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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Конституційно-правові дослідження владних інститутів 

набувають актуальності в період суспільної трансформації, коли структури 
законодавчої, виконавчої, судової влади, інститут Президента знаходяться в стані 
реформування та оновлення. Очільники держави беруть курс на децентралізацію 
публічної влади, залучення до управління громадянського суспільства. 
Створюються механізми проведення радикальних реформ в економічній, соціальній, 
мілітарній сферах. Зазначене відбувається на фоні військової агресії, сепаратизму, 
проведення Антитерористичної операції. 

За таких умов зростає відповідальність державного апарату, державних 
органів, підвищуються вимоги щодо ефективності функціонування державного 
механізму, всієї системи публічної влади, у якій інститут Президента займає 
провідне місце. Президент природно очолює трансформаційні процеси виходу з 
кризи відповідно до його конституційного статусу, оскільки згідно статті 102, 
пункту 1 частини першої статті 106 Конституції України є главою держави і 
виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина; 
забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво 
держави. Для здійснення своїх повноважень (пункт 28 частини першої статті 106 
Конституції України) він створює у межах коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. При 
ньому також функціонують, згідно статті 107 Конституції України, Рада 
національної безпеки і оборони України, як координаційний орган з питань 
національної безпеки і оборони, а також – згідно статті 139 Конституції – 
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. 

Різні за своєю природою, конституційним, правовим статусом ці органи 
відіграють значну роль у забезпеченні діяльності Президента України, виконання 
ним своїх завдань і функцій. Отже, виникає потреба в об’єктивному науковому 
дослідженні конституційно-правових аспектів сучасної діяльності зазначених 
органів і служб. 

В юридичній літературі є чимало досліджень, присвячених теоретичним, 
конституційним засадам діяльності державних органів, статусу Глави держави. 
Серед них роботи класиків конституціоналізму: Жана Бодена, Георга Гегеля, Леона 
Дюги, Георга Еллінека, Бенжамена Констана, Шарля Монтеск’є; дослідження 
вітчизняних науковців: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. В. Батанова, 
Ю. В. Бауліна, І. І. Бодрової, В. І. Борденюка, О. Т. Волощук, І. А. Грицяка, 
Є. В. Додіна, В. С. Журавського, О. І. Зозулі, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, 
В. В. Копєйчикова, О. Л. Копиленка, В. О. Котюка, Л. Т. Кривенко, Є. Б. Кубка, 
В. Я. Малиновського, В. І. Мельниченко, Г. О. Мурашина, О. Г. Мурашина, 
Н. А. Мяловицької, Н. М. Оніщенко, В. Ф. Опришка, Н. М. Пархоменко, 
І. М. Петріва, Н. Г. Плахотнюк, В. Ф. Погорілка, В. М. Селіванова, С. Г. Серьогіної, 
В. Ф. Сіренка, О. Ф. Скакун, О. В. Скрипнюка, М. О. Теплюка, Ю. М. Тодики, 
В. Л. Федоренка, В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика, 
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В. Д. Яворського. Окремі дослідження присвячені органам, які обслуговують 
діяльність Президента, зокрема, праці: С. А. Агафонова, М. І. Зелінської, 
Н. Р. Нижник, Н. О. Рибалки, В. А. Шатіло. Цим питанням присвячували роботи 
зарубіжні науковці: Роберт Агранофф, Філіп Ардант, Чарльз Вайз, Чарльз Деббах, 
І. Л. Бачило, Б. Н. Габричидзе, В. М. Горшеньов, І. С. Іксанов, М. А. Крутоголов, 
Б. М. Лазарєв, Ю. М. Козлов, О. Є. Кутафін, О. М. Осавелюк, А. О. Панов, 
Д. Н. Петровский, М. М. Скрипніков, Б. О. Страшун, Ю. О. Тихомиров, 
В. Є. Чиркін, О. В. Щіпанов. Проте, комплексної наукової розвідки щодо зазначених 
структур, їх конституційно-правової природи у вітчизняному конституційному праві 
ще не має. 

