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Правова природа органів виконавчої влади
як однієї з гілок влади

Закладення основ суверенної, не-
залежної, демократичної, соціальної,
правової держави, як це проголошено
в ст. 3 Конституції України, є фунда-
ментом формування тих соціально-
політичних інститутів, до яких слід
віднести систему органів виконавчої
влади, адже, відповідно до чинного за-
конодавства, головним обов’язком дер-
жави є утвердження і забезпечення
прав і свобод людини і громадянина,
і саме ці права і свободи та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави, насамперед органів
виконавчої влади, а вона, своєю чер-
гою, відповідає перед людиною за
свою діяльність [1].

Важливим моментом у побудові
ефективної, дійової, працездатної сис-
теми органів виконавчої влади в Ук-
раїні є питання, які пов’язані зі з’ясу-
ванням саме правової природи вико-
навчої влади як однієї з гілок держав-
ної влади, її місця, ролі в державному
будівництві з приводу побудови демо-

кратично розвинутої країни, одним із
основних завдань якої є забезпечення
прав, свобод та законних інтересів
людини та громадянина.

Проблемами дослідження сутності
та правової природи виконавчої влади
займалися такі науковці: В. Б. Аве-
р’янов, Н. М. Азаркин, Д. Н. Бахрах,
К. Г. Волинка, В. І. Даль, С. І. Ожегов,
О. Ф. Скакун, В. В. Сухонос,А. М. Цвєт-
ков, Ю. С. Шемшученко  та деякі інші
відомі науковці.

Метою статті є дослідження пра-
вової основи (природи) системи орга-
нів, які становлять виконавчу владу 
в Україні. Дослідження та розкриття
організаційних та правових основ
реформування органів виконавчої
влади в Україні неможливе без з’ясу-
вання правової природи та виокрем-
лення особливостей, які притаманні
органам виконавчої влади як різнови-
ду державної влади в Україні. Тому 
з методологічної точки зору в цій 
науковій праці необхідно дослідити
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такі наукові поняття та терміни, як:
«влада», «державна влада», «політич-
на влада», «виконавча влада», проана-
лізувати співвідношення цих наукових
термінів, що, своєю чергою, надасть
можливість дослідити правову природу
виконавчої влади, виділити специфіч-
ні ознаки та особливості органів ви-
конавчої влади як однієї з гілок влади
в системі організації державної влади.

З позиції деяких фахівців із за-
гальної теорії держави та права,
держава – це політична цілісність,
утворена національною або багатона-
ціональною спільнотою, закріпленою
на визначеній території, де підтримує-
ться юридичний порядок, установле-
ний елітою, що монополізує інститу-
ціоналізовану владу, маючи законне
право застосування примусу [2, с. 65].

На думку В. М. Субботіна, О. В. Фі-
лонова, Л. М. Князькова та І. Я. Тодо-
рова, держава – це політична цілісність,
утворена національною або багатона-
ціональною спільнотою, закріпленою
на визначеній території, де підтриму-
ється юридичний порядок, встановле-
ний елітою, що монополізує інститу-
ціоналізовану владу, маючи законне
право застосування примусу [2, с. 65].

Автор праці притримується пози-
ції деяких фахівців із загальної теорії
держави та права, які роблять вис-
новок, що держава – це особлива
політична організація суспільства,
структурована певним чином. Про це
свідчить спеціальний апарат, що скла-
дається з особливого розряду людей,
які наділені публічно-владними пов-
новаженнями і професійно викону-
ють функції управління, охорони еко-
номічного, соціального і політичного
ладу суспільства, у тому числі шляхом
примусу. Влада держави характеризу-
ється суверенітетом. Вона диктує пра-
вила поведінки, обов’язкові для всьо-
го населення; стягування податків і
зборів для потреб державного апара-
ту, формування загальнонаціональ-
ного бюджету. Держава – це політич-
на організація суспільства, що забез-

печує його єдність і цілісність, здійс-
нює за допомогою апарату державної
влади управління справами суспіль-
ства, реалізує суверенну публічну вла-
ду, що надає праву загальнообов’язко-
вого значення, гарантує права і свобо-
ди людини і громадянина, законність і
правопорядок. Держава – це суверен-
на політико-правова територіальна
організація публічної влади, соціально
неоднорідного суспільства [3, с. 38].

