійність;  

• в основі економічного механізму закладається поєднання ринкових компонентів і 

кооперативних принципів;  

• домінування ринкових відносин, широке використання підприємницьких методів 

господарювання, при збереженні кооперативного контролю і самоуправління.  

 Також варто зазначити, що тенденції та проблеми розвитку споживчої кооперації 

України зумовлюють необхідність розроблення концепції удосконалення системи управління, яка 

адаптована до сучасних умов розвитку українського суспільства. Під час розроблення такої концепції 

необхідно врахувати, що споживча кооперація – система, водночас, громадсько-масова і господарська. 

Крім проблем української споживчої кооперації, викликаних невідповідністю правового регулювання 

соціально-економічних процесів, що відбуваються у державі, є ще проблеми, які зусиллями лише 

споживчої кооперації вирішити неможливо. Так, різке зменшення ролі держави в ключових сферах 

виробництва і управління, руйнування існуючих регулюючих механізмів призвели до загальної 

некерованості. Споживча кооперація переживає великі труднощі, пов'язані з втратою внаслідок 

лібералізації цін та інфляції власних обігових коштів, різким скороченням можливостей використання 

банківських кредитів через непомірні банківські ставки та високий рівень податків, умови низької 

купівельної спроможності населення. Необхідна державна підтримка щодо звільнення споживчої 

кооперації від сплати деяких податків.  

На сьогодні необхідні заходи з пошуку конкретних і реальних шляхів органічного поєднання 

форм, структур, принципів і методів управління в єдиній цілісній системі господарства. У цих умовах 

управлінні повинно забезпечувати не тільки задачі внутрішнього розвитку кооперації, але й задачі її 

виживання в конкуренції з приватними підприємницькими структурами. Це визначає спрямування 

управління на створення конкурентних переваг кооперації в цінах, витратах, якості товарів, 

асортименті перед іншими господарюючими суб'єктами, які діють на ринку. 



За останні роки в Україні створено основи нової системи кооперативного управління в регіонах, 

розробляються заходи щодо підтримки розвитку споживчої кооперації, реформується організаційна 

структура споживчої кооперації в напрямку адаптації споживчих товариств до більш 

конкурентоспроможних форм, розвиваються горизонтальні і вертикальні зв'язки між споживчими 

товариствами і спілками, зміцнюються органи фахового управління в напрямку професіоналізації, 

відповідно до вимог ринкового господарювання підвищується частка фахівців із маркетингу, 

податкового права, планування, аудиту, управління нерухомістю і цінними паперами, а також 

робітників юридичної служби.  

 Висновки 
Апарат держави — юридичне оформлена система всіх державних органів, що здійснюють 

безпосередню практичну роботу з управління суспільством, виконання завдань і функцій держави. 

Державний апарат покликаний здійснювати у суспільстві управлінську діяльність від імені 

держави і саме для цього органи держави, що його утворюють, наділяються державно-владними 

повноваженнями. 

Державний апарат України має ряд ознак, які відрізняють його від інших державних 

організацій, що входять до складу механізму держави. 

Удосконалення організації та діяльності апарату держави в Україні необхідно здійснювати за 

такими основними напрямами: 

 децентралізація і скорочення державного апарату; 

 оптимізація структури і системи державного апарату; 

 корекція компетенції і повноважень; 

 реорганізація державного апарату, передусім з метою усунення 

дублювання у повноваженнях його елементів; 

 пошук нових форм і методів управління; 

 зменшення матеріальних витрат за рахунок наукової організації праці; 

 неухильне дотримання в організації і функціонуванні державного апарату конституційного 

принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову; 

 переорієнтація роботи державного апарату на проблеми забезпечення повної і 

безперешкодної реалізації прав і свобод громадян, охорони порядку та навколишнього середовища 

тощо; 

 відмова від абсолютного домінування державного апарату при реалізації економічної 

функції держави; 

 підвищення ролі функції державного апарату по сприянню розвитку науки та культури; 

 удосконалення роботи з кадрами державного апарату; 

 підвищення професіоналізму державних службовців, виховання і перепрофілювання кадрів 

та ін. 

 

 