На сьогодні функції, повноваження, компетенція, процедура створення та 
функціонування вищезазначених органів, крім Ради національної безпеки і оброни 
України і представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, не 
отримала свого законодавчого закріплення, а визначаються окремими положеннями, 
які затверджує Президент України, що і зумовлює гостру необхідність в усуненні 
такої прогалини і удосконаленні діяльності Президента України. 

Особливої актуальності це питання набуває з огляду на глибоку кризу 
політичної, правової системи, стагнації економіки, що стало наслідком порушення 
вимог Конституції, правового нігілізму, необхідністю захисту прав і свобод 
громадян і що призвело до загроз територіальної цілісності, державного 
суверенітету, військової агресії. Тому, удосконалення, підвищення ефективності 
діяльності допоміжних служб, апарату Президента України лежить, передусім, в 
площині забезпечення подолання цих загроз, участі у розробці механізмів виходу із 
системної кризи шляхом проведення кардинальних змін у політичній, економічній, 
правовій, військовій сферах щодо реформ Конституції України, бюджетної, 
податкової політики, децентралізації публічної влади, судової влади, приборкання 
корупції. Останні зміни у складі і характері діяльності допоміжних органів свідчать 
про таке спрямування їх роботи. 

Все це зумовлює актуальність обраної теми дисертації та необхідність 
подальшого дослідження даної проблематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в межах планових досліджень, які здійснювались відділом 
конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України: «Проблеми теорії конституційного права 
України» (номер державної реєстрації 0110U002174), «Теоретичні проблеми 
розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (номер 
державної реєстрації 0112U007118) та «Держава і громадянське суспільство: 
конституційно-правові засади взаємодії» (номер державної реєстрації 0114U003871). 
Основні положення дисертаційного дослідження відповідають завданням здійснення 
в Україні державно-правової реформи.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
поглиблення теоретико-методологічних та прикладних аспектів конституційно-
правових засад функціонування координаційних, консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних органів і служб при Президентові України, пошук організаційно-
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правових інструментів удосконалення їх діяльності та її законодавчого 
забезпечення. З огляду на поставлену мету визначено такі завдання: 

охарактеризувати  конституційно-правову природу допоміжних структур при 
Президентові України в системі державних інститутів; 

виокремити критерії класифікації допоміжних структур при Президентові 
України; 

провести порівняльно-правовий аналіз допоміжних структур при главі 
держави в зарубіжних країнах; 

визначити функціональні та нормативно-правові основи діяльності 
допоміжних структур, їх правового статусу, функції і повноваження; 

проаналізувати інституційні та організаційно-правові засади функціонування 
допоміжних структур при Президентові України; 

узагальнити напрями удосконалення діяльності допоміжних структур;  
внести пропозиції щодо перспектив їх розвитку, впорядкування складу та 

конституційно-правового забезпечення діяльності. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

здійснення повноважень Президента України в діяльності його допоміжних органів. 
Предметом дослідження є конституційно-правові аспекти функціонування 

допоміжних структур при Президентові України.  
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

складають комплекс філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальних 
методів наукового пізнання, зокрема, історичного методу, який дав можливість 
дослідити процеси становлення інституту президента та його допоміжних органів; 
порівняльно-правовий метод дав змогу провести порівняльний аналіз діяльності 
допоміжного апарату глав зарубіжних держав за умов різних форм правління; 
структурно-функціональний метод дозволив з’ясувати організаційні, інституційні та 
процесуальні аспекти функціонування допоміжних органів; діалектичний метод 
було застосовано при дослідженні сучасних проблем удосконалення діяльності та 
перспектив розвитку координаційних, консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів і служб при Президентові України в контексті конституційної 
реформи; статистичний метод дозволив дати кількісну характеристику 
консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб Президента України; 
формально-логічний метод допоміг тлумаченню дефініцій, правових норм, які 
характеризують конституційно-правові аспекти діяльності Президента України та 
його апарату; комплексне використання зазначених методів дало можливість 
зосередити увагу на конституційно-правових аспектах вдосконалення правового 
статусу і нормативного забезпечення діяльності допоміжних структур при 
Президентові України. 