З точки зору загальноприйнятого
тлумачення терміна «влада» існують
неоднозначні позиції з приводу тлу-
мачення цього терміна, явища. Так,
наприклад, на думку С. І. Ожегова,
влада – це право, сила й воля над чим-
небудь, свобода дій і розпоряджень
[4, с. 90]. Інший відомий науковець,
а саме В. І. Даль, під владою розуміє:
1. Право та можливість розпоряджа-
тися ким-небудь, чим-небудь, підкоря-
ти своїй волі. 2. Політичне панування,
державне управління та його органи.
3. Особи, наділені урядовими й адміні-
стративними повноваженнями [5, с.213].

Слід погодитися з позицією де-
яких політологів, які розглядають по-
няття «влада» як політико-юридичну
категорію, як право і можливість
одних управляти іншими, впливаючи
на їхню поведінку та діяльність, вико-
ристовуючи при цьому авторитет
влади та право [6, с. 52].

«У витоках влади,– відзначає росій-
ський фахівець В. В. Ільїн,– полягає
об’єктивна неоднорідність становища
людей у соціумі, розподіл їх рольових
функцій. При тотальній рівності (фік-
ція) влади не існує, вона виростає з
об’єктивної різниці» [7, с. 7].

Ще одна позиція висловлюється
колективом авторів, які вважають,
що державна влада – це здатність дер-
жави підпорядковувати своїй волі
поведінку людей і як діяльність об’єд-
нань, що знаходяться на її державній
території [8, с. 85–86].

Влада – явище соціальне. Соціальна
влада присутня (хоча й у прихованій
формі) скрізь, де є усталені об’єднання
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людей: у сім’ї, виробничих колективах,
державі, тобто там, де є реальні мож-
ливості і спроможність впливати на
поведінку людей за допомогою яких-
небудь засобів. Динаміка розвитку
будь-якої організованої спільності лю-
дей є боротьбою між владою і хаосом.
Продовжуючи свою наукову думку,
О. Ф. Скакун відзначає, що сутністю
влади є вольові відносини (керування
(панування) – підкорення). Влада при-
пускає верховенство, монопольне
право суб’єкта приймати рішення
(«авторитетні рішення»), обов’язкові
і значущі для об’єкта, і спроможність
забезпечувати виконання прийнятих
зобов’язань,тобто контролювати об’єкт.
Суспільство об’єктивно потребує вла-
ди. Вона протистоїть анархії, пере-
шкоджає руйнівним діям, небезпеч-
ним для всього соціального організму.
Авторитет, право, насильство – засо-
би, за допомогою яких влада має спро-
можність і можливість здійснювати
свою волю, певним чином впливати
на діяльність і поведінку людей [9, с. 33].

Державна влада є особливим різ-
новидом соціальної влади. Якщо у пер-
вісному суспільстві соціальна влада
має публічний (суспільний) характер,
то в класово-організованому – полі-
тичний. У державі ми маємо справу 
з політичною владою. В аналізі полі-
тичних систем суспільства влада посі-
дає таке саме місце, як гроші в еконо-
мічних системах: вона має міцні коре-
ні в суспільному і приватному житті
громадян. Яке співвідношення полі-
тичної та державної влади? Є два
погляди з цього питання: «політична
влада» і «державна влада» – поняття
тотожні, оскільки політична влада
походить від держави і здійснюється
за її прямої або опосередкованої 
участі; «політична влада» і «державна
влада» – поняття нетотожні, однак
усяка державна влада є політичною.
Дійсно, політична влада нерозривно
пов’язана із владою державною, зна-
ходить у ній своє продовження. Дер-
жавна влада – головний, типовий

засіб здійснення політичної влади [9,
с. 34].

Що стосується визначення термі-
на «політична влада», то на думку пев-
них фахівців, вона є вмінням держав-
них структур підкорювати поведінку
людей волі пануючого класу або
всього суспільства. Аналогічно трак-
тують державну владу й інші вчені
[10, с. 25].

На думку В. В. Сухонос, політична
влада означає здатність і можливість
суб’єкта політичної діяльності нав’я-
зувати свою волю об’єкту політики.
Різновидами політичної влади є влада
партійна і влада державна. Держав-
на влада – здатність держави нав’язу-
вати свою волю громадянам країни
[11, с. 152].

