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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Успішне подолання масштабної соціально-

економічної кризи, яка охопила нині Україну та світ у зв’язку з пандемією 
COVID-19, а також подальша розбудова України як суверенної, соборної, 
демократичної, соціальної, правової держави, зумовлюють нагальну потребу 
в осучасненні механізмів організації та здійснення державної влади і 
проведення відповідних конституційних реформ. Передусім йдеться про 
реформи адміністративно-територіального устрою України і територіальної 
організації публічної влади на засадах децентралізації, а також про 
посилення механізмів паритетного партнерства держави, громадянського 
суспільства та бізнесу. 

Зважаючи на положення преамбули Конституції України про 
«…європейську ідентичність Українського народу і незворотність 
європейського та євроатлантичного курсу України», в основу модернізації 
нашої держави мають бути покладені засадничі цінності та принципи, які 
втілюють, з одного боку, глибокі національні традиції державотворення, а з 
іншого – нормативно-правові та інституційні механізми функціонування 
публічної влади в Європейському Союзі. Перші з них закріплені в 
Конституції України, а другі – у міжнародних договорах України і 
міжнародних документах. Це завдання потребує виваженості відповідних 
рішень вищого керівництва держави та всебічного врахування інтересів 
народу України, територіальних громад і громадян, а також належного 
теоретико-методологічного обґрунтування. 

Держава, державна влада та засади її організації та здійснення 
залишаються одними із основних предметів філософських, наукових, а з XIX 
століття і конституційно-правових досліджень. Щодо цих питань у правовій 
науці сформувалося чимало вчень, доктрин і теорій. Зокрема, професор 
Університету Св. Володимира в Києві М. Реннекампф у своїх «Нарисах 
юридичної енциклопедії» (1868 р.) зазначав: «Державна влада є вищою, 
такою, що не допускає існування іншої рівної влади; є безперервною, поки 
існує держава, і як найповніше втілення єдності державного життя, є 
єдиною». З того часу погляди вчених-конституціоналістів щодо сутності та 
засад організації та здійснення державної влади вдосконалилися, а виклики і 
завдання, які постають перед ними, ускладнилися. 

Нині зберігає свою актуальність принцип народного представництва, 
тобто всебічного врахування інтересів громадян, територіальної громади, 
громадянського суспільства та його інститутів, держави, політичних партій і 
бізнесу при організації та здійсненні державної влади, з одночасним 
упередженням демонтажу державно-владних інституцій в Україні. 
Перспективними для Української держави є й цінності та принципи, які 
забезпечують євроінтеграційні принципи, але не менш вартісними 
залишаються конституційні принципи гарантування при цьому державного 
суверенітету.      
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Комплексне розв’язання зазначених вище й інших проблем теорії та 
практики конституційно-правових засад організації та реалізації державної 
влади в Україні та подальшого вдосконалення їх системи і механізмів їх 
реалізації, а також необхідність наукового обґрунтування пропозицій щодо 
вдосконалення відповідної конституційної правотворчої та 
правозастосовної практики зумовили актуальність цього дисертаційного 
дослідження.        

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження проведено відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 
конституційного права юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Теорія та 
практика адаптації України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ042-01), яка 
досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 
року; «Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення 
в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови 
громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-01), яка досліджується на 
юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року. Тема дисертації 
затверджена рішенням Вченої ради юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 22 червня 
2016 року № 10). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретико-
методологічному обґрунтуванні конституційно-правових засад організації і 
здійснення державної влади в Україні, а також у формуванні пропозицій щодо 
вдосконалення національного законодавства про конституційно-правовий 
статус органів державної влади та вдосконалення правозастосовної практики 
їхньої діяльності в умовах реалізації зовнішньополітичного курсу на 
євроінтеграцію, проведення реформи публічного управління та забезпечення 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 
 визначити сутність, зміст і поняття конституційно-правових засад 

організації та здійснення державної влади; 
– узагальнити та систематизувати правові дослідження українських і 

зарубіжних учених, присвячені конституційним основам організації та 
здійснення державної влади з найдавніших часів – до сьогодення; 

– виявити й обґрунтувати особливості методології дослідження 
конституційних засад організації та здійснення державної влади; 

– здійснити періодизацію генези конституційно-правових засад 
державної влади на території України із найдавніших часів – до сьогодення; 

– узагальнити і проаналізувати конституційно-правове закріплення 
засад організації та здійснення державної влади у державах-учасницях 
Європейського Союзу; 

– визначити конституційні засади діючої моделі організації державної 
влади в Україні; 
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– встановити й охарактеризувати територіальну основу організації 
державної влади в Україні; 

– розкрити конституційні засади формування інституційного 
механізму державної влади в Україні; 

– з’ясувати конституційно-правові засади гарантування державної 
влади в Україні; 

– визначити поняття, види та зміст конституційних принципів 
здійснення державної влади в Україні; 

– встановити й охарактеризувати конституційно-правові методи та 
форми здійснення державної влади в Україні; 

– визначити конституційно-правовий механізм функціонування 
державної влади в Україні; 

– розкрити поняття, принципи, підстави і форми конституційно-
правової відповідальності органів і посадових осіб державної влади в Україні; 

– визначити стан і перспективи розвитку громадського контролю за 
здійсненням державної влади в Україні; 

– розробити й обґрунтувати пропозиції щодо шляхів реформування 
конституційних основ організації та здійснення державної влади в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з конституційно-
правовими засадами організації і здійснення державної влади та їх 
модернізацією в умовах конституційних реформ та реалізації 
зовнішньополітичного курсу на євроінтеграцію й забезпечення реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України. 

Предметом дослідження є конституційно-правові засади організації і 
здійснення державної влади в Україні. 

Методи дослідження. Наукові висновки та положення, сформульовані в 
дисертації, ґрунтуються на використанні світоглядних методологічних 
принципів, а також загальних і спеціальних методів наукового пізнання, вибір 
яких було зумовлено метою та завданнями дослідження, його об’єктом і 
предметом. Зокрема, застосування діалектичного методологічного підходу дало 
змогу пізнати державну владу, її організацію та функціонування в їх 
безперервному розвитку (розділи 1, 2, 5). Реалізація принципу історизму 
сприяла виявленню передумов утвердження державності й державної влади 
(підрозділ 2.1), виокремленню основних етапів генезису методів і форм 
здійснення державної влади (підрозділи 2.1, 2.2) та розвитку наукових знань 
про неї (підрозділ 1.2), і встановленню перспектив удосконалення основ 
державної влади в Україні (підрозділ 5.1). Системний підхід дав змогу 
розглянути і дослідити конституційні засади організації та здійснення 
державної влади в Україні як систему взаємозумовлених принципів, методів, 
форм і механізмів (розділ 3). Завдяки феноменологічному підходу, розкрито 
особливості феномена державної влади у суспільстві (розділи 1, 5).  

У роботі використано потенціал загальних і спеціальних методів 
правових досліджень, зокрема, порівняльно-правовий або компаративістський 
метод, за допомогою якого відбулося сформування та функціонування 
державної влади в Україні, а також розвиток конституційно-правової думки 
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щодо цього, порівняно з відповідними процесами у державах-учасницях ЄС і в 
інших державах (підрозділи 1.2, 2.3, 5.4). Системно-структурний метод 
сприяв пізнанню конституційно-правового механізму організації, здійснення та 
гарантування державної влади в Україні (розділи 3, 4). Застосування методів 
формальної логіки (аналізу і синтезу, дедукції та індукції, співставлення та 
порівняння, абстрагування та конкретизації) дало змогу сформулювати 
науково-категоріальний апарат дослідження, сформувати і логічно 
обґрунтувати основні поняття та категорії досліджуваного конституційно-
правового явища (розділи 1, 3, 4). Використання методу моделювання 
уможливило обґрунтування конституційної моделі організації державної влади 
в Україні (підрозділ 3.1) та моделі територіальної організації державної влади в 
Україні (підрозділ 3.2). Натомість метод прогнозування сприяв виявленню 
шляхів і напрямів удосконалення конституційних принципів, методів, форм і 
механізмів організації та функціонування державної влади в Україні (розділ 5).      

Нормативну основу дисертаційного дослідження становили Конституція 
та закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, інші акти чинного законодавства, конституції та 
конституційні акти держав-учасниць ЄС, міжнародні документи, зокрема, 
висновки та рекомендації Європейської Комісії «За демократію через право» 
(Венеційської комісії), концепції та стратегії реформування основ організації та 
здійснення державної влади в Україні.         

Науково-теоретичною базою дослідження конституційно-правових засад 
державної влади в Україні слугували праці таких сучасних вітчизняних учених, 
як: В. Авер’янов, Н. Армаш, К. Бабенко, М. Баймуратов, Ю. Барабаш, 
О. Батанов, Ф. Бурчак, О. Васильченко, Ф. Веніславський, Н. Вороніна, 
В. Головатенко, С. Головатий, М. Гультай, В. Демиденко, В. Єрмолаєв, 
В. Журавський, Б. Калиновський, Ю. Ключковський, В. Ковальчук, М. Козюбра, 
В. Колісник, І. Коліушко, А. Колодій, Ю. Коломієць, М. Колос, В. Копєйчиков, 
В. Кравченко, І. Кресіна, А. Крусян, В. Лемак, О. Лотюк, О. Марцеляк, 
Н. Мішина, В. Мусіяка, Н. Мяловицька, Н. Нижник, Л. Наливайко, 
В. Погорілко, М. Савчин, О. Святоцький, С. Серьогіна, В. Сіренко, О. Скакун, 
В. Скрипнюк, О. Скрипнюк, О. Совгиря, М. Ставнійчук, П. Стецюк, 
В. Сухонос, В. Тацій, С. Телешун, М. Теплюк, Ю. Тодика, В. Федоренко, 
О. Фрицький, Ю. Фрицький, М. Цвік, Т. Чехович, В. Шаповал, В. Шатіло, 
Ю. Шемшученко, В. Шувалова, Л. Юзьков, В. Яворський, О. Ярмиш та інших. 