Емпіричною основою дисертації стали нормативно-правові акти щодо 
організації та діяльності координаційних, консультативних, дорадчих і допоміжних 
органів та служб при Президентові України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших 
комплексним дослідженням конституційно-правових аспектів статусу 
координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб 
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при Президентові України з урахуванням сучасних реалій, спрямованим на пошук 
оптимізації функціонування та підвищення ефективності їх діяльності щодо 
забезпечення роботи Глави держави, а також вдосконалення законодавчого 
забезпечення цих органів.  

У межах дисертаційного дослідження обґрунтовуються такі положення і 
висновки, а саме: 

вперше: 
з огляду на проведений аналіз конституційно-правових засад координаційних, 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові 
України зроблений висновок про те, що зазначені органи є специфічними, 
своєрідними квазі-державними утвореннями, які доцільно об’єднати терміном 
«державні установи», що надають Президенту України, згідно визначеної 
компетенції, послуги організаційного, правового, консультативного, 
інформаційного, експертно-аналітичного характеру тощо; 

обґрунтовано, що допоміжні структури при Президентові України формують 
його факультативний інститут у складі конституційного інституту президенства, 
призначений для забезпечення діяльності Глави держави і є сукупністю 
конституційних приписів, норм законодавчих та підзаконних актів, що визначають 
правовий статус зазначених органів, спрямованих на реалізацію повноважень 
Президента; 

дано авторське визначення допоміжних органів при Президентові України, як 
факультативного інституту у складі конституційного інституту президентства та 
сукупності структур створених для забезпечення реалізації повноважень главою 
держави, які не наділені державно-владними повноваженнями та діють лише в 
межах та у спосіб, що визначені Президентом України та спеціальними законами, 
що передбачені  Конституцією України; 

запропоновано проект Указу Президента України «Про систему 
координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб 
при Президентові  України», а також Типове положення про ці органи. 

удосконалено: 
положення щодо конституційно-правової природи та повноважень 

допоміжних структур при Президентові України, похідної від конституційного 
статусу Президента України, про те, що допоміжні структури при Президентові 
України можуть здійснювати свою діяльність у межах та у спосіб, передбачений 
Главою держави, з метою фахового здійснення ним своїх функцій;  

базові характеристики правового статусу допоміжних структур при 
Президентові України, зокрема: загально-правовою основою їх створення та 
функціонування є Конституція України. Основний Закон України містить як спільну 
для них загальну підставу щодо закріплення повноваження Президента України 
створювати допоміжні органи і служби, так і на найвищому нормативному рівні 
передбачає діяльність окремих із таких органів – зокрема, таких, як РНБО 
(стаття 107), Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 
(стаття 139); повноваження усіх координаційних, консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних органів і служб при Президентові України різняться між собою, 
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що об’єктивно зумовлено відмінністю їх функцій, однак при цьому вони мають 
спільне та єдине призначення – забезпечення здійснення Президентом України своїх 
повноважень;  

положення про те, що допоміжні структури при Президентові України мають 
інституційні, організаційно-правові форми прояву та функціонування, а саме:  Рада 
національної безпеки і оборони України, Адміністрація Президента України, 
Державне управління справами, рада, Національна рада, Конституційна комісія, 
Представництво Президента України, Представник Президента України, 
Уповноважений Президента України, Радник Президента України, комітет, комісія, 
координаційний штаб, робоча група та інші; 

пропозиції щодо необхідності розробки та прийняття нової редакції Закону 
України «Про Президента України», в якому окрім положень про його 
конституційний статус, визначити порядок забезпечення організації його діяльності, 
допоміжними структурами при Президентові України. 

