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Тема: Апарат держави-складова механізму держави 

Мета: поглибити і систематизувати існуючі знання студентів про поняття 

механізму та апарату держави, органів держави, видів та принципи їх організації і 

діяльності. 

План 

1. Механізм держави, його структура, призначення. 

2. Державний апарат, принципи його організації та діяльності. 

3. Орган держави: поняття, ознаки і класифікація. 

4. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової 

влади. 

Ключові поняття та категорії: механізм держави, державний орган, державна 

установа, державне підприємство, орган законодавчої влади, орган виконавчої влади, 

орган судової влади, збройні сили, державний апарат, державна служба, державний 

службовець, посадова особа. 

Реферати 

1. Еволюція поняття механізм держави в юридичній науці. 

2. Теорія розподілу влад. 

3. Актуальні напрямки перебудови і подальшого формування державного 

механізму в Україні. 

4. Роль державного апарату при здійсненні функцій держави. 

5. Принцип поділу влади в українському державотворенні. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Розкрийте співвідношення понять «механізм держави» та «апарат держави». 

2. Які ознаки відрізняють підприємства й установи від органів держави? 

3. Які ознаки державного апарату? 

4. Охарактеризуйте принципи організації та діяльності апарату держави. 

Визначте фактори, які зумовлюють витребуваність принципу розподілу влади в 

організації та діяльності апаратів сучасних держав? 

5. На які види поділяються форми діяльності апарату держави? 

6. За якими критеріями розрізняють види державних органів? 

7. Визначіть систему державних органів влади в Україні. 

8. Як розуміти принцип розподілу влади? 

9. Зверніться до відповідного законодавства (Конституції України, Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів», Закону України «Про Конституційний Суд 

України», Закону України «Про Кабінет Міністрів України») та наведіть законодавчі 

приписи, що розкривають, на вашу думку, зміст принципу «розподілу влад». 

10. Використовуючи класифікацію державних органів, визначіть видову 

належність: 1) обласної державної адміністрації; 2) районного відділу реєстрації актів 

цивільного стану; 3) Президента України; 4) міського голови; 5) Прем’єр- міністра 

України; 6) народного депутата України; 7) Міністерства юстиції України. 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. 

До першого питання. Розгляд даного питання необхідно розпочати із визначення 

механізму держави. Далі слід охарактеризувати складові елементи механізму держави - 

державні підприємства та державні установи, виявити їх основні риси, навести 

приклади. Доцільно запам’ятати, що державні підприємства і установи в механізмі 

держави не наділені владними повноваженнями. Вони здебільшого надають послуги чи 

здійснюють господарську функцію, виконуючи галузеві завдання загальнодержавного 

значення. Слід звернути увагу на суттєві відмінності між державними установами й 

підприємствами та державними органами. 

До другого питання. Апарат держави слід охарактеризувати як систему 

державних органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, реалізуються її 

функції, які мають свої специфічні ознаки: формуються за волею держави з метою 

реалізації її завдань та функцій, використовують легалізований державний примус, є 

носієм державно-владних повноважень, наявність нормативно закріпленої структури та 

законодавчо визначених повноважень (компетенції); система органів, розподілених 

відповідно за принципом поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, система 

органів наділених матеріально-технічними та організаційними засобами. Водночас, 

студенти повинні охарактеризувати принципи організації і діяльності державного 

апарату: законність, ієрархічність, поєднання виборності і призначуваності, поєднання 

колегіальності і єдиноначальності, гласність, професійна компетентність. 

До третього питання. Відповідь бажано розпочати з визначення поняття 

«державний орган». Розкриваючи ознаки органу держави, слід звернути увагу на 

організаційну структуру і територіальний масштаб діяльності, систему службової 

підзвітності, взаємодію з іншими органами в процесі реалізації своїх повноважень, 

керуючись принципом «дозволено все, що не заборонено законом»; наявність 

державно-владних повноважень, що дозволяють державному органу виконувати 

юридично обов’язкові дії. Студенти повинні знати критерії, за якими класифікуються 

органи державної влади. Далі необхідно розкрити особливості первинних та вторинних 

органів, колегіальних та єдиноначальних, постійних та тимчасових, утворення 

виборних, призначуваних та успадковуваних органів, функції центральних і місцевих 

органів. 

До четвертого питання. Нарешті треба пояснити, що розподіл влади у державі є 

водночас способом і організації влади, і контролю за її ефективністю. Головні його 

вимоги - розмежування компетенції державних органів, налагодження системи 

взаємного контролю, системи стримувань і противаг з метою забезпечення законності 

й протидії зловживанню владою певними соціальними групами або окремо взятими 

особами. Перешкодою для виникнення будь-якої необмеженої влади є розподіл влади 

між державними органами таким чином, щоб жодному з них вона не належала в 

повному обсязі. Слід дати загальну характеристику законодавчої, виконавчої та судової 

влади. Увага студента має бути звернена на систему «стримувань і противаг» як умову 

реалізації принципу поділу влади. 
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