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У статті проаналізовано правові механізми,  які мають у своїй структурі 

як економічні, так і конституційні основи. Поняття механізму являє собою 

складний структурний елемент, котрий складається зі системних елементів, 

які взаємодіють між собою і, таким чином, мають свої особливості, функції 

та певне призначення. Окремо виведено нові види механізмів. 
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економічний механізм, конституційно-економічний аспект. 

 

Щоб вивести таке поняття як «механізм організації», слід зрозуміти  

внутрішню структуру інших механізмів, котрі прямо чи опосередковано 

мають відношення до нього.  

Одним з перших, розглянемо «механізм держави». Сукупність 

здійснених завдань та реалізацій функцій через складні організаційні 

утворення, які складають цілісну систему внутрішньо організованих 

елементів (а ними виступають державні організації, державні підприємств 

та установи – ця частина механізму держави являє собою апарат держави).  

Апарат виступає центральною складовою механізму держави. 

Головною функцією апарату держави виступає – організаційна. 

Систематизація та розробка законодавчої бази, яка ставить чіткі рамки для 

органів, котрі наділенні компетенцією для взаємодії зі суспільством. Це 

виражається у юридичному характері правових форм діяльності апарату: 

правотворча, правовиконавча, правоохоронна. 

Взаємодія органів, котрі входять до апарату держави носить 

взаємодопомагаючий характер. Для демократизованості суспільства існує 

система стримувань та противаг, яка виступає внутрішнім «арбітром» між 



законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. Наділення їх 

повноваженнями, котрі мають свою ієрархічність та системність. Державні 

органи, стають керуючими одиницями, над державними підприємствами та 

установами, маючи владні повноваження, та виступають носіями державної 

влади. Вони допомагають задовольняти потреби населення в освітньому, 

культурному, правовому, економічному та інших рівнях. Державні 

організації та установи мають лише їм притаманну організаційну структуру 

та конкретну сферу впливу. Прикладом можуть виступати: школи, заводи, 

лікарні. Вони являють собою сукупність робочих місць, котрі згруповані за 

реалізацією завдань в конкретній сфері. Задоволення суспільних потреб, 

становлення матеріальних благ та, те що нас цікавить найбільше, реалізація 

економічних функцій – основні функціональні завдання державних органів, 

підприємств та установ. Сукупність всіх державних організацій дає 

можливість в реалізації суспільної життєдіяльності, вдосконалення рівня 

життя і все це спираючись на економічні показники. 

Для досягнення кінцевої мети використовується взаємодія апарату з 

іншими складовими, ієрархічність державних органів, функціонування 

підприємств та установ, що випливає у виконанні функцій та завдань 

держави саме для організації механізму держави. Дані структурні елементи 

являють собою механізм держави лише разом зі своїми взаємозв’язками між 

собою. Тому при ототожнені в літературі понять «механізму» держави та 

«апарату» можемо чітко розмежувати дані поняття. Сам механізм держави 

ширше поняття, котре включає в собі апарат держави та його реалізацію в 

політико-правовому середовищі зі всіма взаємозв’язками між елементами 

апарату. Згідно О.Ф. Скакун однією з ознак механізму держави виступає: 

«система, яка має єдину бюджетну, грошову, банківську системи, державну 

власність, котрі становлять її організаційно-економічну основу»1. Не лише 

правові фактори являють собою основи механізму держави, а й економічна 

спрямованість виражає характер становлення механізму. Головними 

																																																													
1 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. 



напрямками ефективності механізму держави можна вважати соціально-

правову спрямованість та економічний розвиток.  

Сукупність державних організацій виступає посередником у 

встановленні правової, демократичної держави. А рівень розвитку даних 

напрямків розвитку фіксує рівень становлення держави як правової та 

демократичної. Така спрямованість закріплена в Конституції України в ст.1: 

«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава». Основні ознаки встановлення державності в Україні виражене в 

даній статті. У своїх працях Ю.С. Шемшученко, подає правову державу 

ідеальним типом держави, вся діяльність якої підпорядкована праву2. 