дістали подальшого розвитку: 
положення, про те що допоміжні структури при Президентові України можуть 

здійснювати свою діяльність лише у межах і у спосіб, передбачених главою 
держави, для фахового здійснення ним своїх функцій та повноважень; 

критерії класифікації допоміжних структур, а саме: за законодавчим порядком 
створення, за терміном дії, за сферами здійснення обов’язків допоміжних органів  та 
ін.;  

положення щодо напрямів удосконалення діяльності допоміжних структур 
при Президентові України, серед яких можна виділити, зокрема: запровадження та 
здійснення постійного й жорсткого контролю за ефективністю діяльності утворених 
главою держави допоміжних органів і служб; кадрове забезпечення зазначених 
органів; забезпечення сталої роботи допоміжних органів при главі держави, 
утворених на засадах членства та ін.; 

положення щодо діяльності адміністративного апарату, а саме організація та 
функціонування допоміжних структур при Президентові України мають базуватись 
на загальноєвропейських засадах доброго, належного («good governance») 
врядування, а саме сталого розвитку, децентралізації публічної влади, 
субсидіарності щодо надання публічних послуг, прозорості та підзвітності з 
антикорупційною складовою, громадського контролю та активного залучення 
громадян до прийняття управлінських рішень, впровадження електронного 
врядування;  

положення про те, що трансформаційний процес удосконалення 
функціонування допоміжних структур при Президентові України повинен мати 
чітку мету – забезпечити організаційну та функціональну єдність допоміжного 
апарату глави держави, модернізацію його структури, підвищення ефективності 
діяльності та здійснення її виключно в рамках повноважень глави держави. 

Практичне значення одержаних результатів обумовлюється актуальністю 
дослідження, його новизною та висновками теоретичного і прикладного характеру. 

Сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 
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у науково-дослідницькій роботі – для врахування у подальших розробках 
щодо конституційно-правових аспектів функціонування інституту президента, при 
підготовці розділів відповідних підручників, навчальних посібників з 
конституційного права; 

у правотворчій діяльності – при підготовці проектів законів і підзаконних 
актів щодо вдосконалення конституційно-правового статусу Президента України та 
його допоміжного апарату, структурних підрозділів відповідних органів та служб; 

у правовиховній роботі – з метою підвищення правової культури населення, 
державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування; 

у навчальному процесі – при викладанні відповідних юридичних дисциплін і 
спецкурсів, зокрема, конституційного, адміністративного права, у науковій роботі 
студентів. 

Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі 
Національної академії державного управління при Президентові України (Довідка 
про впровадження від 29 вересня 2015 року № 1/15-15-722), а також у Науково-
дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування 
Національної академії правових наук України при розробці висновків і 
рекомендацій з фундаментального наукового дослідження «Державно-владні 
інституції в організаційно-правовому механізмі реалізації Конституції України» і 
при підготовці науково-консультативних висновків щодо проектів нормативно-
правових актів (Довідка про впровадження від 16 вересня 2015 року № 196) 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки, 
рекомендації та пропозиції дисертаційної роботи обговорювалося на засіданні 
відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, а також оприлюднені на науково-
практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції 
«Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» 
(м. Полтава, 23 листопада 2012 р.; тези опубліковано); Всеукраїнській заочній 
науково-практичній конференції «Становлення та розвиток місцевого 
самоврядування» (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 р.; тези опубліковано); 
Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Дніпропетровськ, 
14 грудня 2012 р.; тези опубліковано); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Гуманітарні науки и модернізація правової системи держави: 
російський і зарубіжний досвід» (м. Новосибірськ, 22 листопада 2013 р.; тези 
опубліковано в електронному варіанті); Науковій конференції «Інститут Президента 
України в системі державної влади України» (м. Київ, 17 січня 2014 р.; тези 
опубліковано); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів 
та молодих вчених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної 
майстерності: пошуки молодих учених» (м. Одеса, 24 квітня 2015 р.; тези 
опубліковано). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки, сформульовані у 
дисертаційному дослідженні, знайшли відображення у дванадцяти наукових працях, 
п’ять з яких опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук і 
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входять до переліку наукових фахових видань України, одна з яких внесена до 
Міжнародної наукометричної бази даних, в одній науковій статті, опублікованій у 
зарубіжному виданні Грузії, а також у шести тезах доповідей на всеукраїнських та 
міжнародних науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації відповідають меті і завданням дослідження. 
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують сім підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел, який містить 207 найменувань та налічує 
25 сторінок та додатків (3 додатки – на 11 сторінках). Загальний обсяг дисертації 
становить 200 сторінок, з яких – 175 сторінок основного тексту.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У Вступі до дисертації обґрунтовується актуальність теми дисертаційного 