З точки зору співвідношення по-
нять «політична влада» та «державна
влада» доречною та обґрунтованою є
позиція, яку займає В. Е. Чиркін. Нау-
ковець наголошує на тому, що полі-
тична влада нерозривно пов’язана з
владою державною: щоб домінуюча
соціальна спільнота могла повною
мірою реалізовувати політичну владу,
свою волю, вона повинна мати важелі
державної влади. Водночас публіч-
на політична влада середнього класу
реалізується не тільки державним
апаратом, а й у самому процесі вибо-
рів, референдуму, через суспільну дум-
ку, засоби масової інформації, різні
групи тиску тощо [12, с. 115].

До основних ознак влади В. В. Су-
хонос відносить такі: 1. Влада є яви-
щем соціальним, тобто суспільним.
2. Влада є невід’ємним атрибутом 
суспільства на всіх етапах його роз-
витку. 3. Влада може існувати і функ-
ціонувати лише в рамках суспільних
відносин. 4. Здійснення влади завжди
являє собою інтелектуально-вольо-
вий процес. 5. Відносини стосовно вла-
ди реалізуються в рамках владовід-
носин – двосторонніх відносин, одна
сторона яких є володарем, а інша –
підлеглим. 6. Влада завжди базується
на відповідних ресурсах. 7. Умовою
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наявності влади завжди є свідома по-
кора об’єкта влади [11, с. 149].

З приводу виникнення виконавчої
влади, як соціального явища, в науці
маються певні позиції.Так, наприклад,
певні російські фахівці з конституцій-
ного права відзначають, що в поперед-
ні епохи, включаючи середньовіччя,
у монархічних державах функції
виконавчої влади виконували їх гла-
ви. У республіканських формах прав-
ління тієї ж історичної епохи вико-
навча влада здійснювалася різними
вищими посадовими особами (кон-
сули в Стародавньому Римі, дожі – 
у Венеції, державні капітани – в Генуї,
посадники й архієпископи – в Новго-
роді) [13, с. 118–119]. Іншими словами
слід відзначити, що інститут виконав-
чої влади, як соціальне явище, засто-
совувався ще в давнину, але нас, як
фахівців з адміністративного права,
цікавить правова природа цього фено-
мена в ракурсі теорії розподілу влади
на законодавчу, виконавчу та судову.
Адже тільки розгляд правової приро-
ди виконавчої влади, в площині зазна-
ченої теорії, надасть можливість з’ясу-
вати її сутність, місце та роль, особли-
вості виконавчої влади. І слід погоди-
тися з певними фахівцями, які відзна-
чають, що виконавча влада – одна з
гілок єдиної державної влади, функ-
ціонування якої можливе лише за
умов реалізації принципу поділу вла-
ди [14, с. 243].

Слід погодитися з позицією пев-
них науковців, які відзначають, що
сама ідея поділу державної влади на
законодавчу, виконавчу і судову гілки
влади супроводжує пошук людством
ідеальної держави протягом багатьох
століть. У початковому стані вона
була присутня уже в поглядах давньо-
грецьких філософів (Арістотель, По-
лібій). Однак як основний принцип ціліс-
ного вчення про демократичну держа-
ву він був сформульований Д. Локком
і розвинений згодом Ш. Монтеск’є.
Теоретична база була підготовлена
всім об’єктивним ходом історії, а по-

штовхом до її оформлення стали бур-
жуазно-демократичні революції [3, с. 76].

Пригадаємо, що у класичній теорії
поділу влади один із її засновників –
французький політичний мислитель
Шарль Луї Монтеск’є – говорив не
стільки про поділ змісту самої влади,
скільки про: а) політичний поділ праці
з керівництва державою; б) розподіл
владних повноважень між різними
соціальними верствами [15, с. 73].

