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Поняття «державна влада» 
та її співвідношення з виконавчою владою 

З 1991 р., здобувши державну
незалежність, Україна розпочала 
політичне, правове та економічне ре-
формування з метою переходу від
радянської адміністративно-команд-
ної системи до розбудови суверенної,
незалежної, демократичної, соціаль-
ної та правової держави. Саме з цього
періоду почався пошук, розроблення
та становлення оптимальної, притаман-
ної Україні моделі державної влади
взагалі та кожній з її гілок зокрема [1,
с. 131]. Основний напрям подальшого
утвердження правової державності в
Україні було обрано згідно з кон-
цепцією поділу державної влади на
судову, виконавчу та законодавчу.
Основним призначенням виконавчої
влади є безпосереднє управління дер-
жавою, забезпечення виконання зако-
нів та інших актів законодавчої влади.
Виконавча влада, як відомо, відпо-
відальна перед законодавчою вла-
дою, підконтрольна їй та підзвітна.
Виконавча влада в Україні представ-
лена розгалуженою системою дер-

жавних органів та установ. Одним із
найважливіших повноважень, закріп-
лених за виконавчою владою задля
досягнення мети її існування, є норма-
тивна діяльність.

На жаль, сьогодні склалася ситуа-
ція, коли частими стали нарікання як
теоретиків-науковців, так і практиків
щодо надмірної роздутості чинного
законодавства (в широкому його
сенсі, тобто з долученням до цього
поняття і підзаконних актів); непооди-
нокими випадками є підняття в науко-
вих дослідженнях питання щодо від-
несення до джерел правового регулю-
вання певних суспільних відносин
підзаконних актів, листів, роз’яснень;
в судовій практиці зустрічаються ви-
падки, коли норми підзаконних актів
у своєму «урегулюванні» суспільних
відносин виходять за межі законів,
не завжди є правовими у природному
розумінні сутності права та закону,
або взагалі є єдиними регуляторами
певного кола суспільних відносин
через  відсутність у цій сфері законо-
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давчих норм. Окрім того, відомі
ситуації, коли норми підзаконних
актів різних органів виконавчої влади
заходили в суперечність одна з одною,
а іноді з законом. За таких обставин
гостро постає проблема якості норма-
тивної діяльності органів виконавчої
влади. Її вирішення потребує глибо-
кого наукового дослідження, що має
складатися з декількох етапів, серед
яких: по-перше, доцільно визначити
місце органів виконавчої влади в 
системі органів державної влади;
по-друге, слід з’ясувати принципи та
засади діяльності органів виконавчої
влади; по-третє, дослідити особливо-
сті реалізації повноважень щодо нор-
мативної діяльності таких органів 
на різних рівнях (Кабінетом Міністрів
України, центральними органами ви-
конавчої влади, органами виконавчої
влади на місцях); по-четверте, здійс-
нити глибокий аналіз чинного зако-
нодавства та, особливо, Конституції
України щодо поставлених питань.
Кожний з таких етапів містить у собі
дрібніші, але від того не менш важ-
ливі складові етапи, що дозволять
досягти загальної мети. До такого
складника першого етапу визначення
місця органів виконавчої влади в
системі органів державної влади нале-
жить і необхідність з’ясувати спів-
відношення виконавчої влади з дер-
жавною владою.

Викладене свідчить про актуаль-
ність наукової роботи з обраного на-
прямку, а той факт, що сьогодні відбу-
вається реформа органів виконавчої
влади (яка, до речі, здійснюється не-
цілеспрямовано та хаотично) – про її
своєчасність і доцільність.

«Зміст концепції державної влади
безпосередньо залежить від методо-
логічної основи, її аналізу і, насам-
перед, від сутності феномена влади.
Тому поняття влади як соціального
явища вчені вважають передумовою
в розгляді будь-яких державно-право-
вих явищ» [2, с. 5]. Взагалі, поняття
влади – неоднозначне та є об’єктом

розгляду і вивчення науковцями різ-
них галузей як юридичної науки, так і
у сферах філософії, соціології, полі-
тології тощо. У соціології йдеться
про суспільну владу, філософії – «про
владу над об’єктивними законами су-
спільства», в юриспруденції – насам-
перед про державну владу [3, с. 9].

Так, в узагальненому вигляді «вла-
да – це здатність і можливість регулю-
вати діяльність людей, здійснюючи
вплив на їхні інтереси». Залежно від
об’єкта регулювання владу можна
переділити на політичну, економічну,
ідеологічну; залежно від суб’єкта реа-
лізації влади – на державну владу та
самоврядування; від механізму реаліза-
ції та організації – на демократичну та
диктатуру; за сферою застосування – на
економічну, церковну, державну тощо
[4, с. 27, 28]. Отже, державна влада 
є видовим поняттям, особливим різно-
видом влади, однією з суттєвих ознак
держави, яка «найбільш концентрова-
но відбиває сенс цілеспрямованого
владного впливу, що виявляється в
умовах суспільства як певна організа-
ція» [3, с. 10].