Зарубіжними ученими, які досліджували теоретичні та практичні аспекти 
конституційно-правових засад державної влади, зокрема, є: М. Алексєєв, 
М. Альберт, Дж. Брайс, Ф. Бекон, Ж. Білліас, Й. Блюнчлі, Ж. Боден, В. Бред, 
Л. Бужковськи, Д. Валадес, В. Виноградов, В. Вольпе, Т. Гоббс, Л. Готроп, 
А. Градовський, Я. Давуд, М. Дюверже, Р. Елліс, А. Есмен, С. Іссахаров, 
Д. Кадді, Т.  Кілер, Г. Конвай, Г. Коранг, Е. Корвін, Г. Кольб, Лао-Цзи «Дао де 
цзин», А. Лійфарт, Г. де-Лолм, Дж. Локк, Р. Лорян, С. Лорті, Х. Меллер, 
Дж. Міл, С. Мілкіс, Ш. Монтеск’є, Д. Муц, Р. Нойштадт, Л. Ольсон, 
Й. Орлеанський, С. Падовер, Т. Парсонс, Т. Пейн, Ю. Руано, Ж.-Ж. Руссо, 
С. Сковронек, М. Стукі, Ф. Табіо, Ед. Б. Тайлор, А. Дж. Тойнби, А. де Токвіль, 
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Ф. Фрейдел, Е. Фріман, Ф. Фукуяма, Ю. Харарі, С. Хесс, М. Холл, Л. Штейн, 
К. Шмітт, А. Шлезінгер, М. Шугарт та інші. 

Значна увага у дисертаційному дослідженні приділена й аналізу 
конституційно-правової думки XIX – початку XX століть щодо засад 
організації державної влади, викладеної у працях І. Андрієвського, Й. Блюнчлі, 
О. Градовського, М. Ковалевського, С. Котляревського, М. Коркунова, 
С. Корфа, М. Лазаревського, П. Лодія, Л. Петражицького, М. Рейснера, 
М. Рененкампфа, О. Романовича-Славатинського, П. Стучки, Б. Чичеріна й 
інших, більшість з яких викладала в Університеті Св. Володимира у м. Києві. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першим комплексним науковим дослідженням конституційно-
правових засад організації та здійснення державної влади в Україні, у якому 
запропоновано науково обґрунтовану теорію конституційно-правового 
регулювання, розкрито форми та методи функціонування державної влади, 
з’ясовано проблеми й обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 
Конституції та законів України на основі власного історичного українського 
досвіду й позитивного досвіду конституційного державотворення країн-членів 
Європейського Союзу й інших держав. За результатами дослідження 
обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та прикладні положення і 
висновки, зокрема: 

вперше: 
- обґрунтовано визначення поняття конституційних засад 

організації та здійснення державної влади в Україні, під якими запропоновано 
трактувати основоположні, вихідні, фундаментальні цінності, ідеї та принципи, 
закріплені в Конституції та законах України, які характеризуються 
універсальністю, найвищим рівнем обов’язковості та відображають 
найсуттєвіші положення реалізації державної влади в інтересах українського 
народу; 

- виявлено ключові ознаки конституційних засад організації та 
здійснення державної влади в Україні, які: відображають історичні традиції 
національного державотворення та менталітет народу, який є носієм 
суверенітету та єдиним джерелом влади у державі; формують доктринальні, 
предметні та функціональні зв’язки системи організації державної влади; 
визначають основні легітимні методи та форми організації здійснення 
державної влади;  

- періодизовано на основі предметно-хронологічного принципу 
генезис українського державотворення в доконституційний і конституційний 
періоди, а також виокремлено й охарактеризовано сім його основних етапів: від 
античних міст-полісів Північного Причорномор’я (Ніконій, Ольвія Понтійська, 
Тіра, Херсонес та ін.) – до осучаснення конституційних засад організації та 
здійснення державної влади у незалежній Україні; 

- аргументовано, що інтеграційні процеси в Європі, військові 
конфлікти на її території, протидія пандемії COVID-19 та інші фактори 
актуалізували питання ефективності міжнародно-правових гарантій державного 
суверенітету та підтримки державної влади країн Європи у боротьбі з актами 
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агресії, анексії території, «гібридної» війни, пандеміями, неконтрольованою 
міграцією тощо; 

- доведено необхідність для конституційної теорії та правотворчої й 
правозастосовної практики виокремлювати такі взаємопов’язані принципи 
організації та здійснення державної влади: загальні (універсальні), які мають 
всеохопний цілепокладаючий характер і забезпечують функціонування 
механізму здійснення влади у державі та стосуються всіх її органів; спеціальні, 
що визначають побудову й функціонування самостійних органів державної 
влади і пов’язані зі здійсненням ними спеціальних функцій держави та видів 
державної діяльності; 

- визначено особливості та взаємну зумовленість методів і форм 
здійснення державної влади в Україні, спрямованих на реалізацію 
досліджуваних конституційних засад. Під методом здійснення державної влади 
запропоновано розуміти систему усталених, взаємозумовлених і легітимних 
прийомів та способів досягнення завдань державотворення й реалізацію 
функцій і повноважень держави, а під формою здійснення державної влади – 
узгоджені з відповідними методами організаційно оформлені види діяльності 
органів державної влади, їх посадових осіб, спрямовані на реалізацію завдань і 
функцій держави; 

- встановлено, що механізм здійснення державної влади в Україні 
становить собою цілісну, впорядковану систему взаємопов’язаних органів 
державної влади України, їх посадових осіб, наділених Конституцією та 
законами України державно-владними повноваженнями, з метою ефективного 
досягнення завдань державотворення й реалізації функцій Української 
держави; 

- запропоновано у межах конституційної реформи об’єднати 
(консолідувати) в одному розділі Конституції України «Адміністративно-
територіальний устрій, територіальна організація публічної влади, місцеве 
самоврядування» положення про конституційні засади: адміністративно-
територіального устрою України та його внутрішню побудову, функціонування 
та взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування; особливості 
здійснення місцевого самоврядування в столиці України – м. Києві та 
м. Севастополі, а також АР Крим та ін., з метою унеможливлення практики 
різного тлумачення положень Конституції та законів України; 

удосконалено: 
- положення про зміст конституційно-правових засад державної 

влади в Україні, основу якого становлять принципи та функції державної влади, 
правовий статус суб’єктів державно-владних відносин, гарантії її здійснення, 
організацію та функціонування механізму державної влади;  

- положення про генезис за часів Античності, Середньовіччя, 
Відродження, Нового та Новітнього часів вітчизняної та зарубіжної політико-
правової, а з XIX ст. – і конституційно-правової думки щодо взаємовідносин 
людини, суспільства та держави, а також ефективного здійснення державної 
влади та обмеження свавілля, їх методологічний вплив на основоположні 
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засади організації та здійснення державної влади, закріплені у Конституції та 
законах України;  

- положення про динамічність українського конституційного 
державотворення за часів незалежності в 1991–2020 рр., зокрема, про 
незбалансованість у Конституції України принципів і механізмів стримувань 
та балансів між гілками влади і, як наслідок цього, – перманентні 
конституційні реформи, основною метою яких є зміни у державно-владному 
трикутнику «парламент – глава держави – уряд», а також 
децентралізація/централізація взаємовідносин між державою та органами і 
посадовими особами місцевого самоврядування;  

- положення про конституційно-правову відповідальність органів 
державної влади, що є ключовою засадою організації та здійснення державної 
влади і втілюється в принципі пропорційності повноважень та відповідальності 
органів державної влади і держави загалом при здійсненні ними своїх функцій і 
повноважень; 

- обґрунтування, яке трактує, що основоположними принципами 
взаємодії інститутів громадянського суспільства та державної влади в 
Україні мають стати принципи: активності та ініціативності громадян 
України, паритетного партнерства, відкритості та публічності, політичної 
незаангажованості та неупередженості, повсюдності та системності, взаємної 
відповідальності тощо. Реалізація цих принципів сприятиме подальшому 
розвитку України як демократичної, соборної, соціальної та правової 
держави; 

- положення про посилення демократичного громадського 
контролю з боку громадянського суспільства та його інститутів за 
функціонуванням держави та її органів, необхідність діджиталізації форм 
взаємодії громадськості з державою у цій сфері, як важливого чинника 
гарантування реалізації конституційних засад організації та діяльності 
державної влади в Україні; 

- положення про проведення конституційної реформи в Україні та 
оптимізацію кількісного складу Верховної Ради України (ч. 1 ст. 76 Конституції 
України), з метою приведення його до реальної чисельності громадян України 
та забезпечення раціонального народного представництва в парламенті (400 
парламентаріїв), не пізніше 2022 року, до наступних чергових виборів народних 
депутатів України;    

дістали подальшого розвитку: 
- положення щодо необхідності реформування державної влади в 

Україні, з урахуванням основних цінностей і принципів публічного права 
Європейського Союзу, зокрема, принципів децентралізації, субсидіарності та 
пропорційності, а також із використанням відповідного позитивного досвіду 
інституційно-функціонального реформування державотворення у державах-
учасницях Європейського Союзу; 

- методологія дослідження конституційних засад організації та 
здійснення державної влади, похідна від методології науки конституційного 
права загалом, та про три етапи її генезису: від дослідження феномену 
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конституційної держави (поч. XIX – поч. XX ст.) – до розвитку методології 
конституційно-правових досліджень засад організації та здійснення державної 
влади у незалежній Україні, з використанням методологічних здобутків 
західноєвропейської правничої науки  (кін. XX ст. – до сьогодення); 

- наукові підходи щодо необхідності втілення в конституційних 
засадах організації та діяльності органів державної влади України 
національних і світових, насамперед європейських, цінностей і правових 
традицій розбудови правової держави і здійснення державної влади в інтересах 
народу; 