дослідження; показаний зв’язок з науковими програмами, планами та темами; 
визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи  дослідження; розкрито наукову 
новизну і практичне значення отриманих результатів; наведено інформацію 
стосовно апробації дослідження, публікацій дисертанта, його структури та обсягу. 

Розділ 1 «Конституційно-правові засади координаційних, 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (допоміжних 
структур) при Президентові України» включає три підрозділи, в яких аналізується 
конституційно-правова природа координаційних, консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних органів і служб при Президентові України, запропоновано 
критерії їх класифікації, дана порівняно-правова характеристика таких органів при 
главі держави в зарубіжних країнах. 

У підрозділі 1.1 «Конституційно-правова природа допоміжних структур 
при Президентові України» на основі аналізу літературних і нормативних джерел 
досліджується процес становлення та розвитку цих органів, розкривається їх 
конституційна, державно-правова природа. 

Наукові пошуки стосуються використання праць В. Б. Авер’янова, 
С. А. Агафонова, Г. Еллінека, І. С. Іксанова, В. В. Кравченка, О. В. Носенка, 
О. М. Осавелюка, А. О. Панова, Д. М. Петровського, Н. Г. Плахотнюк, 
В. Ф. Погорілка, Н. О. Рибалки, С. Г. Серьогіної, М. М. Скрипнікова, 
О. В. Скрипнюка, В. Л. Федоренка, В. М. Шаповала, В. А. Шатіло, О. В. Щіпанова, 
О. І. Ющика та інших авторів, полеміка з якими, а також використання перших актів 
щодо започаткування інституту президента в Україні, конституційних проектів, 
актів Президента України, історичних джерел, – дають можливість дослідити 
конституційно-правову природу зазначених органів. Зокрема, підкреслюється, що 
вона є похідною від конституційного статусу, функцій і повноважень Президента, 
що президентські структури можуть здійснювати свою діяльність лише у межах і у 
спосіб, передбачених главою держави, для фахового здійснення ним своїх функцій.  

Прослідковано історію становлення структур при Президентові з 
використанням приписів стосовно проектів Конституції, що розроблялися у 90-х 
роках минулого сторіччя, своєрідного допоміжного органу, яким у 1992 році була 
Державна дума України, а також першої Адміністрації Президента. 
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Проведений аналіз теоретичних розвідок конституційно-правової природи 
структур при Президентові. Зокрема, їх функціональної спрямованості 
(С. А. Агафонов); особливостей їх статусу, пов’язаних із здійсненням так званої 
«президентської влади» (В. А. Шатіло); сучасного конституційного статусу 
президента, його місця у механізмі здійснення державної влади; розкриття правової 
природи поняття органу державної влади, державного органу та допоміжних органів 
при президентові, критеріїв їх відмінностей, визначення, ознак, статусу осіб, які 
працюють у допоміжних органах (В. Б. Авер’янов, О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, 
В. М. Шаповал, Н. Г. Плахотнюк, Н. О. Рибалка, В. С. Журавський, О. М. Осавелюк, 
Д. М. Петровський, І. С. Іксанов, А. О. Панова, О. В. Щіпанов, М. М. Скрипніков). 

Висловлюється думка відносно передчасності визначення органів, що діють 
при Президентові України, термінами «апарат Президента», «допоміжний апарат 
Президента», «допоміжний президентський апарат» (І. С. Іксанов), визначення їх як 
недержавних органів при главі держави, адже, їх створює Президент – глава 
держави. 

