
 1 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2017. – №2(16) 
 
 
 

 

 Рецензія на монографію В.А. Шатіло «Теоретичні проблеми конституційного механізму державної 

влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» / І. В. 

Дробуш // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – 

№ 2(16) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17divtsd.pdf. 

 

УДК 34 

 

Дробуш І. В. 

доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін 

Національного університету «Острозька академія» 

 

 

РРЕЕЦЦЕЕННЗЗІІЯЯ  

на монографію В. А. Шатіло  

«Теоретичні проблеми конституційного механізму державної 

влади: співвідношення організаційних структур та функцій 

(вітчизняний та світовий досвід)» 1 

 

Сучасний стан державотворення в Україні супроводжується 

конституційно – правовим реформуванням усіх сфер суспільного життя. В 

контексті цього саме науці конституційного права відводиться особлива 

місія, яка полягає у необхідності вироблення цілісної концепції 

подальшого розвитку та функціонування конституційного механізму 

державної влади з урахуванням національної ментальності, 

соціокультурної обумовленості та якісної національної автентичності. 

Будь-які державно-правові та політико-правові процеси трансформації та 

модернізації української державності без урахування зазначеної специфіки 

не матимуть сенсу. 

Актуальність дослідження конституційного механізму державної 

влади зумовлюється неоднозначністю та малодослідженістю вказаної 
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проблеми, особливо в сучасних умовах конституційного реформування, 

коли відбувається фактично перерозподіл повноважень між гілками 

державної влади, а також між державною та муніципальною владою тощо. 

Це обумовлює необхідність вивчення цілого ряду питань про те, в яких 

формах держава через конституційно-правовий механізм може взаємодіяти 

із громадянським суспільством, якими є його основні інститути та форми 

взаємодії з державою, загальні та специфічні особливості. 

Для України потреба у конституційно-правовому осмисленні процесу 

взаємодії громадянського суспільства і держави набуває особливої 

актуальності у зв'язку із завданнями модернізації організаційних структур 

конституційного механізму державної влади. В історично короткі терміни 

Україна змушена здійснювати конституційно-правові перетворення, 

успішність реалізації яких багато в чому буде залежати від ефективності 

механізму «зворотного зв'язку» між громадянським суспільством і 

державою. Це особливо актуалізується на етапі реалізації стратегії 

системної конституційно-правової модернізації, якісного оновлення 

конституційної доктрини, структурного перетворення інститутів, пошуку 

оптимальної моделі функціонування та підвищення ефективності 

конституційного механізму державної влади.  

Важливе значення в сучасних умовах має визначення реальних 

можливостей і меж взаємодії інститутів громадянського суспільства в 

Україні, виявлення проблем і суперечностей у взаємодії громадянського 

суспільства і держави, пошук шляхів їх подолання та трансформації 

системи «громадянське суспільство – держава» у більш стійкі та ефективні 

політичні конструкції та досягнення компромісу. 

Саме тому є очевидною необхідність комплексного аналізу 

конституційного механізму державної влади з виробленням науково-
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теоретичної доктрини, що може бути обрана в якості базової та 

системоутворюючої моделі побудови конституційного механізму 

державної влади, що дозволить сконструювати єдину систему ознак, 

методів здійснення та функціонування механізму державної влади.  

З огляду на викладене монографія В. А. Шатіло «Теоретичні 

проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення 

організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» має  

значний  науковий інтерес як дослідницька праця, у якій розроблена й 

обґрунтована цілісна концепція функціонування державної влади 

безпосередньо в частині оптимального співвідношення організаційних 

структур та системи функцій.  

В цьому контексті важливе конституційне значення мають також 

питання визначення компетенції державних органів, регулювання їх 

взаємодії одне з одним як суб’єктів конституційних правовідносин, 

юридично вільних у прийнятті відповідних рішень в межах встановлених 

законом повноважень і функцій. І, нарешті найбільш важливою складовою 

усього конституційного механізму державної влади є інститут 

народовладдя, який у сучасному, якісно оновленому розумінні потребує 

вдосконалення форм і методів функціонування. 

В процесі дослідження конституційного механізму державної влади в 

Україні крізь призму співвідношення організаційних структур та функцій 

автором сформульовано найбільш суттєві результати і положення 

дослідження, наведено теоретичні узагальнення щодо специфіки правової 

природи та сутності правової категорії «конституційний механізм 

державної влади», визначено організаційну структуру, принципи та 

порядок функціонування конституційного механізму державної влади в 

Україні.  
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Необхідно зазначити, що рецензована монографія має логічну 

структуру, широку джерельну базу, відзначається ґрунтовністю суджень та 

запропонованих теоретичних і практичних висновків.  

Комплексний аналіз науково-теоретичних уявлень про 

конституційний механізм державної влади дозволив автору визначати цю 

правову категорію як засновану на правових принципах єдину систему 

взаємопов’язаних, публічних, легальних, нормативно визначених та 

організаційно й функціонально забезпечених інститутів, що мають на меті 

практичну реалізацію функцій держави та спираються на  наявні ресурси.  

Як і будь – яка наукова праці, монографія В. А. Шатіло не позбавлена 

можливості дискусії, зокрема в питаннях визначення ролі 

комплементарних інститутів у процесі забезпеченні належного 

функціонування конституційного механізму державної влади, пошуку 

шляхів оптимального поєднання процесів централізації та децентралізації. 

Проте це лише посилює науковий інтерес до поданої праці.  

У цілому можна констатувати, що наукові результати, викладені у 

монографії В. А. Шатіло, мають вагоме теоретичне та практичне значення 

й можуть бути використані в нормотворчій та правозастосовчій діяльності.  

Монографія буде корисною для  науковців, викладачів, аспірантів, 

посадових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку України як 

демократичної та правової держави.    

 