- положення про пріоритет парламенту в механізмі сучасної 
конституційної держави і їхню вищу установчу, арбітражну та 
контролюючу функції при розв’язанні конфліктів між органами 
державної влади під час здійснення ними своїх функцій і повноважень, 
що підтверджене досвідом виходу України із політико-правових криз              
1990–1991, 2004 та 2013–2014 років;  

- теоретичні та практичні (правотворчі й правозастосовні) засади 
унітаризму як важливого принципу організації та здійснення державної влади в 
Україні, визначені у ст. 2 і розвинені у розділах IX–XI Конституції України, а 
також утвердження раціонального поєднання загальнодержавних і місцевих 
інтересів та врахування ризиків при унормуванні в Основному Законі категорій 
«регіональна політика», «регіональні інтереси», «регіональні особливості» 
тощо, й запобіганню небезпечної для територіальної цілісності України 
федералізації при здійсненні адміністративно-територіальної реформи на 
засадах децентралізації; 

- поняття гарантій конституційних засад здійснення державної влади, 
як зумовлених суспільно-політичним розвитком та унормованих у чинному 
законодавстві умов і засобів забезпечення дієвої й ефективної реалізації 
державною владою завдань, функцій і повноважень в інтересах забезпечення 
повновладдя Українського народу, із всебічним урахуванням інтересів 
територіальних громад. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
основні положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути 
використані у: 

– науково-дослідній роботі – у сфері організації і здійснення державної 
влади в Україні та науково-методичного забезпечення проведення 
конституційних реформ державної влади; 

– правотворчій діяльності – як теоретичний та аналітичний матеріал 
для проведення конституційної реформи адміністративно-територіального 
устрою і територіальної організації публічної влади в Україні та вдосконалення 
чинного законодавства про організацію та здійснення державної влади в 
Україні; 

– правозастосовній діяльності – для офіційного тлумачення положень 
Конституції України в частині конституційних засад організації та 
здійснення державної влади в Україні (Акт впровадження Конституційного 
Суду України від 19 грудня 2019 року № 4-18/5499); 
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– навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін: 
«Конституційне право», «Актуальні проблеми конституційного та 
адміністративного права», «Теоретичні проблеми конституційного права», 
«Конституційна реформа» та їхнього навчально-методичного забезпечення 
(Акт впровадження юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка від 4 грудня 2019 року); 

– просвітницькій роботі – для підвищення рівня правової свідомості та 
культури державних службовців і посадових осіб органів державної влади та 
інститутів громадянського суспільства, в частині їхньої участі в управлінні 
державними справами та здійснення громадського контролю. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 
дослідження оприлюднено на вітчизняних та зарубіжних науково-
практичних конференціях, зокрема: «Розвиток сучасного права в умовах 
глобальної нестабільності» (м. Одеса, 8–9 вересня 2017 р.); «Розбудова 
України як демократичної, соціальної, правової держави: реалії сьогодення» 
(м. Київ, 12 квітня 2018 р.); «Україна: шлях у майбутнє (Шлях до 
євроінтеграції)» (м. Київ, 27 червня 2018 р.); «Публічне управління та 
публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку» (м. Київ,    
7–8 вересня 2018 р.); «Політико-правова доктрина державного суверенітету в 
умовах глобалізації» (м. Одеса, 26 жовтня 2018 р.); VІII-их наукових читань, 
присвячених пам’яті академіка В. В. Копєйчикова (м. Київ, 22 листопада 
2018 р.); «Забезпечення прав людини в контексті інтеграційних процесів 
України» (м. Київ, 29 листопада 2018 р.); «Муніципальна реформа в контексті 
євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості» 
(м. Київ, 6 грудня 2018 р.); «Реалії та перспективи розбудови правової держави 
в Україні і світі» (м. Суми, 17 травня 2019 р.); «Конституційні цінності: 
правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 2019 р.); 
«Децентралізація влади в Україні: перші кроки і перспективи подальшого 
конституційного забезпечення» (м. Київ, 4 червня 2019 р.); «Конституція 
України в умовах сьогодення» (м. Київ, 24 червня 2019 р.); «Правові засади 
взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в 
Україні та зарубіжних країнах» (м. Київ, 29 листопада 2019 р.) та інших. 

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки, пропозиції та 
рекомендації, сформульовані в дослідженні, висвітлено у 43 (сорока трьох) 
наукових публікаціях: 1 (одній) одноособовій монографії, 
20 (двадцяти) статтях у наукових фахових виданнях, 4 (чотирьох) статтях, 
опублікованих у зарубіжних періодичних виданнях і 
18 (вісімнадцяти) наукових працях, тезах виступів на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації (монографії). Дисертація (монографія) 
складається з анотації, вступу, п’яти розділів, логічно об’єднаних у 
шістнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків 
Загальний обсяг дисертації (монографії) становить 428 сторінок, з них 
основного тексту – 377 сторінок. Список використаних джерел налічує 
735 найменувань та займає 49 сторінок.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його зв’язок із науковими програмами, планами, темами; 
сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито методологію 
дослідження; наведено науково-теоретичну, нормативну основу дисертації 
(монографії), висвітлено положення наукової новизни; обґрунтовано 
практичне значення одержаних результатів, надано відомості про апробацію 
матеріалів роботи, публікації, а також структуру та обсяг дисертаційного 
дослідження (монографії). 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи конституційно-правових 
засад організації і здійснення державної влади» складається з трьох 
підрозділів, в яких розкрито сутність і зміст категорії «конституційно-
правові засади організації та здійснення державної влади», узагальнено та 
систематизовано погляди вчених на досліджувану категорію, а також 
визначено особливості методології її дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Конституційно-правові засади організації та 
здійснення державної влади: поняття, зміст, сутнісні ознаки» зазначено, що 
конституційно-правові засади визначають найважливіші підвалини і 
закономірності організації та здійснення державної влади. Їхньою метою є 
збалансування інтересів та узгодження форм і методів діяльності органів 
державної влади. Саме на основі конституційно-правових засад здійснюється 
діяльність суб’єктів конституційного права. Це основоположні ідеї, які 
визначають стратегічний напрям діяльності держави у будь-якій сфері 
життєдіяльності суспільства.  

Акцентовано увагу на тому, що належна науково-теоретична розробка 
принципів здійснення державної влади, врахування позитивного досвіду 
зарубіжних країн у цій сфері, відповідне їх нормативно-правове закріплення в 
Україні є запорукою підвищення ефективності державної влади, наближення її 
до потреб і запитів людей, і як наслідок – сприятиме успішній євроатлантичній 
інтеграції України, допоможе посилити взаємовигідне партнерство та 
співробітництво України з країнами Європейського Союзу. 

У підрозділі 1.2 «Організація та здійснення державної влади як об’єкт 
конституційно-правових досліджень» здійснено системний аналіз і 
періодизацію генезису політико-правової (із сер. XIX ст. – і конституційної) 
думки про основоположні засади організації та здійснення державної влади за 
часів зародження та розвитку державності та державної влади у країнах 
Стародавнього Сходу, Античності, Середньовіччя, Нового та Новітнього часів і 
сучасності.  

Досліджено утвердження державності в Стародавньому Сході, 
т. зв. «східних деспотій» (Шумер, Елам, Єгипет, Аккад, Ханаан, Вавилон і ін.), 
які ґрунтувалися на вченнях про дискретне представництво бога на землі в 
особі жерців, наділених абсолютною монополією на державну владу. 
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Зосереджено увагу на розвитку в Стародавньому Китаї ідеології царської 
патріархальної влади (Лао-Цзи, Мо-Ді, Шан Яна, Хань Фея та ін.). 
Проаналізовано твори мислителів Античності (Платона, Аристотеля, Цицерона 
й ін.), засновані на державотворчих практиках міст-полісів Стародавньої Греції 
та республіки й імперії Стародавнього Риму. 

Зазначено, що категорія «держава» в її сучасному значенні сформувалася 
в західній правовій традиції за доби Середньовіччя з рецепцією римського 
права, коли поняття «status civitatum» застосовувалося у XIII ст. у містах-
державах Італії. 

В епоху Відродження Ф. Бекон, Дж. Локк, Дж. Міл, Ж.-Ж. Руссо, 
Ш. Монтекс’є й ін. європейські мислителі обґрунтували ключові засади 
класичного конституціоналізму: конституційне обмеження влади монарха, 
визнання народного суверенітету, верховенства права, поділ влади на засадах 
системи балансів між її гілками тощо. Ці принципи втілились у Habeas Corpus 
Act 1679 р., Декларації незалежності США 1776 р., Конституції США 1787 р., 
Декларації прав людини і громадянина Франції 1789 р., Конституції Франції 
1791 р. й ін., а також у відповідній державотворчій практиці. З XIX ст. 
конституційні засади організації та функціонування державної влади стають 
предметом науки конституційного права. 

Проаналізовано та систематизовано погляди українських і зарубіжних 
учених-конституціоналістів (І. Андрєєвського, К. Бідермана, Й. Блюнчлі, 
Дж. Брайса, Г. Вайца, Й. Гельда, Р.  Гнейста, А. Дайсі, Г. Еллінека, А. Есмена, 
М. Ковалевського, Ф. Кокошкіна, Ф. Кольба, М. Коркунова, С. Котляревського 
та ін.), включаючи відомих українських правників, які працювали в 
Університеті Св. Володимира у Києві (М. Ковалевський, С. Корф, П. Лодій, 
Л. Петражицький, М. Рененкампф, О. Романович-Славатинський та ін.), та 
обґрунтовано сутність і зміст принципів організації та здійснення державної 
влади, а також визначено шляхи їхньої реалізації при розбудові конституційної 
держави, яка в кін. XIX – на поч. XX століть стала ідеалом державотворення в 
Європі.  