Наголошується, що за родовою ознакою «забезпечення діяльності Президента 
України» координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби 
умовно можна поєднати терміном «допоміжні структури при Президентові України 
(допоміжні структури)», оскільки координаційні, консультативні, дорадчі функції 
різних органів і служб спрямовані на надання Президенту аналітичної, 
інформаційної, правової, тощо допомоги, а діяльність цих органів і служб 
уособлюються в певних організаційних структурах. 

Зроблений висновок про те, що з точки зору державно-правової природи вони 
є специфічними, своєрідними державно-подібними, квазі-державними утвореннями, 
які доцільно об’єднати терміном «державні установи», що надають Президенту 
України, згідно визначеної компетенції, послуги організаційного, правового, 
консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного тощо характеру. 

Висловлюється авторська позиція стосовно конституційно-правової природи 
цих допоміжних структур: вони з точки зору теорії конституційного права 
формують його факультативний інститут у складі конституційного інституту 
президентства, а звідси виходить їх визначення, як факультативного інституту у 
складі конституційного інституту президенства та сукупності структур, створених 
для забезпечення реалізації повноважень главою держави, які не наділені державно-
владними повноваженнями та діють лише в межах та у спосіб, що визначені 
Конституцією, законами України та актами Президента України (В. В. Кравченко, 
В. Ф. Мелащенко, О. В. Носенко, В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко). 

У підрозділі 1.2 «Класифікація допоміжних структур при Президентові 
України» досліджується типологія допоміжних структур за різними критеріями, 
ознаками. 

Звертається увага на проблему впорядкування складу цих органів 
(І. І. Бодрова), систематизацію апарату Президента України (О. І. Зозуля).  

Приводяться різноманітні класифікації допоміжних структур: 
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органи, що забезпечують персональний статус глави держави, координують 
діяльність інших державних установ, представляють главу держави назовні 
(О. М. Осавелюк); 

постійно-діючі консультативно-дорадчі органи, утворення яких 
обумовлюється нормами про відповідне повноваження Президента України; 
консультативно-дорадчі органи, що утворюються для вирішення певних завдань, що 
виникають перед Українською державою і Президентом України; консультативно-
дорадчі органи, що утворюються для консультацій Президентові України 
(В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк). 

Розкривається типологія допоміжних структур за різними критеріями: за 
напрямами діяльності, за складом і способом забезпечення повноважень глави 
держави (Д. М. Петровський); за предметом діяльності, за забезпечувальними 
функціями (І. С. Іксанов); за функціональною ознакою (В. С. Журавський). 

Запропонований авторський підхід до класифікації допоміжних структур. 
У підрозділі 1.3 «Порівняльно-правова характеристика конституційної 

природи допоміжних структур при главі держави в зарубіжних країнах» на 
основі аналізу норм Конституцій зарубіжних країн, законодавчих актів, форм 
правління досліджуються особливості організації та діяльності допоміжних 
структур при главі держави. 

У діяльності допоміжних органів при главі держави в різних країнах є певні 
схожі та відмінні риси. Схожість зумовлена основним призначенням допоміжних 
органів – покладанням на них обов’язків щодо забезпечення повноважень глави 
держави і, отже, необхідністю вирішення схожих завдань. Відмінності їхньої 
діяльності пов’язані з найрізноманітнішими обставинами. Серед яких можна 
виділити належність держави до тієї чи іншої правової сім’ї, визначена в Основному 
Законі модель поділу влади і спосіб розподілу повноважень між державними 
органами, традиції, тощо. Порівняльне дослідження допоміжних органів при главі 
держави може допомогти у виявленні позитивного досвіду діяльності допоміжних 
органів у різних країнах і визначенні умов його застосування, наприклад, у нашій 
державі. 

З метою вивчення практики моделювання системи допоміжних і дорадчих 
органів при президентові значну цінність становить конституційно-правовий досвід 
держав, де вперше був заснований інститут президентства, в ході природного 
процесу розвитку якого з’явилися органи при президентові різноманітних 
організаційних форм, і де вперше була заснована форма правління, за якої президент 
не входить до жодної з гілок державної влади 

Акцентується увага на особливості функціонування цих органів при 
монархічній та республіканській формах правління. 