«Зовні,– відзначає В. Б.Авер’янов,–
виконавча влада представлена систе-
мою органів державного, центрально-
го та місцевого управління. Система
органів виконавчої влади – найважли-
віший елемент механізму державного
управління, провідний об’єкт транс-
формаційних змін у ході проведення в
Україні адміністративної реформи»
[16, с. 3]. Д. М. Бахрах до суттєвих ознак
виконавчої влади, які характеризують
особливості виконавчої гілки влади,
відніс організуючий характер вико-
навчої влади, який проявляється в
організації внутрішнього правопоряд-
ку, оборони країни, суспільної і дер-
жавної безпеки, здійсненні організа-
ційних, координаційних та контро-
люючих функцій по відношенню до
найрізноманітніших явищ суспільного
життя; постійність (безперервність)
дії виконавчої влади; її прерогативний
характер, який викликаний необхід-
ністю регламентування нових, не вре-
гульованих чинним законодавством
суспільних відносин; універсальний
характер виконавчої влади, що про-
являється у здійсненні правотворчості
шляхом прийняття різних підзакон-
них нормативних актів, які уточню-
ють, деталізують, застосовують закон
до конкретних суспільних відносин та
в юрисдикційній діяльності – у вигляді
застосування уповноваженими на це
органами (посадовими особами) адмі-
ністративних чи дисциплінарних стяг-
нень; предметний характер, тобто
наявність у розпорядженні виконав-
чої влади значних правових, інформа-
ційних, економічних, технічних, ідео-
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логічних ресурсів, що забезпечують
реальність організаційно-управлін-
ського впливу на суспільні процеси
[17, с. 13–20].

А. М. Цвєтков, аналізуючи право-
ву природу зазначеної гілки влади,
виокремив істотні ознаки, властиві
органам виконавчої влади в цілому.
На його думку, він (орган виконавчої
влади): а) є відносно автономною скла-
довою частиною єдиної системи орга-
нів виконавчої влади; б) має свій від-
повідний статус; в) діє від імені держа-
ви; г) наділений окремими функціями
та є носієм установленого обсягу дер-
жавно-владних (юридично-владних)
повноважень, необхідних для вико-
нання покладених на нього завдань;
ґ) орієнтований на підставі закону на
певну державну діяльність; д) діє на
основі принципів державної служби;
е) є структурно організованим, а та-
кож має необхідне матеріальне, фінан-
сове, інформаційне та інше забезпе-
чення. Орган виконавчої влади, крім
того,– це різновид державної органі-
зації, у складі якої є власне його апа-
рат і можуть бути відповідні державні
установи і підприємства. Усі ці ознаки
тісно взаємопов’язані між собою. Не-
дооцінка або ігнорування цих зв’язків
порушує властиві їм пропорції, що
призводить до малоефективності діяль-
ності органу [18, с. 49–50].

«Покликання цієї влади,– зауважує
відомий вітчизняний фахівець з адмі-
ністративного права В. Б. Авер’янов,–
полягає у виконанні управлінської ор-
ганізаційної діяльності, спрямованої
на виконання правових актів, ухвале-
них або безпосередньо народом, або
його представницькими органами.
Саме це становить сутність усієї діяль-
ності виконавчої гілки влади й харак-
тер повноважень її органів, визначає

підзаконність усіх рішень цієї влади»
[19, с. 18–20]. Із цією позицією важко,
на нашу думку, сперечатися.

У своїх наукових дослідженнях 
Б. С. Єбзєєв доходить висновку, що
особливістю виконавчої влади є те,
що вона здійснюється відповідно до
законів, залишаючись при цьому в
їхніх межах, значною мірою самостій-
ною при розв’язанні завдань, що стоять
перед державою [20, с. 34].

Підсумовуючи певні науково-тео-
ретичні та практичні питання як віт-
чизняних, так і зарубіжних фахівців у
цій галузі правознавства стосовно
правової природи та особливостей
органів виконавчої влади, як однієї з
гілок влади, маємо можливість дійти
певних висновків та умовиводів. Так,
держава та влада соціальні явища, які
взаємопов’язані між собою, там, де є
держава, існує і влада, і навпаки, без
влади не може існувати жодна держа-
ва. Політична влада, як різновид дер-
жавної влади – це можливість певного
класу, групи, клану, партії, тощо нав’я-
зувати свою волю решті відповідного
суспільства демократичними або недемо-
кратичними методами.

Слід відзначити, що виконавча
влада, як суспільно-політичне явище,
з’явилася з давніх часів, але з’ясувати
сутність, правову природу цього дер-
жавного органу можливо з урахуван-
ням теорії розподілу влад, теоретичні
положення якої, на теперішньому
розвитку світової спільноти, панують
у більшості демократично розвинутих
країнах світу, в тій чи іншій інтерпре-
тації, залежно від історичних умов
розвитку певної нації, національного
менталітету, розвитку науки, в тому
числі і юриспруденції, політичних та
соціально-економічних умов розвит-
ку певної держави.
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У науковій статті аналізується правова природа органів виконавчої влади, її місце

та роль, яку вона відіграє у політичному та соціально-економічному розвитку країни.
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