Досвід розбудови конституційної держави в УНР і ЗУНР, а також за часів 
Гетьманату П. Скоропадського та Директорії (1917–1921 рр.), сприяли не лише 
напрацюванню національних конституційних актів (Конституції УНР, 
Конституції ЗУНР, універсалів ЦР, Закону «Про тимчасовий Державний устрій 
України», Закону «Про тимчасове Верховне Управління та порядок 
законодавства в УНР» та ін.), а й відповідним науковим розвідкам 
(С. Дністрянського, М. Грушевського, Б. Кістяківського, Ф. Тарановського й 
ін.) щодо принципів організації та здійснення державної влади. 

За радянської доби правознавці були змушені обґрунтовувати спочатку 
ідеологію всесвітньої перманентної комуністичної революції та зникнення 
держав, а після НЕПу (1922–1927 рр.) – доктрину радянської соціалістичної 
держави. 

Сучасні конституційні основи організації та здійснення державної влади в 
Україні були закріплені у Декларації про державний суверенітет України 
1990 року та в Конституції України 1996 року й обґрунтовані в дослідженнях 
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таких українських учених-конституціоналістів, як: М. Баймуратов, Ю. Барабаш, 
Ю. Бисага, І. Дахова, Б. Калиновський, А. Колодій, О. Лотюк, О. Марцеляк, 
В. Мелащенко, В. Погорілко, І. Процюк, С. Серьогіна, О. Скрипнюк, 
О. Совгиря, Ю. Тодика, В. Федоренко, О. Фрицький, В. Шаповал та інших. 

У підрозділі 1.3 «Методологія дослідження організації та здійснення 
державної влади» обґрунтовано теоретичні положення про методологію та 
методи пізнання сутності та змісту організації й функціонування державної 
влади. Доведено, що витоки методології (з грец. «μέθοδος» – «шлях пізнання») 
дослідження державної влади містяться ще у надбаннях мислителів 
Античності (Платона, Аристотеля, Цицерона та ін.), але наукового 
обґрунтування ця методологія отримує в період революції в Європі 
(Ф. Бекон, Т. Гобс і ін.). Після утвердження у першій половині XIX ст. науки 
конституційного права, Й. Блюнчлі, Г. Еллінеком, С. Корфом, Г. де-Лолмом, 
М. Реннекампфом, О. Романовичем-Славатинським й іншими формується 
галузева методологія дослідження основ організації та здійснення державної 
влади. Зокрема, О. Романович-Славатинський зазначав, що позитивне 
(державне) право може вивчатися за допомогою таких прийомів: а) метод 
догматичний; б) метод філософський, діалектичний; в) метод історичний; 
г) метод порівняльний, а також акцентував на успішності їхнього застосування 
винятково через їх поєднання.  

Доведено, що на відміну від універсальних методів, у науці не існує 
універсальних методологій і чітко впорядкованих стратегій їхнього 
застосування. Обґрунтовано висновок, що методологія дослідження 
конституційних засад організації та здійснення державної влади в Україні є 
комплексною системою взаємозумовлених світоглядних методологічних 
підходів, методів і прийомів пізнання сутності (походження) та змісту 
державної влади, а також принципів її ефективної організації та здійснення, з 
урахуванням національних традицій державотворення та відповідного 
зарубіжного досвіду.  

Розділ 2 «Історичні та компаративні аспекти конституційно-
правових засад організації та здійснення державної влади» складається з 
трьох підрозділів, у яких висвітлено питання становлення та розвитку 
конституційно-правових засад організації державної влади в Україні з 
найдавніших часів до сьогодення. 

У підрозділі 2.1 «Генеза конституційно-правових засад державної влади 
на території Україні до 1991 року» здійснено наукову систематизацію та 
періодизацію у хронологічній послідовності засад державної влади та 
проаналізовано її радикальну трансформацію з часів заснування Київської Русі 
– до проголошення незалежності України у 1991 році. 

Акцентовано, що за часів існування Русі з центром у Києві Князь 
Київський не мав монопольної абсолютної політичної влади у державі, а 
спирався на дружину та бояр. При цьому, якщо запропоновані князем рішення з 
визначених питань не знаходили підтримки у бояр та/або дружини, він виносив 
її на всенародне обговорення – віче. Для українського суспільства віче, а нині і 
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майдан, мають глибоке коріння та дотепер зберігають свою актуальність, як 
символ демократичності державної влади. Тому перспективним є закріплення в 
Конституції України права Українського народу на спротив із непогодженням 
політики влади та її програмних засад. 

Важливим елементом організації влади за часів України-Гетьманщини є 
фактично зобов’язальна участь козаків на січовому майдані, під час якого 
розв’язувалися найважливіші питання: вибори кошового отамана й військової 
старшини, війни і миру, встановлення дипломатичних відносин, воєнних 
походів, покарання злочинців. Натомість після ліквідації Запорізької Січі та під 
час входження України до складу Російської та Австро-Угорської імперії, а 
пізніше – до складу СРСР, здійснення державної влади відбувалося з 
ігноруванням демократичних засад. І лише одночасно з легітимізацією 
незалежності України на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року 
були проведені перші вибори Президента України, які поклали початок 
демократичному врядуванню в Україні, важливою рисою якого є виборність і 
змінюваність парламенту та глави держави. 

У підрозділі 2.2 «Розвиток та реформування конституційно-правових 
засад організації та здійснення державної влади у незалежній Україні» 
підкреслено, що із проголошенням незалежності у 1991 році, Україна здобула 
державний суверенітет і започаткувала якісно новий етап розвитку 
вітчизняного державотворення. Відзначено, що етап генезису конституційних 
засад організації та здійснення державної влади у незалежній Україні                 
(1991–2020 рр.) поділяється на низку підетапів, які мають визначені 
хронологічні межі. З-поміж них виокремлено такі: 1) 1991–1996 рр. – 
формування конституційно-правових засад національного державотворення у  
законодавстві та їх системне закріплення у Конституції України 1996 року; 
2) 1996–2000 рр. – розвиток і реалізація засад формування та здійснення 
державної влади, закріплених у Конституції України, у конституційній 
правотворчій і правозастосовній практиці; 3) 2000–2004 рр. – модернізація 
конституційних засад організації та здійснення державної влади на 
Всеукраїнському референдумі 2000 року, рішення якого так і не були 
реалізовані, та Помаранчева революція 2004 року, результатом якої став курс на 
розбудову парламентської республіки; 4) 2004–2010 рр. – запровадження 
принципу парламентаризму та розбудова парламентсько-президентської 
республіки в Україні, повернення до президентсько-парламентської системи за 
результатами чергових виборів Президента України у 2010 році;                  
5) 2010–2014 рр. – розбудова жорсткої президентсько-парламентської 
республіки з елементами авторитаризму глави держави та ігнорування 
принципів правової держави, поділу влад, демократизму тощо, що зумовило 
Революцію Гідності 2013 року та наступну за нею анексію АР Крим і окупацію 
частини Східної України; 6) 2014–2019 рр. – повернення до парламентсько-
президентської республіки і посилення безпеково-оборонних засад організації 
та здійснення державної влади (засади державного суверенітету, територіальної 
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цілісності, національної безпеки й оборони та ін.), з одночасним проведенням 
реформи територіальної організації публічної влади на засадах децентралізації, 
та унормування в преамбулі Конституції України зовнішньополітичного курсу 
на євроінтеграцію; 7) 2019 рік – до сьогодення – перезавантаження органів 
державної влади і формування нових сенсів і засад державотворення України.        

Зазначений етап генезису принципів організації та здійснення державної 
влади характеризується такими тенденціями: а) мирне здобуття державного 
суверенітету та розбудова демократичних засад національної державності в 
1991–2014 рр. змінилися посиленням безпеково-оборонних засад зі 
збереженням цінності демократичності та децентралізованості державної влади 
і посиленням курсу України на євроінтеграцію; б) генезис і перманентна зміна 
засад республіканської форми державного правління: від президентської – до 
парламентсько-президентської республіки, з постійною політичною боротьбою 
глави держави, і парламенту за вплив на уряд; в) постійний вплив на засади 
організації та діяльності органів державної влади зовнішньої політики 
потужних держав світу, наслідком якого є «засадничий дисонанс», що 
виявляється у практиці поєднання пострадянських і проєвропейських методів і 
форм здійснення державної влади.  

У підрозділі 2.3 «Конституційно-правове закріплення засад організації 
та здійснення державної влади у державах-учасницях ЄС» зосереджено увагу 
на організації та функціонуванні державної влади в державах-учасницях 
Європейського Союзу, як важливих засадничо-ціннісних орієнтирів для 
організації та здійснення державної влади в Україні. 

Зазначено, що принцип народовладдя, як головна демократичного 
врядування, покладено в основу організації та здійснення державної влади 
майже у всіх державах-учасницях Європейського Союзу. Але конституційно-
правові інтерпретації його змісту різняться залежно від країни.  

Проаналізовано питання конституційних засад організації та здійснення 
державної влади у країнах, що є кандидатами на вступ до Європейського 
Союзу. Акцентовано, що традиційні для держав-учасниць ЄС принципи 
демократизму, поваги до прав людини і національних меншин, верховенства 
права тощо, можуть доповнюватися додатковими засадами. Підкреслено, що 
євроінтеграція України до ЄС також є виконуваним завданням за умови 
втілення цінностей і засад організації державної влади, традиційних для цього 
впливового наднаціонального утворення. Хоча запровадження відповідних 
засад має узгоджуватися з історичними, культурними й іншими традиціями 
державотворення в Україні.   

Розділ 3 «Конституційно-правові засади організації та гарантування 
державної влади в Україні» складається з чотирьох підрозділів, в яких 
розкрито питання конституційної моделі організації державної влади в 
Україні, формування її територіальних та інституційних основ, а також 
проблеми гарантій державної влади в Україні.  