Водночас, як зазначає О.В. Скрипнюк, демократія має визрівати на 

національному ґрунті поступово і послідовно, її межі повинні бути 

обумовлені логікою розвитку посткомуністичного суспільства, його 

трансформацією3.  

Як одне з найважливіших завдань, пов’язаних із формуванням правової 

держави, слід розглядати розвиток і вдосконалення законодавства, 

формування, по суті, нової правової системи. Останнім часом прийнято 

чимало законодавчих актів, що створюють основи для подальшого розвитку 

нашої держави як демократичної, правової. В Конституції України 

одержали закріплення найважливіші принципи конституційного ладу 

України. Зроблено кроки у бік панування права і поділу влади, гарантування 

природних прав людини4. Становлення України як правової держави це 

динамічне явище, котре лише набирає обертів. Хоча законодавчо це 

закріплено в Конституції України у такій статті як 8, де вказано, що «в 

Україні визнається і діє принцип верховенства права». Таким чином 

основною ознакою правової держави слід вважати верховенство не лише 

																																																													
2 Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – С. 728. 
3 Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). – К. : Логос. – 
2006. – С. 327–328. 
4 Оніщенко Н.М. Гармонізація правової системи України: основні напрями та тенденції // Юридична газета. – № 
18 (78). – 2006. – 28 вересня. – С. 18. 



права, а й закону. Розмежування верховенства права та закону своєю 

сутністю стосується понять «право» та «закон». Таким  чином ці поняття не 

є тотожними, але вони взаємодіють один з одним та мають вплив один на 

одного. Одночасна дія цих двох принципів сприяє захисту та розвитку прав 

та свобод людини та громадянина. 

Концепція правової держави, власне як і принцип верховенства права, 

спирається також на розмежування права і закону. Право істинне не тому, 

що воно записане в законі та існує в офіційній формі, а завдяки своєму 

змістові. Закон буде правовим, якщо законодавець – представницький орган 

народу – адекватно відобразить його волю. В іншому випадку закон, у тому 

числі і приписи Основного закону – Конституції, не є правовими і 

потребуватимуть відповідних змін. Цій вимозі відповідає ч. 3 ст. 22 

Конституції України, де по суті встановлена пряма заборона антиправового 

закону5. Верховенство права  став пріоритетним принципом у побудові 

правової держави. Взаємозв’язок права з державою у своєму контексті має 

на увазі зв'язок таких площин як права та економіки, права та політики, 

права та соціальній спрямованості. 

Право має розглядатися у нерозривному зв’язку з правами людини, які 

є безпосередньо діючим правом і можуть застосовуватися всупереч закону, 

якщо закон суперечить фундаментальним правам людини: не відображає 

природно-правові начала; не відповідає загальновизнаним міжнародно-

правовим принципам і нормам про права людини і громадянина; прийнятий 

нелегітимним органом державної влади тощо6. 

Закон має об’єктивно відображати такий стан речей, який реально існує 

в природі і наданий людству незалежно від волі будь-кого. Закон як 

відображення волі законодавця має виражати право, лише тоді можна 

																																																													
5 Львова О.Л. Ціннісні орієнтації у праві як фактор утвердження принципу верховенства права // Правова 
держава. – Вип. 18. – 2006. – С. 80-81. 
6 Козюбра М.І. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісник Академії правових наук України. – № 2 (33). – № 
3 (34). – Х.: Право, 2003. – С. 92. 



говорити про те, що держава здатна гарантувати відповідний рівень 

забезпечення прав людини та громадянина.  

Незважаючи на існування ряду актів національного законодавства з 

питань захисту прав людини, актів міжнародного права, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, залишаються 

невирішеними ряд проблем, пов’язаних із гідним рівнем життя людини, 

використанням певних соціальних благ тощо.7  

Узагальнюючи можна дійти висновку, що правова держава 

характеризується рядом імманентно притаманних їй принципів, 

найважливішими з яких є верховенство права, поділ влади, реальність прав 

і свобод людини та громадянина, законність, наявність у громадян високої 

правової культури8. Більшість цих принципів носить суб’єктивне 

забарвлення, що характеризує відсотковий склад наявності у держави 

правових ознак. Не можна однозначно давати оціночне значення Україні як 

правовій державі. 