Розвиток, становлення і вдоско-
налення державної влади, її організа-
ції та реалізації, здійснюваної три-
валий період, має ґрунтуватися на
міцній, розробленій та дослідженій
науковій основі [5, с. 6]. Питанням ви-
вчення державної влади, її поняття,
сутності, організації, реалізації тощо
приділяється увага багатьма науков-
цями від давніх часів до сьогодення. На
сучасному етапі теоретичні аспекти
державної влади у своїх дослідженнях
розкрили та продовжують вивчати
В. Авер’янов, Д. Бахрах, В. Ладичен-
ко, А. Онупрієнко, В. Ф. Погорілко,
Ю. О. Фрицький, О. Хоменко, Т. Чехо-
вич та інші вчені. Але кожний із нау-
ковців пропонує своє бачення та під-
хід до визначення поняття і сутності
державної влади взагалі та її дефініції
зокрема. Так, А. Борко вважає, що
державна влада – це «певні вольові
відносини, що виникають між людьми,

Поняття «державна влада» та її співвідношення з виконавчою владою 

71



їхніми соціальними групами,суспільством
у цілому і державою» [6]; О. Хоменко
визначає державну владу як систему
«юридичних державно-владних пов-
новажень державних органів і посадо-
вих осіб, розподілених по вертикалі
й горизонталі, спрямованих на реалі-
зацію завдань і функцій держави» [7];
Ю. О. Фрицький зазначає, що держав-
на влада в Україні «полягає в органі-
зації та функціонуванні всіх гілок
влади, спрямованих на реалізацію зав-
дань, функцій і повноважень згідно з
загальнодержавними програмами, для
досягнення мети Української держави –
забезпечення прав і свобод людини та
гідних умов її життя» [8]; Ю. С. Шем-
шученко в Юридичній енциклопедії
пропонує розуміти державну владу
як різновид публічної влади, яка реа-
лізується державою та її органами,
здатність держави підпорядковувати
поведінку й діяльність людей та 
об’єднань, що перебувають на її тери-
торії, своїй волі, тобто – це влада
«організації домінуючої частини насе-
лення, яка (організація), забезпечую-
чи цілісність і безпеку суспільства,
здійснює керівництво ним в інтересах
цієї його частини та організовує задо-
волення загальносоціальних потреб»
[9]; А. Алексєєв зазначає, що держав-
на влада – це концентроване вира-
ження волі й сили держави, яке реалі-
зується державними органами та
установами й забезпечує стабільність
і порядок у суспільстві, захищає гро-
мадян від внутрішніх і зовнішніх по-
сягань у спосіб застосування певних
методів (зокрема державного приму-
су та військової сили) [10, с. 135].
В. Ф. Погорілко вважає, що державна
влада – це «організація і здійснення
політичної влади в Україні державою,
її органами і посадовими особами у
межах і порядку, передбачених Кон-
ституцією і законами України» [5, с. 6].
В. Авер’янов зазначає, що державна
влада є здатністю «держави прийма-
ти обов’язкові рішення та домагатися
їх виконання» [11, с. 30].

З метою вивчення феномена дер-
жавної влади та визначення автор-
ської дефініції державної влади до-
цільно ознайомитися з думками про-
відних науковців щодо ознак дер-
жавної влади. Так, А. Борко вважає,
що сутнісними ознаками, притаман-
ними державній владі, є: 1) владно-во-
льовий характер; 2) набір засобів, за
допомоги яких владою впроваджую-
ться своя воля і вплив на поведінку
людей та соціальних груп (до таких
засобів віднесено: по-перше – автори-
тет влади, який спирається на рівень
правової культури та правової свідо-
мості цих людей та соціальних груп;
по-друге – право, яке встановлює чи
санкціонує певні загальнообов’язкові
правила поведінки і таким чином
регулює відносини в суспільстві; по-
третє – примус); 3) наявність держав-
ного механізму (апарат управління та
апарат примусу); 4) легітимність (ви-
знання державної влади правомірною
вирішувати та управляти суспільними
справами як з боку населення держа-
ви, так і з боку міжнародного співто-
вариства); 5) легальність («законність
і офіційність державно-владної діяль-
ності»); 6) функції [6].