У підрозділі 3.1 «Конституційна модель організації державної влади в 
Україні» з’ясовано, що до визначальних факторів, які впливають на 
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формування конституційної моделі державної влади, належать: 1) цінності та 
традиції національного державотворення й політико-правова культура 
володарювання; 2) усталена доктрина конституціоналізму та конституції, 
єдність духу, букви і дії конституції; 3) історично утверджені форми держави, а 
саме: форми державного правління, державного устрою та політичного режиму; 
4) розподіл державно-владних повноважень між парламентом, главою держави 
й урядом; 5) розподіл державно-владних повноважень між центром, регіонами і 
територіальними громадами; 6) наявність розвиненого громадянського 
суспільства та його інститутів, як паритетних партнерів держави й органів 
державної влади; 7) дієвість механізмів громадського контролю за 
формуванням і діяльністю органів державної влади. Наведені чинники є 
основними, але не вичерпними.  

Зазначено, що конституційна модель організації державної влади в 
Україні, як і в державах-учасницях ЄС, США, Швейцарії та інших, ґрунтується 
на засадах демократичного врядування, яке передбачає органічне комбінування 
таких конституційних форм, як: безпосередня (вибори, референдуми, народна 
законодавча ініціатива тощо) і представницька демократія (діяльність 
виборного та змінного парламенту й ін.), з партисипаторною демократією, яка 
передбачає реалізацію конституційного права громадян на участь в управлінні 
державними справами.  

У підрозділі 3.2 «Територіальна основа організації державної влади в 
Україні» розкрито сутність і зміст просторової організації державної влади, 
яка ґрунтувалася на засадах повсюдності, але передбачала врахування 
історичних, географічних, культурних, національних та інших чинників 
розвитку територій. З’ясовано, що особливістю України як європейської 
держави, є її значна територія, що вимагає ефективної організації державної 
влади з урахуванням засад децентралізації та субсидіарності.  

Процеси децентралізації державної влади, які отримали свій розвиток у 
контексті реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади (2014–2020 рр.), нині розвивають у підготовці до проведення 
конституційної реформи, яка має змінити засади територіальної організації 
державної влади. Доведено, що укрупнення районів з 460 до 138, посилення 
повноважень регіонів, а у майбутньому, із внесенням змін до Конституції 
України, – трансформація місцевих державних адміністрацій в інститут 
префектів (урядників), комплексні заходи держави щодо реінтеграції 
анексованих і тимчасово окупованих територій України, й інші заходи 
сприяють трансформації засад територіальної організації державної влади в 
Україні відповідно до кращих практик держав-учасниць ЄС (Італії, Польщі й 
ін.) і політико-правових реалій сьогодення. 

У підрозділі 3.3 «Конституційні засади формування інституційного 
механізму державної влади в Україні» запропоновано визначення 
конституційних засад формування органів державної влади в Україні як 
системи засадничих положень, які втілюють історичні традиції 
державотворення, основи світогляду, правила поведінки та визначають 
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порядок формування органів державної влади в Україні. Акцентовано, що ці 
та інші засади зумовлюють демократичний характер «інституційної матриці» 
державної влади, яка здійснюється системою легітимно сформованих органів 
державної влади, які також можна розглядати як інститути державної влади. 

Обґрунтовано висновок, що запорукою ефективного здійснення 
державної влади є не лише конституювання поділу влади на законодавчу, 
виконавчу та судову, а й поділ органів державної влади на загальнодержавні та 
регіональні, а також наявність у Конституції та законах України положень про 
систему балансів між інститутами державної влади, диференційованими за 
критерієм предметної та територіальної компетенції. 

Встановлено, що інституційний механізм державної влади в Україні 
має ієрархічні (вищі, центральні та місцеві (на рівні регіону, району та 
територіальної громади) органи державної влади); функціональні 
(законодавчі, виконавчі, судові органи державної влади); організаційно-
установчі (формування представницькими органами державної влади інших 
органів) та структурні зв’язки (колегіальні та одноосібні органи державної 
влади). 

У підрозділі  3.4 «Конституційно-правові засади гарантування 
державної влади в Україні» розкрито цільове призначення гарантій здійснення 
державної влади в Україні, яке полягає у забезпеченні організаційної та 
матеріально-фінансової самостійності й спроможності її органів і посадових 
осіб у розв’язанні питань загальнодержавного та місцевого значення. При 
цьому необхідно досягти гармонізації цінностей, покладених в основу 
організації органів державної влади, у межах всієї території України.  

Констатовано, що вся система державних гарантій мусить бути 
вмонтована в конституційну модель, яка: по-перше, забезпечила б ефективну 
реалізацію зовнішньої політики держави й унеможливлювала б утручання 
іноземних держав і наднаціональних інституцій у внутрішні справи держави; 
по-друге, сприяла б органам державної влади в Україні ефективно формувати і 
реалізовувати внутрішню та зовнішню політику держави в інтересах захисту 
прав і свобод громадян, утвердження верховенства права та розбудови правової 
держави. Ця модель, за сутністю, забезпечує конституційний режим 
гарантованості державної влади в Україні.  

Акцентовано, що недостатньо на конституційно-правовому рівні 
закріпити гарантії здійснення державної влади в Україні. Необхідно також 
створити умови реалізації засади і режиму гарантованості організації органів 
державної влади через легітимну діяльність законодавчої, виконавчої та судової 
влади.  

Розділ 4 «Конституційно-правовий механізм здійснення державної 
влади в Україні» складається з трьох підрозділів, у яких розкрито питання 
щодо принципів, методів і форм та конституційно-правового механізму 
здійснення державної влади в Україні.   

У підрозділі 4.1 «Конституційні принципи здійснення державної влади в 
Україні: поняття, види та зміст» досліджено систему принципів здійснення 
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державної влади, зокрема, їх генезис, конституційне закріплення та 
призначення у механізмі здійснення органами державної влади своїх владних 
повноважень, визначених Конституцією та законами України. Зазначено, що ці 
конституційні принципи загалом втілюють засади діяльності органів державної 
влади.  

Для принципів здійснення державної влади характерне їх перманентне 
вдосконалення та модернізація, приведення у відповідність до політико-
правових реалій сьогодення, а в окремих випадках і новелізація (формування 
нових принципів, які певною мірою є логічним продовженням вже наявних, 
нормативно закріплених фундаментальних положень реалізації державної 
влади). Зокрема, закріплення у 2019 році в преамбулі Конституції України засад 
євроінтеграційної зовнішньої політики України. 

Зосереджено увагу на обґрунтуванні поділу конституційних принципів 
діяльності органів державної влади на універсальні та спеціальні.  

У підрозділі 4.2 «Конституційно-правові методи та форми здійснення 
державної влади в Україні» розглянуто та проаналізовано основні методи та 
форми здійснення державної влади.  

Визначено, що метод (з грец. μέθοδος – «шлях») здійснення державної 
влади є категорією, яка характеризує не один окремо взятий метод, а систему 
усталених, взаємозумовлених і легітимних прийомів та способів досягнення 
завдань національного державотворення й реалізації функцій і повноважень 
держави її легітимними органами, повноваження яких визначені Конституцією 
та законами України. Серед системи конституційних методів здійснення 
державної влади виокремлено: а) установчий метод (призначення позачергових 
виборів народних депутатів України й ін.); б) регулятивний метод (визначення 
порядку діяльності політичних партій та ін.); в) уповноважуючий метод 
(створення тимчасових слідчих комісій у Верховній Раді України); 
г) забороняючий (заборона щодо суміщення посади народного депутата 
України з іншими видами оплачуваної роботи, за винятком тих робіт, які 
передбачені Конституцією України) тощо.    

Під формою (з лат. forma  – «зовнішній вигляд») здійснення державної 
влади в Україні запропоновано трактувати встановлені Конституцією та 
законами України, узгоджені з методами здійснення державної влади, 
організаційно-оформлені види консолідованої діяльності органів державної 
влади, їх посадових осіб, спрямовані на реалізацію завдань і функцій держави. 
Підкреслено, що форми діяльності органів державної влади, відповідно до ч. 2 
ст. 19 Конституції України, мають чітке закріплення в законах. Порушення 
вимог щодо їх неухильного дотримання ставить під сумнів легітимність рішень 
і діяльності органів державної влади. 

Зазначено, що конкретні форми діяльності органів державної влади, 
встановлені Конституцією та законами України, відрізняються своєю 
багатоманітністю та деталізуються у регламентах діяльності відповідних 
органів (Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», Регламент 
Конституційного Суду України тощо). Найбільш важливі форми діяльності 
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вищих органів державної влади, зокрема, Верховної Ради України, унормовані 
безпосередньо в Конституції України.       

У підрозділі 4.3 «Конституційно-правовий механізм здійснення 
державної влади в Україні: поняття та зміст» визначено, що категорія 
«конституційно-правовий механізм державної влади» є похідною від цілком 
оптимально дослідженої у вітчизняній теорії держави і права категорії 
«механізм держави», але не тотожною їй. Для обох категорій характерна 
наявність нормативно-правових і організаційно-правових (інституційних) 
складових, але для першої категорії властиве основне джерело – Конституція 
України та система інституцій – органи державної влади.  

Констатовано, що механізм здійснення державної влади в Україні є 
цілісною, упорядкованою системою взаємопов’язаних легітимних органів 
державної влади України, їх посадових осіб, наділених Конституцією та 
законами України державно-владними повноваженнями та порядком їх 
реалізації, з метою ефективного досягнення завдань національного 
державотворення й реалізації функцій і повноважень Української держави в 
інтересах людини й українського народу загалом.  

Досліджено такі структурні складові механізму функціонування 
державної влади в Україні, як: політична інфраструктура (багатопартійна 
система, розгалужена мережа громадських організацій, мережа незалежних 
ЗМІ, демократичний політичний режим, політичний плюралізм тощо); 
економічна та бюджетно-фінансова інфраструктура (грошова, бюджетна, 
банківська, фінансова, митна і податкова системи й ін.) тощо. 