Щодо становлення демократичної України, то чільне місце у 

регулюванні даного означення вплинув історичний механізм. Його можна 

характеризувати такими факторами як: правовий та економічний. За 

допомогою цих двох факторів та зв’язку зі соціумум виникає демократія. 

Похідними від цих двох факторів можна вважати ще політичні та соціальні, 

які в свою чергу конкретизують попередні фактори. 

На правовому рівні становлення демократії в Україні можна вважати 

прийняття Декларації про державний сувернітет України 16 липня 1990 

року. Демократичні настрої простежуються у наступних положеннях: 

«державний суверенітет України як верховенство, самостійність,  повноту і 

неподільність влади Республіки в межах її  території  та  незалежність і 

																																																													
7 Правова держава як гарант дотримання основних демократичних принципів та прав людини у суспільстві / Т. 
О. Чепульченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 
Політологія. Соціологія. Право. - 2012. - № 2. - С. 110-114. 
8 Довбуш Т. Принципы правового государства и механизм их реализации: Теоретико-правовой анализ / / СПб., - 
2005. - С. 18-20. 



рівноправність у зовнішніх зносинах». Щодо економічного спрямування, 

то, знову ж, у самій Декларації ми прослідковуємо положення про 

економічну самостійність України: «Українська РСР самостійно визначає 

свій економічний статус  і  закріплює його в законах. Народ України має 

виключне право на володіння, користування і розпорядження національним 

багатством України», також чітко вказано на майбутній перспективний 

розвиток, який полягав у створенні    банкової (включаючи 

зовнішньоекономічний банк), цінової,  фінансової,  митної,  податкової 

систем, формування державного бюджету, а  при  необхідності 

впровадження своєї грошової одиниці. Як бачимо досить значний вплив 

встановлення демократії було започатковано ще до становлення 

незалежності України. 

Проголошення України правовою та демократичною державою 

означає, що вона ґрунтується на основі реального народовладдя, повазі до 

прав і свобод людини та громадянина, на їх активній участі у формуванні 

державного апарату, здійсненні контролю за його діяльністю через вибори 

та представницькі установи. Разом із тим вважаємо за необхідне наголосити, 

що головне призначення правової держави – це максимально повно 

забезпечити юридичними засобами охорону та захист прав людини і 

громадянина9. 

На даний момент реалізація держави як правової та демократичної має 

розглядатись не з нормативних положень, адже вони вже є наявні в нашому 

праві, а саме з реалізації та втілення цих положень у реальність. 

Справедливість у відповідальності за дотримання чи не дотримання законів 

має визначальну роль у побудові громадянського суспільства, яке у свою 

чергу стає результатом після становлення правової, демократичної держави.  

Правова та демократична держава у своїй основі має не лише правові, 

політичні, історичні основи, а й окремо можна вивести і економічні основи. 

																																																													
9	Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – С. 731. 



Саме забезпечення економічного та політичного розвитку суспільства 

можна вважати стабільним розвитком демократії. Одним з показників 

правової, демократичної держави – це становлення громадянського 

суспільства. Саме становлення, розвиток, історичний підхід – все це має 

слугувати формуванню та представляти інтереси соціума. Взаємовідносини 

народу з державою, їх співпраця та суспільно-стимулююча реакція служить 

у реалізації правової, демократичної держави.  

Становлення все новіших понять політичного та економічного 

розвитку являє собою рушійну силу формування громадянського 

суспільства. Саме поняття «громадянське суспільство» у своєму контексті 

являє собою суспільство, котре вказує на наявність у ньому громадян. Хоча 

обернене розуміння є нереальним, адже соціум і громадяни не можуть 

існувати один без одного. Більш повно значення «громадянського 

суспільства», на нашу думку, відкрив М.П. Орзіх, який пояснює, що 

громадянське суспільство являє собою «по-перше, асоціацію людей, в якій 

кожна людина вільна як така, що має невідчужувані права, є рівноправною 

з іншими членами асоціації, самостійна у виборі громадянського стану; по-

друге, це позадержавні (інституціоналізовані в громадські об’єднання) 

асоціації людей за соціальною, етнічною, релігійною та іншою належністю, 

політичними, економічними, професійними та іншими інтересами; по-третє, 

це формування на зазначених засадах суспільних (позадержавних) відносин, 

що розвиваються і функціонують на самоврядних засадах, а також шляхом 

самопрояву інтересів і волі окремих індивідів та їхніх асоціацій, що діють у 

правовільному (вільному від державно-правового впливу) просторі 

суспільства»10. 