Дається змістовна характеристика допоміжних структур при главі держави у 
США, Франції, Російській Федерації, Білорусії, Киргизії, їх специфіка у країнах із 
парламентарною формою правління, зокрема, Німеччині, монархічною – у Великій 
Британії, Японії, Іспанії, у соціалістичних державах – Китайській Народній 
Республіці. 
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Дослідження особливостей конституційно-правової природи допоміжних 
органів при главі держави в зарубіжних країнах засвідчує, що в Україні є 
можливості використання позитивного досвіду зарубіжних країн щодо 
вдосконалення організації і діяльності допоміжних структур при Президентові 
України та раціоналізації їх правового забезпечення в конституційних приписах, на 
рівні закону і підзаконних актів.  

Розділ 2 «Правові, функціональні та інституційні основи діяльності 
координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 
служб (допоміжних структур) при Президентові України» складається із двох 
підрозділів, в яких проаналізовано правовий статус допоміжних органів, їх функції, 
повноваження, інституційні та організаційно-правові засади функціонування. 

У підрозділі 2.1 «Правовий статус допоміжних структур при 
Президентові України, їх функції та повноваження» досліджуються теоретичні та 
прикладні аспекти правового статусу допоміжних структур при Президентові 
України, їх функції і повноваження, насамперед на основі аналізу статусу постійно 
діючих, а також законодавчо створених органів: Адміністрації Президента України, 
Державного управління справами, Ради національної безпеки і оборони, 
представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 

Акцентується на тому, що зведення в літературі питання правового статусу 
державного органу до визначення його компетенції не повною мірою розкриває 
зміст поняття «правовий статус», оскільки за такого підходу поза увагою 
залишається доволі широкий пласт засадничих питань, пов’язаних з організацією 
діяльності та, власне, діяльністю державних органів. 

Ґрунтовний аналіз пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України 
дав можливість визначити та детально розглянути комплексні ознаки правового 
статусу згаданих органів і служб при Президентові України: організаційно-правовий 
спосіб започаткування діяльності – створення; ексклюзивний суб’єкт створення – 
Президент України; граничний бюджетний ресурс їх створення та подальшої 
діяльності, у тому числі її припинення – «у межах коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України»; переслідувана мета та цільовий забезпечувальний 
характер призначення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 
служб – «для здійснення своїх повноважень». 

Підкреслюється, що конституційно-правовий статус досліджуваних структур 
не був сталим. Він залежав від багатьох державно-правових факторів: 
конституційного статусу Глави держави в до і пост конституційний періоди; форми 
державного правління; політичного режиму; деформацій у політичній, соціально-
економічній сферах. Аналіз відповідних указів президента України дозволів 
охарактеризувати правовий статус, функції, повноваження, організаційну структуру 
Адміністрації Президента України і Державного управління справами, а положення 
Конституції України і законів про РНБО України, про Представництво Президента 
України в Автономній Республіці Крим – елементи їхнього статусу. 

На основі аналізу загальних засад організації діяльності зазначених вище 
органів, їхніх функції та повноважень в дисертації виділяються базові 
характеристики правового статусу допоміжних структур при Президентові України.  
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У підрозділі 2.2 «Інституційні та організаційно-правові засади 
функціонування допоміжних структур при Президентові України» 
характеризуються інституційні засади їх функціонування та організаційно-правові 
форми діяльності. 

При дослідженні організаційно-правових засад функціонування допоміжних 
структур при Президентові України застосовується інституційний, функціональний 
принцип, виходячи з видів цих органів і служб, залежно від характеру та змісту 
покладених на них завдань. Акцентується, що у відповідних законах, указах 
Президента України визначається організаційно-правова спрямованість діяльності 
цих структур: координаційна, консультативна, дорадча, допоміжна, спеціальна 
допоміжна тощо. 