Розділ 5 «Удосконалення конституційних основ державної влади в 
Україні в контексті євроінтеграції» складається з трьох підрозділів, які 
визначають шляхи реформування конституційних засад організації та 
здійснення державної влади в Україні, зокрема питання щодо конституційно-
правової відповідальності та посилення громадського контролю за 
діяльністю органів державної влади зі сторони громадськості. 

У підрозділі 5.1 «Шляхи реформування конституційних основ 
організації та здійснення державної влади в Україні» зосереджено увагу на 
тому, що важливим завданням для парламенту, глави держави й уряду є 
забезпечення синхронізації, послідовності та контрольованості процесу 
модернізації, тобто осучаснення конституційних засад організації та 
здійснення державної влади в Україні, з широким залученням політиків, 
представників інститутів громадянського суспільства, експертів і науковців. 

На основі аналізу та узагальнення мети, завдань, перебігу та результатів 
конституційних реформ в Україні з 2000 до 2020 року, зроблено висновок, що 
жодна із запланованих реформ Основного Закону не була завершена. Більшість 
змін щодо модернізації конституційних засад організації та здійснення 
державної влади (перехід до парламентсько-президентської республіки тощо) 
відбувалася позапланово, стихійно, за наслідками Помаранчевої революції, 
Революції Гідності, а також після т. зв. «електоральної революції» 2019 року. 
Зазначене зумовило необхідність визначення та наукового обґрунтування 
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пріоритетів і шляхів реформування конституційних засад організації та 
здійснення державної влади в Україні, зокрема:  
а) забезпечити у Конституції України гарантії самостійності здійснення 
Кабінету Міністрів України своїх конституційних функцій, вилучивши з ч. 2  
ст. 94 Конституції України словосполучення такого змісту: «… беручи до 
виконання»; б) оптимізувати конституційний склад Верховної Ради України, 
зменшивши його чисельність пропорційно до зменшення кількості виборців; 
в) обмежити «парад омбудсменів», які створюються при Президентові України 
і Кабінеті Міністрів України, з огляду на діяльність єдиного конституційного 
омбудсмена – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 
г) визначити у Конституції України дискретну підпорядкованість і порядок 
призначення та звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро 
України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, а також 
інших військових формувань, передбачених ст. 17 Основного Закону, взявши 
до уваги сучасні загрози щодо національної безпеки й оборони; 
ґ) детермінувати на рівні Основного Закону категорії «регіон», «регіональна 
політика», «регіональні інтереси» і «регіональні особливості», з метою 
визначення їх засаднично-ціннісного змісту та однозначного тлумачення у 
правозастосовній практиці; д) унормувати у Конституції України суб’єкти 
здійснення державної влади у столиці України – місті-герої Києві, та порядок 
здійснення їх призначення і взаємодії зі столичними органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування тощо. 

У підрозділі 5.2 «Конституційно-правова відповідальності органів і 
посадових осіб державної влади в Україні: підстави та форми» визначено, що 
конституційно-правова відповідальність органів і посадових осіб державної 
влади є самостійним видом юридичної відповідальності, що має політико-
правовий характер, настає за вчинення вказаними суб’єктами конституційно-
правового делікту та полягає у несприятливих, негативних наслідках, що 
визначені Конституцією та законами України. Водночас політичний характер 
конституційно-правової відповідальності органів і посадових осіб державної 
влади не дає змоги ототожнювати досліджуваний вид конституційно-правової 
відповідальності з політичною: вони розрізняються за об’єктом, колом суб’єктів, 
методами і формами здійснення делікту, а також санкціями. Зокрема, політичні 
санкції, на відміну від конституційно-правових, майже завжди не мають 
юридичної сили.   

Досліджуваний вид відповідальності доречно розглядати винятково в 
ретроспективному (негативному) аспекті, оскільки позитивна конституційно-
правова відповідальність органів державної влади в Конституції та законах 
України не унормована, а практика її застосування нині відсутня.  

Виявлено комплексні інтегративні зв’язки цього виду юридичної 
відповідальності з іншими видами. Адже настання конституційно-правової 
відповідальності передбачає в окремих випадках також притягнення до ще 
одного виду юридичної відповідальності, наприклад, адміністративної або 
кримінальної. 
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У підрозділі 5.3 «Громадський контроль за здійсненням державної влади 
в Україні» акцентовано, що громадяни, громадськість, інститути 
громадянського суспільства та громадянське суспільство загалом, є не лише 
партнерами органів державної влади у формуванні та реалізації ними 
державної політики, а й «сторожовими собаками» («watch dogs») демократії 
при організації та здійсненні державної влади на конституційних засадах. 
Саме громадський контроль є важливим джерелом легітимації державної 
влади та забезпечення її належного функціонування в інтересах громадян і 
Українського народу загалом. 

Констатовано, що громадський контроль за діяльністю держави, 
органів і посадових осіб державної влади здійснюється як на стадії 
формування державної політики, так і на стадії її реалізації у різних 
організаційно-правових формах. Найбільш розповсюдженими серед них є: 
консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики; участь у діяльності громадських рад при органах державної влади; 
проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади; 
здійснення громадської експертизи нормативно-правових актів під час 
винесення їх на такі обговорення; подання електронних петицій тощо. 

Обґрунтовано потребу у відродженні такої форми громадського 
контролю, як періодична (щорічна, квартальна), керівників органів державної 
ради за результати виконаної роботи. Критично проаналізовано ініціативи 
законодавців щодо можливості відродження імперативного мандату в 
Україні. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та вирішення наукового 

завдання, що полягає в обґрунтуванні нових шляхів розв’язання наукової 
проблеми щодо конституційно-правових засад організації та здійснення 
державної влади в Україні та визначено такі найбільш значущі висновки, 
положення та пропозиції, зокрема:  

1. Конституційно-правові засади організації та здійснення державної 
влади в Україні – це система основоположних, фундаментальних і суспільно 
значущих цінностей, ідей і принципів, закріплених у Конституції та законах 
України, що характеризуються універсальністю, найвищим рівнем 
обов’язковості та визначають і забезпечують системну та безперервну 
реалізацію легітимної державної влади в інтересах людини, громадянського 
суспільства та Українського народу. Відповідні конституційно-правові 
засади (основи) закріплюються насамперед у конституційно-правому статусі 
органів державної влади і механізмах формування та реалізації державної 
влади. 

Для конституційно-правових засад організації та здійснення державної 
влади в Україні характерні певні ознаки, зокрема: ці засади відображають 
історичні традиції національного державотворення та менталітет народу, що 
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є носієм суверенітету й єдиним джерелом влади у державі; формують 
доктринальні, предметні та структурно-функціональні зв’язки між 
суб’єктами державно-владних відносин; визначають основні легітимні 
методи, форми і механізми організації та здійснення державної влади; 
забезпечують єдині конституційні початки функціонування Української 
держави; виступають мірилом щодо конституційного контролю за діяльністю 
органів державної влади; втілюють рівень розвитку конституційно-правової 
науки й освіту в конституційну правотворчу, правозастосовну та правосудну 
діяльність тощо. 

2. Цінності держави і принципи та методи здійснення державної влади 
стали предметом досліджень мислителів ще з появи перших держав-деспотій у 
Східній Азії (Вавилон, Китай та ін.). Але першими достовірно відомими 
філософськими творами про організацію та здійснення державної влади стали 
роботи філософів Античності (Платона, Аристотеля, Цицерона й ін.), які 
ґрунтувалися на державотворчих практиках грецьких міст-полісів, включаючи 
еллінські колонії Північного Причорномор’я і Стародавнього Риму. Знання 
мислителів Античності про функціонування державної влади отримали свій 
подальший розвиток у працях Т. Аквінського, Н. Макіявеллі, Ж. Боден та інших 
мислителів і застосовувалися у різних інтерпретаціях у середньовічних 
державах Європи в епоху Відродження. Відповідні вчення про державну владу 
стали прологом до розвитку доктрини класичного конституціоналізму в Європі 
та Америці (Ф. Бекон, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, Т. Пейн й ін.) та 
появи, починаючи з кін. XVIII ст., перших писаних конституцій у Європі та 
Америці, а також із поч. XIX ст., розвитком науки конституційного права. 
Розвиток доктрини конституціоналізму, поширення практики прийняття 
конституцій і демократичні державотворчі практики зумовили утвердження 
феномену конституційної держави, в якій державна влада організовувалась і 
здійснювалася не з волі монарха, а відповідно до конституції. У XX – на поч. 
XXI століттях конституційні засади організації та здійснення державної влади 
(конституційна форма держави, конституційні основи державного ладу тощо) 
стають традиційним предметом конституційно-правової науки в Україні та за 
кордоном.    

3. Методологія дослідження конституційних засад організації та 
здійснення державної влади в Україні має системно-структурований характер. 
У її структурі виокремлено три основні складові елементи (рівні): 
а) філософсько-світоглядні методологічні принципи (діалектичності, історизму, 
детермінізму, феноменології й ін.); б) загальнонаукові методи (методи 
формальної логіки, структурно-функціональний, метод прогнозування й ін.); 
в) спеціальні методи правознавства та, зокрема, конституційно-правових 
досліджень (порівняльно-правовий метод або метод конституційної 
компаративістики, метод конституційного моделювання й ін.). При 
комплексному застосуванні дослідником, ці методологічні рівні та методи 
забезпечують комплексне дослідження широкого спектру засад організації та 
здійснення державної влади.  