Розглядаючи механізм держави, апарат держави, можна провести 

вертикаль  владного становлення механізму громадянського суспільства. 

Такою вертикаллю виступають держава – державні органи – суспільство. 

																																																													
10	Основи правознавства: Навчальний посіб- ник /За ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: «Юридична 
література», 2003. – С. 67–68. 



Зв'язок держави зі суспільством, яке в подальшому має перетворитись на 

громадянське суспільство, має проходити через систему органів як 

загальнодержавних, так і місцевих.  

Більш детально розглянемо механізм саме конституційно-правового 

регулювання. В Україні відсутній чіткий механізм конституційно-правового 

регулювання діяльності як недержавних суб’єктів громадянського 

суспільства, так і їх взаємодії з органами державної влади, а саме: 

законодавчо визначеної чіткої та послідовної характеристики суб’єктного 

складу та інститутів громадянського суспільства; ефективної системи 

регулювання конституційно-правових відносин інститутів громадянського 

суспільства і державного апарата; стабільних і чітких юридичних 

інструментів і процедур взаємодії інститутів громадянського суспільства і 

держави, які забезпечують баланс їх інтересів.   

Сама правова природа конституційно-правового регулювання має 

специфічний характер, а за основу стає сам механізм правого регулювання. 

У зв’язку з цим загальна характеристика ідентична до механізму правового 

регулювання. Механізм правового регулювання визначається як взята у 

єдності система правових засобів, за допомогою яких забезпечується 

регуляторний правовий вплив на суспільні відносини (діяльність їх 

учасників)11. Більш ширше дає визначення О.Ф. Скакун, яка пояснює 

«Механізм правового регулювання — це узята в єдності система правових 

засобів, способів і форм, за допомогою яких нормативність права 

переводиться в упорядкованість суспільних відносин, задовольняються 

інтереси суб'єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок 

(«належне» у праві стає «сущим»)»12. Якщо ми згадаємо про 

трисистемність: держава – державні органи – суспільство, то саме цей 

зв'язок     «–» і зображує механізм правового регулювання.  

																																																													
11 Алексеев С.С. Общая теорія права : Курс в 2 т. – М., 1982. – Т. 2 – С. 310–312.  
12 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. 



Більш конкретнішим механізмом, зі спеціальним характером виступає 

–  конституційно-правовий механізм. Характерними особливостями 

елементів конституційного механізму можна виокремити: 

1) норми та принципи конституційного права, які закріплені в 

Конституції України, законах України та інших нормативно-правових 

актах; 

2) правовідносини в конституційному праві, які виражаються 

взаємозв’язком суб’єктів конституційного права; 

3) акти тлумачення права, ними виступають рішення 

Конституційного Суду України (головними ознаками є: акт тлумачення – 

рішення та спеціальний орган, який у своїй компетенції має поняття 

«роз’яснення», ним виступає Конституційний Суд України); 

4) акти застосування норм права у конституційному праві. 

Як бачимо, характерним являється забарвлення механізму правового 

регулювання – конституційними нормами. Таким чином, встановлені межі, 

рамки відповідають лише конституційному праву. Даний механізм можна 

вважати фундаментальним, адже базується на Конституції України, яка має 

найвищу юридичну силу. Характерні суб’єкти, які притаманні лише 

конституційному праву. Конституційні права, свободи, обов’язки, які 

захищають права та свободи людини та громадянина. 

Науковцями при визначенні зазначеного нами механізму найчастіше 

використовуються такі поняття, як: «механізм правового регулювання», 

«механізм реалізації суб’єктивних прав і свобод», «механізм реалізації 

конституційних свобод», «механізм забезпечення реалізації конституційних 

свобод». Головною їх спільною рисою є відтворення дії права і реалізації 

права. При дії об’єктивного права в суспільстві задіяні усі форми правового 

впливу (соціальний, інформаційний, психологічний, юридичний). 