Ю. О. Фрицький у дисертаційному
дослідженні дійшов висновку, що дер-
жавна влада відрізняється від інших
видів соціальної влади такими ознаками:
«у кожній країні існує тільки одна дер-
жавна влада; вона поширюється на всіх
членів суспільства; розв’язує загаль-
носуспільні проблеми; має у своєму
розпорядженні специфічний апарат
(механізм) для здійснення своїх зав-
дань і функцій; встановлює формаль-
но обов’язкові для всього населення
загальні правила фізичної поведінки –
юридичні (правові) норми; характери-
зується суверенністю (суверенітетом),
тобто верховенством, повнотою, не-
подільністю, самостійністю, формаль-
ною незалежністю від влади будь-якої
організації або особи як у окремій
країні, так і за її межами». Легітим-
ність, легальність, верховенство права,
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єдність державної влади та принцип її
поділу на гілки (законодавчу, судову
та виконавчу), наявність однойменних
органів цих гілок влади, завдання,
функції та повноваження цих органів
Ю. О. Фрицький визначає як основні
елементи державної влади [8]. Юри-
дична енциклопедія містить аналогіч-
ні ознаки державної влади, які відріз-
няють її від інших видів соціальної
влади, таких як громадська, корпора-
тивна, сімейна тощо [9]. Д. Н. Бахрах,
своєю чергою, зазначає, що державна
влада є різновидом соціальної влади,
яка має такі характерні ознаки: є
засобом соціального управління; являє
собою відносини між людьми, їхніми
організаціями; ці відносини забезпе-
чують прояви та домінування влад-
ної волі; здійснюється за допомоги
певних видів засобів і методів впливу
[12, с. 65].

Отже, можна дійти висновку,
що державна влада розуміється на-
уковцями як «вольові відносини»,
«державно-владні повноваження»,
«певна організація, яка забезпечує
життєдіяльність суспільства». Звісно,
кожний з підходів до визначення 
державної влади має право на існу-
вання, що обумовлюється тим, що
феномен державної влади –  досить
складне та нестабільне явище, яке
потребує постійного дослідження та
вдосконалення. Ми погоджуємося з
думкою І. Малютіна, який зазначає,
що державна влада по суті своїй є
«людським феноменом», тобто склад-
ним явищем, яке походить від люд-
ської природи, тож не може вважа-
тися ідеальною; вивчається на основі
людського досвіду, але залишається
остаточно не пізнаною, оскільки до
сьогодні не існує та не створено 
ідеальної моделі державної влади
[13]. Народ кожної держави має свої
особисті, особливі вимоги, потреби,
етап і період історичного та соціаль-
ного розвитку і становлення. Тож,
і державна влада в кожній державі
має бути досконало організованою 

та притаманною саме цій країні, їй
відповідною.

Вважаємо недоцільним переоб-
тяжувати дефініцію державної влади
переліченням її ознак і складових 
елементів, оскільки дефініція покли-
кана надавати об’ємне та досконале
уявлення про поняття, в цьому випад-
ку – державної влади. На нашу думку,
дефініцію державної влади в Україні
доцільно визначити таким чином:
особливий вид влади, який у винят-
ковому порядку вирішує загально-
соціальні проблеми через систему
спеціально створених державних ор-
ганів, наділених відповідними повно-
важеннями згідно з розподілом їх на
законодавчу, судову і виконавчу гілки
влади. Саме таке визначення поняття
державної влади дозволяє виокре-
мити державну владу з-поміж інших
видів влади як таку, що наділена
особливими повноваженнями щодо
вирішення будь-яких загальносоці-
альних питань через систему спе-
ціально створених органів та відобра-
жає принцип розділення державної
влади на законодавчу, судову і ви-
конавчу гілки. Тож убачається, що
державно-владними повноваження-
ми, з метою вирішення соціальних
питань, наділено лише спеціально
створені однойменні з гілками влади
державні органи, які й реалізують
державну владу.

З наданого нами визначення мо-
жемо виявити співвідношення виконав-
чої та державної влади. Так, виконав-
ча влада є: 1) різновидом державної
влади; 2) її призначення – вирішувати
загальносоціальні проблеми в частині
виконання прийнятих законодавчою
владою рішень щодо подальшого роз-
витку суспільства та держави; 3) вона
діє через систему спеціально створе-
них для цього державних органів,
тобто через органи саме виконавчої
влади; 4) вона взаємодіє із законодав-
чою та судовою владою, причому
така взаємодія найліпшим чином вияв-
ляється в системі стримувань і про-
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тиваг. Доцільно наголосити на тому,
що виконавча влада не є особливим
видом державної влади, яка може
протиставлятися за своєю значущі-
стю іншим видам державної влади.
Виконавча влада виокремлюється 
із системи державної влади поділом
державної влади, тобто вона не-
можлива без інших видів державної
влади; без них вона не може бути 
повноцінно виконавчою. Звідси мож-
на дійти висновку, що державна 
влада, залежно від тих цілей,
які ставляться перед державою та,
відповідно, її органами, може набува-
ти певних якостей, завдяки яким ви-
окремлюються методи, принципи,
засади її реалізації, що й стають 
підставою для розподілу державної
влади на певні види. Яскраво це
можна проілюструвати на прикладі
торта. Уявімо собі, що державна
влада – це торт. Розрізавши його на
три частини, незалежно від того, яка
частина буде більшою (це впливає на
те, яка форма правління в державі,
який конституційний лад тощо),
можемо стверджувати, що за змістов-
ним наповненням будь-яка з частин 
є частиною одного й того ж самого
торта. І різняться вони лише тим,
кому саме дістанеться певна частина.
Так само й виконавча влада за своєю
сутністю повністю відповідає всім
ознакам державної влади, і її відмін-
ність від інших видів державної влади
зумовлена тим, кому саме державна
влада дістається – органам виконав-
чої влади, законодавчої чи судової.
З викладеного доцільно дійти виснов-
ку: ефективна реалізація виконав-
чої влади залежить від того, яким
чином її розподілено між відповідни-
ми державними органами, та від засад
її реалізації.