22 

4. Генезис конституційних засад організації та здійснення державної 
влади в Україні умовно поділяється на доконституційний (VII ст. до н. е. – 
1710 р.) і конституційний періоди (1710–2020 рр.), межею між якими 
вважається Конституція Пилипа Орлика 1710 року. У складі визначених 
періодів виділяється сім основних етапів: 1) античні практики організації 
державної влади в еллінських містах-колоніях у Північному Причорномор’ї 
(Ольвії, Тірі, Херсонесі і ін.) (VII–V ст. до н. е.); 2) державотворення, засноване 
на вічевій демократії й князівській владі, за доби Київської Русі (X–XIII ст.); 
3) запровадження на Українських землях засад організації державної влади 
Золотої Орди, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави та 
Польсько-Литовського князівства (XIII–XVII ст.); 3) феноменологія Козацької 
держави і закріплення її конституційних засад у Конституції Пилипа Орлика 
1710 р. (XII–XVIII ст.); 4) ліквідація царатом Запорізької Січі та поширення на 
українські землі основ державної влади Російської та Австро-Угорської імперій 
(XVIII – поч. XX століть); 5) унормування конституційних засад формування та 
реалізація державної влади в УНР, ЗУНР, Гетьманаті П. Скоропадського та 
Директорії (1917–1922 рр.); 6) конституювання та запровадження, після 
включення України до складу колишнього СРСР, державно-партійної моделі 
здійснення влади (1922–1991 рр.); 7) розбудова та вдосконалення 
конституційних засад демократичного здійснення державної влади у 
незалежній Україні (1991 – до сьогодення). 

5. Подальший розвиток конституційних засад державної влади України 
пов’язаний із реалізацією її зовнішньої політики на євроінтеграцію та 
входження до складу Європейського Союзу. На основі аналізу конституцій і 
конституційних актів держав-учасниць ЄС, зроблено висновок, що засади 
організації та здійснення конституційної влади (народний суверенітет, поділ 
влад, правова держава, підзвітність і підконтрольність державної влади й ін.), 
або ж «основні принципи», «фундаментальні принципи», «республіка» тощо, 
складають серцевину конституцій (Італії, Іспанії, Польщі й ін.) або є предметом 
самостійних конституційних законів (Акт про форму правління, Швеція, 
1974 р.). Однак, незалежно від форми закріплення цих засад, вони втілюють 
національну конституційну доктрину та історичний досвід конституційного 
державотворення. Натомість закріплення у конституціях окремих держав-
учасниць ЄС (Нідерландах, Німеччині, Франції й ін.) положень про делегування 
(«участь», «передання», «обмеження») частини державного суверенітету і 
повноважень державної влади до компетенції ЄС, з урахуванням практики 
Brexit, запобігання нелегальній міграції, протидії поширенню COVID-19 тощо, 
вимагає переосмислення.  

6. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в 
Україні визначають сутність і зміст національної конституційної моделі 
державної влади. Аналіз засадничих положень преамбули, Розділу I та інших 
Основного Закону у їх системному взаємозв’язку, дає змогу визначити 
конституційну модель державної влади і механізмів її організації та здійснення 
у такий спосіб: Україна є суверенною та незалежною, демократичною, 
соціальною, правовою, унітарною державою з республіканською формою 
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державного правління, в якій визнаються та реалізуються принципи 
людиноцентризму, народного суверенітету, поділу влади, виборності та 
змінності глави держави і парламентаріїв, забезпечення діяльності органів 
державної влади, їх посадових осіб лише на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

За часів незалежності України (1991–2020 рр.) реалізація конституційної 
моделі державної влади в Україні постійно вдосконалювалася, що підтверджує 
перманентна зміна форм республіканського державного правління:                  
а) 1991–1996 рр. – президентська республіка; б) 1996–2006 рр. – змішана 
президентсько-парламентська республіка; в) 2006–2010 рр. – змішана 
парламентсько-президентська республіка; г) 2010–2014 рр. – змішана 
президентсько-парламентська республіка; ґ) 2014 р. – до сьогодення – змішана 
парламентсько-президентська республіка. До того ж конституйовані моделі 
державотворення та реальна практика здійснення державної влади в Україні 
здебільшого не збігалися, з огляду на конкуренцію між парламентом і главою 
держави за першість у здійсненні державної влади.   

7. Територіальна основа організації державної влади є системою 
принципів і механізмів територіальної організації державної влади в Україні. Її 
зміст полягає у забезпеченні функціонування державної влади в центрі та 
регіонах, а також у законодавчому та інституційному забезпеченні 
збалансованості функцій і повноважень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, розбудованих на принципах децентралізації та 
субсидіарності.  

У 2014–2020 рр. в Україні реалізується реформа місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади, спрямована на 
забезпечення владоспроможних територіальних громад і регіонів та 
передавання їм важливих функцій і повноважень у сфері формування дохідної 
частини місцевих бюджетів, освіти, охорони здоров’я тощо, від держави – до 
місцевого самоврядування. Це зумовило у 2020 році процес стимулювання 
об’єднання територіальних громад (біля 1 тис. ОТГ), започаткувало 
укрупнення районів (з 440 – до 138) і посилення повноважень регіонів. 
Водночас комплексне реформування територіальної організації державної 
влади не можливе без внесення змін до Конституції України і збереження 
балансу між засадами децентралізації і державного суверенітету; 
субсидіарності і спроможності держави реалізовувати та захищати державний 
суверенітет; повсюдності місцевого самоврядування і повсюдності державної 
влади тощо.   

8. Конституційно-правові засади державної влади в Україні 
встановлюються Конституцією та законами України, а їх зміст становлять 
принципи та функції державної влади, правовий статус суб’єктів державно-
владних відносин, гарантії її здійснення, організацію та функціонування 
механізму державної влади, тобто інституційний механізм державної влади, 
який є системою взаємозумовлених і взаємодіючих між собою законодавчих, 
виконавчих і судових; виборчих і призначуваних; колегіальних і одноосібних; 
вищих, центральних і місцевих; конституційних і таких, чий статус визначено 
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законами України, органів державної влади, які діють винятково на підставі та 
у межах повноважень і у спосіб, встановлені Конституцією та законами 
України.  

9. Дієвість державної влади і повнота реалізації нею визначених 
конституцією цілей і завдань забезпечується в Україні та за кордоном 
гарантіями державної влади. Гарантії державної влади є системою умов і 
засобів забезпечення ефективної реалізації конституційно-правових основ 
державної влади. Система цих гарантій представлена загальносоціальними 
(демократизм політичної системи; ефективна соціально-економічна система; 
наявність історичних і культурних традицій державотворення й ін.) та 
спеціальними юридичними (визначена в чинному законодавстві 
конституційна правоздатність, дієздатність і деліктоздатність органів 
державної влади) гарантіями. Важливий вплив на систему національних 
конституційних гарантій має і система міжнародних гарантій здійснення 
державної влади в Україні, представлених конвенційними та інституційними 
гарантіями. Зокрема, це міжнародні гарантії державного суверенітету 
України, порушення якого – наслідок застосування санкції до деліквента цих 
гарантій. 

10. Конституційно-правові засади організації та діяльності державної 
влади реалізуються насамперед у принципах, тобто у керівних початках 
здійснення державної влади, закріплених у Конституції України. Ці 
конституційні принципи мають системний характер і поділяються на: 
а) загальні (універсальні), які визначаються в Конституції України, мають 
всеохопний цілепокладаючий характер і забезпечують функціонування 
механізму здійснення влади у державі загалом та стосуються всіх її органів 
(принципи суверенності, демократичності державної влади; правової 
держави; поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову; унітаризму та 
ін.); б) спеціальні, що встановлюються у спеціальних законах України і 
визначають побудову й функціонування самостійних органів державної 
влади та пов’язані зі здійсненням ними спеціальних функцій держави і видів 
державної діяльності (безперервності, колегіальності, солідарної 
відповідальності, відкритості та прозорості тощо). 

11. Державна влада в Україні та за кордоном реалізується у засадничо 
визначених у конституції методах і формах. Метод здійснення державної 
влади – це система усталених, взаємозумовлених і легітимних прийомів та 
способів досягнення завдань національного державотворення й реалізації 
функцій і повноважень держави. Під формою здійснення державної влади в 
Україні потрібно трактувати визначені Конституцією та законами України, 
узгоджені з методами здійснення державної влади, організаційно-оформлені 
види діяльності органів державної влади, їх посадових осіб, спрямовані на 
реалізацію завдань і функцій держави. 

12. Конституційно-правові засади здійснення державної влади 
реалізуються не лише в методах і формах, а й у правових механізмах 
здійснення державної влади, представлених нормативно-правовими і 
організаційно-правими складниками. Механізм здійснення державної влади в 
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Україні є цілісною, впорядкованою системою взаємопов’язаних легітимних 
органів державної влади України, їх посадових осіб, наділених Конституцією 
та законами України державно-владними повноваженнями та порядком їх 
реалізації, з метою ефективного досягнення завдань національного 
державотворення й реалізації функцій і повноважень Української держави. 
Цей механізм також доповнюють такі структурні складові, як: а) політико-
правова; б) економічна та бюджетно-фінансова; в) соціально-демографічна; 
г) духовно-ідеологічна та культурна; ґ) безпекова та оборонна 
інфраструктури.  

13. Конституційно-правова відповідальність органів державної влади є 
ключовою засадою організації та здійснення державної влади, яка 
втілюється в принципі пропорційності повноважень і відповідальності 
органів державної влади і держави загалом, при здійсненні ними своїх 
функцій і повноважень. Основними принципами конституційно-правової 
відповідальності органів державної влади є: легітимність і 
законність, обґрунтованість, своєчасність і невідворотність, справедливість, 
диференційованість, поєднання особистісної та колективної форм 
відповідальності, публічність і гласність. 

Конституційно-правова відповідальність органів державної влади 
(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні 
адміністрації та ін.) нерозривно пов’язана з їх політичною відповідальністю. Ці 
два види відповідальності органів державної влади є споріднені, але не тотожні. 
Для їх розмежування доречно виокремлювати: 1) нормативні; 2) фактичні; 
3) процесуальні підстави конституційно-правової відповідальності органів 
державної влади. При цьому необхідно враховувати наявність в органу 
державної влади-деліквента: а) чинності нормативно-правового акту, який 
передбачає санкцію за конституційний делікт; б) підстав для звільнення від 
конституційно-правової відповідальності. 