Втілюються заборонні, зобов’язуючі та уповноважуючі норми, регулятивна, 



охоронна функція та юридичні форми реалізації: додержання, виконання, 

використання і застосування13. 

Майже у всіх вище перелічених механізмах можна зустріти елемент 

економіки, який постає одним із головних факторів функціонування цих 

механізмів. Але економіка виступає не лише ознакою функціонування, а й 

каталізатором розвитку. Для сучасної науки, що досліджує реальну 

дійсність, головною метою виступають не тільки пояснення процесів, явищ, 

тенденцій і прогнозів, що саме по собі надзвичайно важливо, але й 

продумування конкретних дій у формі рішень, механізмів, моделей, 

інструментів та заходів у напрямку ефективного функціонування галузей 

національної економіки. 

Серед загальновідомих механізмів можна виокремити інші.  З 

розвитком форм власності та ринкових відносин, зростанням потреб у 

економічних аспектах постає основою становлення економічного 

механізму.  

До споріднених механізмів для всебічного розуміння механізму 

організації демократичної, правової держави, можна віднести економічний 

механізм, який можна поділити на: особисто економічний механізм, 

організаційно-економічний і організаційно-управлінський14.  

Економічний механізм – складовий елемент господарського механізму, 

що включає економічні стимули (державні економічні стимули виробництва 

й матеріальні стимули праці) та важелі (планування, госпрозрахунок, 

фінансування, умови реалізації продукції, виробничо-технічне 

обслуговування, умови господарювання, різні ліміти, собівартість 

продукції, рентабельність виробництва тощо)15. В загальному вигляді під 

																																																													
13 Веклич В. О. Роль конституційного механізму забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина у 
розбудові правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами 
громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. О. Веклич // Європейські перспективи. - 2012. - № 4(1). - 
С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2012_4(1)__3.pdf.	
14 Бородин А. И. Состав и структура организационно-экономического механизма стратегического развития 
предприятия / А. Бородин // Известия Томского политехнического университета. - 2003. - Т. 306, № 4. - С. 124-
126. 
15 Завадський Й. С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК: [підручник] / Й. С. 
Завадський. – К. : Вища школа, 1992. – 367 с. 



механізмом можна розуміти внутрішній механізм, систему будь-чого, а 

також сукупність станів і процесів, за допомогою чого виникає певне явище.  

Характерною особливістю економічного механізму являється його 

автоматизований характер – це означає постійну зміну, рух по відношенню 

до підтримуваних процесів чи діяльності. Саме існування економічного 

механізму відповідає економічним законам, які зображують 

взаємозалежність економічних явищ та процесів. Більш детально з 

економічними законами ми зустрінемось у другому розділі. 

Для нас найбільш важливим виступає організаційно-економічний 

механізм, який відрізняється тим, що природній хід економічних процесів 

замінюється чи доповнюється їх управлінням чи регулюванням. 

Характерною особливістю виступає саме діяння організації, яке має 

управлінську особливість щодо економічної природи та взаємодію між 

всіма елементами організаційно-економічного механізму. Особливості 

змісту організаційно-економічного механізму функціонування галузі 

обумовлені призначенням цієї галузі в національній економіці та факторами 

зовнішнього середовища. 

Таким чином, можна зазначити, що організаційно-економічний 

механізм функціонування галузі – це багатогранна, багатоаспектна система, 

яка містить в собі сукупність взаємодіючих між собою суб'єктів, методів, 

інструментів і процесів впливу, які в реальній практиці використовуються 

для отримання того чи іншого результату, в рамках дотримання інтересів 

різних сторін. 

Множинність правових механізмів, їх застосування на практиці, а в 

подальшому і розвиток, надають можливість покращення рівня життя, 

розвитку правової свідомості. Все це можливо при наявності двох аспектів 

права та економіки, які взаємодіючи між собою надають можливість 

реалізувати покращення. 

 