Як відзначає Р. Войтович, система
органів виконавчої влади характери-
зується: чітким розподілом функціо-
нальних повноважень; чітко визначе-
ною метою управління; доцільністю
форм її досягнення; здатністю діяти

від імені держави [14, с. 300]. В. Я. Ма-
линовський з цього приводу пише:
«Саме чіткий розподіл функцій між
органами виконавчої влади та їхніми
структурними підрозділами забезпе-
чує узгодженість їхніх дій у структурі
державного механізму та впорядкова-
ність взаємовідносин між ними. При
цьому система виконавчої влади має
адекватно відображати життєві по-
треби керованого об’єкта, відповіда-
ти національним інтересам. Без цього
форми і методи управлінського впливу
вступатимуть у конфлікт із розвит-
ком системи управління, перетворю-
ватись у перешкоду для подальшого її
вдосконалення. Розв’язання цієї про-
блеми полягає в необхідності вдоско-
налення врегулювання багатоманіт-
ності органів виконавчої влади» [15,
c. 543]. Цілком погоджуючись із викла-
деним зауваженням В. Я. Малинов-
ського, додамо, що, крім удосконален-
ня врегулювання багатоманітності
органів виконавчої влади, потребує-
ться також і вдосконалення врегулю-
вання реалізації наданих цим органам
повноважень, зокрема в частині нор-
мотворення.

Підсумовуючи, зазначмо таке:
виконавча влада є різновидом дер-
жавної влади з усіма притаманними їй
характеристиками останньої; її змі-
стом є провадження управлінської
діяльності; реалізується в межах 
апарату державного управління, які
становлять розгалужену систему ор-
ганів виконавчої влади, що діють 
від імені держави, наділені владними
повноваженнями та є певним чином
структурованими; її ефективність за-
лежить від того, яким чином її роз-
поділено між відповідними державни-
ми органами та від засад її реалізації;
на сьогодні вирізняються два пріори-
тетні напрями вдосконалення реаліза-
ції виконавчої влади – вдосконалення
системи її органів і вдосконалення
реалізації закріплених за ними повно-
важень (способом чіткішого їх роз-
поділу, закріплення і вдосконалення
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умов і порядку їх реалізації). Саме на
це й спрямовано реформу органів
виконавчої влади, яка, однак, потре-

бує наукового підґрунтя через наяв-
ність чималої кількості проблем під
час її здійснення.
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Гетьман Є. А. Поняття «державна влада» та її співвідношення з виконавчою
владою

Статтю присвячено розкриттю сутності поняття «державна влада» та визначен-
ню співвідношення цього терміна з поняттям виконавчої влади. Надається власне
визначення державної влади, наводяться ознаки державної влади. Підкреслюється,
що ефективність реалізації виконавчої влади більшою мірою залежить від того,
хто нею наділяється.

Ключові слова: державна влада, виконавча влада, державні органи, повнова-
ження.

Гетьман Е. А. Понятие «государственная власть» и ее соотношение с исполни-
тельной властью

Статья посвящена раскрытию сущности понятия «государственная власть» и
определению соотношения данного термина с понятием исполнительной власти.
Предоставляется собственное определение государственной власти, приводятся
признаки государственной власти. Подчеркивается, что эффективность реали-
зации исполнительной власти в большей степени зависит от того, кто ею наде-
ляется.

Ключевые слова: государственная власть, исполнительная власть, государ-
ственные органы, полномочия.

Hetman Е. A concept «state power» and her correlation are with executive power
The article is sanctified to opening of essence of concept «state power» and deter-

mination of correlation of this term with the concept of executive power. Own determi-
nation of state power is given, signs over of state power are brought. It is underlined that
efficiency of realization of executive power in a greater degree depends on that, who 
is provided with it.

Key words: state power, executive power, public organs, plenary powers.