Форми конституційно-правової відповідальності органів державної влади 
зумовлюються змістом конституційних санкцій: а) усунення з посту в порядку 
імпічменту; б) прийняття резолюції недовіри; в) дострокове припинення 
повноважень; г) відмова в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата в 
депутати; ґ) скасування актів органів публічної влади та їхніх посадових осіб, 
(наприклад, скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що 
суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства 
України – ст. 118 Конституції України); д) призупинення дії актів державних 
органів із мотивів їхньої неконституційності або невідповідності чинному 
законодавству; е) визнання результатів виборів чи референдумів, інших форм 
народного волевиявлення недійсними тощо. 

14. Важливою умовою ефективної реалізації конституційних засад 
організації та здійснення державної влади в Україні, забезпечення легітимності 
державної влади є паритетне партнерство держави й органів державної влади із 
громадянським суспільством і його інститутами, а також посилення 
громадського контролю за діяльністю органів державної влади. 
Основоположними принципами взаємодії інститутів громадянського 
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суспільства та державної влади в Україні мають стати принципи: активності та 
ініціативності, паритетного партнерства, відкритості та публічності, політичної 
незаангажованості та нетерпимості до політичної корупції, повсюдності та 
системності, взаємної відповідальності, інноваційності форм такої взаємодії, 
зокрема, їх діджиталізації тощо. 

Громадський контроль за дотриманням конституційно-правових засад 
організації та здійснення державної влади є пріоритетним видом взаємодії 
інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, профспілок, 
організацій роботодавців, творчих спілок й ін.) з органами державної влади та 
здійснюється у формах: а)  консультацій із громадськістю з питань формування 
та реалізації державної політики; б) участі в діяльності громадських рад при 
органах державної влади; в) громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади; г) громадської експертизи нормативно-правових актів; 
ґ) електронних петицій та ін. 

15. За результатами дослідження проблем теорії конституційних засад 
організації та здійснення державної влади в Україні, обґрунтовано такі пропозиції, 
спрямовані на вдосконалення конституційної правотворчої діяльності:    

– провести до наступних чергових виборів народних депутатів України 
конституційну реформу щодо оптимізації кількісного складу Верховної Ради 
України (ч. 1 ст. 76 Конституції України), з метою приведення його до реальної 
чисельності громадян України та забезпечення раціонального народного 
представництва, з огляду на пропорцію 80–100 тис. виборців – на одного 
парламентарія; 

– унормувати в Конституції України категорії: «регіональна політика», 
«регіональні інтереси», «регіональні особливості» й інші, з метою визначення 
їхнього засаднично-ціннісного змісту; 

– об’єднати (консолідувати) в єдиному самостійному розділі Конституції 
України «Адміністративно-територіальний устрій, територіальна організація 
публічної влади, місцеве самоврядування» положення про конституційні 
засади: адміністративно-територіального устрою України та його внутрішню 
побудову (розмежувати штучно утворені (район, область) й природно 
сформовані адміністративно-територіальні одиниці (село, селище, місто); 
функціонування та взаємодії органів державної влади та місцевого 
самоврядування; здійснення місцевого самоврядування в столиці України – 
м. Києві та м. Севастополі, а також АР Крим та ін., що унеможливить різне 
тлумачення відповідних норм Основного Закону й послаблення механізму 
здійснення державної влади на місцях тощо. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Кравцова З. С. Конституційно-правові засади організації і здійснення 
державної влади в Україні. – Монографія.  

Дисертація (монографія) на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 
муніципальне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Сформульовано визначення та з’ясовано сутнісні ознаки конституційно-
правових засад організації і здійснення державної влади в Україні. Розкрито 
теоретико-методологічні, історичні й компаративні основи державної влади. 
Досліджено конституційну модель організації державної влади та її 
формування, встановлено територіальну основу та засади гарантування 
державної влади в Україні. Визначено конституційно-правовий механізм 
здійснення державної влади в Україні, сформульовано авторське визначення 
форм і методів здійснення державної влади, з’ясовано зміст конституційних 
принципів здійснення державної влади в Україні. Обґрунтовано та 
запропоновано шляхи реформування конституційних основ організації та 
здійснення державної влади в Україні. Досліджено підстави та форми 
конституційно-правової відповідальності органів і посадових осіб державної 
влади в Україні. З’ясовано сутність громадського контролю за здійсненням 
державної влади в Україні. 

Ключові слова: Конституція України, конституційно-правові засади, 
принципи, державна влада, орган державної влади, територіальний устрій, 
механізм здійснення державної влади, конституційна реформа, 
відповідальність, форми та методи діяльності. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Кравцова З. С. Конституционно-правовые основы организации и 
осуществления государственной власти в Украине. – Монография. 

Диссертация (монография) на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; 
муниципальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Сформулировано определение и выяснено сущностные признаки 
конституционно-правовых основ организации и осуществления 
государственной власти в Украине. Раскрыты теоретико-методологические, 
исторические и компаративные основы государственной власти. Исследовано 
конституционную модель организации государственной власти и ее 
формирования, установлено территориальную основу и принципы 
обеспечения государственной власти в Украине. Определено 
конституционно-правовой механизм осуществления государственной власти 
в Украине. 

Сформулировано авторское определение форм и методов 
осуществления государственной власти, установлено содержание 
конституционных принципов осуществления государственной власти в 
Украине. Обоснованы и предложены пути реформирования 
конституционных основ организации и осуществления государственной 
власти в Украине.  

Исследованы основания и формы конституционно-правовой 
ответственности органов и должностных лиц государственной власти в 
Украине. Выяснено сущность общественного контроля за осуществлением 
государственной власти в Украине. 

Ключевые слова: Конституция Украины, конституционно-правовые 
основы, принципы, государственная власть, орган государственной власти, 
территориальное устройство, механизм осуществления государственной 
власти, конституционная реформа, ответственность, формы и методы 
деятельности. 

 
SUMMARY 

 
Kravtsova Z. S. Constitutional and legal principles of organization and 

exercise of state power in Ukraine. – Monograph. 
The thesis (monograph) for the degree of Doctor of Law on specialty 

12.00.02 – constitutional law; municipal law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 
2020. 
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The definition is formulated and the essential features of the constitutional and 
legal foundations of the organization and exercise of state power in Ukraine are 
clarified. The generalization and systematization of scientific views, concepts and 
theories of leading foreign and Ukrainian scientists on the constitutional and legal 
foundations of the organization and exercise of state power in Ukraine as an object of 
constitutional and legal research has been carried out. 

The theoretical and methodological, historical and comparative foundations of 
state power are revealed. Based on the generalization and systematization of the study 
of the constitutional foundations of the organization and implementation of state 
power in Ukraine in the context of the world experience of the state, eight main 
stages of development of sacred religious, philosophical, scientific and constitutional-
legal thought on the issue under study are identified. 

The constitutional model of the organization of state power and its formation is 
investigated, the territorial basis and principles of ensuring state power in Ukraine are 
established. The constitutional legal mechanism for the exercise of state power in 
Ukraine is disclosed. 

It is determined that the mechanism for exercising state power in Ukraine is an 
integrated, orderly system of interconnected bodies of state power of Ukraine, their 
officials and officials endowed with state-power authority in order to effectively 
achieve the tasks and fulfill the functions of the state and, in addition to the above 
elements, also includes such structural components: a) political infrastructure; 
b) economic infrastructure; c) spiritual and ideological infrastructure; d) socio-
demographic infrastructure; d) legal infrastructure; e) the infrastructure for ensuring 
national security and defense. 

The author's definition of the forms and methods of exercising state power is 
formulated, the content of constitutional principles for the exercise of state power in 
Ukraine is established. The expediency of dividing the principles of organization and 
activity of public authorities into two groups is justified: a) universal, which are 
characterized by a comprehensive, comprehensive nature, since they relate to all 
public authorities; b) special – those that determine the construction and functioning 
of only certain public authorities and related to the specifics of the implementation of 
the relevant types of state activities. 

The ways of reforming the constitutional foundations of the organization and 
exercise of state power in Ukraine are justified and proposed. The proposal on 
combining in one section of the Constitution of Ukraine under the name 
«Administrative-territorial structure, territorial organization of public authority, local 
self-government» in which to fix the following issues is justified:  
the principles of the administrative-territorial structure of Ukraine and its 
components, to distinguish between administratively artificially formed by the state 
administrative territorial units (district, region) and natural territorial units (village, 
town, city), the foundations of the territorial organization of public authority and 
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local self-government, the status of Kyiv in Ukraine and Crimean region 
(Autonomous Republic of Crimea). 

It is argued that the reform of the administrative-territorial structure of Ukraine 
should be carried out through a reasonable compromise of national and local 
interests, as well as the approval of a unitary structure of the state. 

It is determined that the integration processes in Europe, military conflicts on 
the territory of Europe have actualized the issue of international legal guarantees of 
state sovereignty and support for state power in the fight against acts of aggression, 
annexation of territory and a «hybrid» war. The ongoing virtually undeclared legally 
war of Ukraine and the Russian Federation put on the agenda new approaches to 
international legal guarantees to ensure the sovereignty of the state, its territorial 
integrity and support of state power in countering criminal international actions of the 
Russian Federation. 

The foundations and forms of constitutional legal responsibility of state 
authorities and officials in Ukraine are investigated. The essence of public control 
over the exercise of state power in Ukraine is clarified. It is proved that the 
fundamental principles of interaction between civil society institutions and public 
authorities in Ukraine should be the following: activity and initiative of citizens of 
Ukraine; partnership and equality, openness and publicity, mutual responsibility, 
political unbiasedness and impartiality, integrity and omnipresence. The 
implementation in practice of certain principles, we believe, will contribute to the 
establishment of Ukraine as a democratic, conciliar, social and legal state. 

Key words: Constitution of Ukraine, constitutional and legal foundations, 
principles, state power, state authority, territorial structure, mechanism for exercising 
state power, constitutional reform, responsibility, forms and methods of activity. 
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