Допоміжні структури при Президентові України не можуть здійснювати свою 
діяльність без визначення інституційних, організаційно-правових засад їхнього 
функціонування.  

Таке визначення може здійснюватися на двох автономних рівнях – 
законодавчому (якщо діяльність органу регламентується безпосередньо 
Конституцією України та/або законами України, наприклад, РНБО України, 
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим) та 
підзаконному (коли йдеться про реалізацію главою держави повноважень, 
передбачених пунктом 28 частини першої статті 106 Основного Закону України, 
шляхом видання ним відповідних указів). 

Аналіз чинного законодавства України дає підстави для висновку про те, що 
допоміжні структури при Президентові України мають такі інституційні, 
організаційно-правові форми прояву та функціонування: Адміністрація Президента 
України, управління, рада, комісія, Представництво Президента України, 
Представник Президента України, Уповноважений Президента України, Радник 
Президента України, комітет, координаційний штаб, робоча група. Зазначений 
перелік організаційно-правових форм не є вичерпним. 

Розділ 3 «Шляхи удосконалення діяльності та законодавчого 
забезпечення координаційних, консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів і служб (допоміжних структур) при Президентові України» 
включає два підрозділи, в яких досліджені основні напрями удосконалення 
діяльності допоміжних органів, перспективи їх впорядкування та нормативно-
правового забезпечення. 

У підрозділі 3.1 «Напрями удосконалення діяльності допоміжних структур 
при Президентові України» зазначено, що перспективи стабільного виконання 
главою держави визначених Конституцією України повноважень безпосередньо 
залежать від рівня забезпечення високоефективного функціонування 
координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб 
при Президентові України. 

Особливої актуальності це питання набуває з огляду на глибоку кризу 
політичної, правової системи, стагнації економіки, що стало наслідком узурпації 
влади, порушення Конституції, правового нігілізму, нехтуванням захисту прав і 
свобод громадян і що призвело до загроз територіальної цілісності, державного 
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суверенітету, військової агресії. Тому, удосконалення, підвищення ефективності 
діяльності допоміжних служб, апарату Президента лежить, передусім, в площині 
забезпечення подолання цих загроз, вироблення механізмів виходу із системної 
кризи шляхом проведення кардинальних змін у політичній, економічній, правовій, 
військовій сферах щодо реформ Конституції, бюджетної, податкової політики, 
децентралізації публічної влади, судової влади, приборкання корупції. Останні 
зміни у складі і характері діяльності допоміжних органів свідчать про таке 
спрямування їх роботи. 

Серед основних проблем у сфері діяльності допоміжних структур при 
Президентові України виділяються: запровадження та здійснення постійного й 
жорсткого контролю за ефективністю діяльності утворених главою держави 
допоміжних органів і служб; їх кадрове забезпечення; проблема забезпечення сталої 
роботи допоміжних структур, утворених на засадах членства; включення до складу 
колегіальних допоміжних структур, що діють на засадах членства, діючих суддів; 
нормативно-правове забезпечення діяльності допоміжних структурі; недостатньо 
чітке врегулювання правового статусу окремих допоміжних структур, утворених 
Президентом України; недосконале впровадження системи електронного 
врядування в систему забезпечення ефективної роботи цих органів (О. І. Зозуля, 
Д. М. Петровський, І. І. Бодрова, Н. О. Рибалка, В. В. Єганов). 

Підкреслено, що удосконалення організації і діяльності допоміжних структур 
при Президентові України має бути забезпечене не лише за рахунок відповідних 
ініціатив глави держави, а й скоординованою діяльністю самих цих органів, у першу 
чергу, тих, що діють на постійній професійній основі; трансформаційний процес 
удосконалення діяльності допоміжних структур при Президентові України повинен 
мати чітку мету – забезпечити організаційну та функціональну єдність допоміжного 
апарату глави держави, модернізацію його структури, підвищення ефективності 
їхньої роботи та здійснення її виключно в рамках повноважень глави держави; 
доцільно і надалі розвивати практику широкого залучення до діяльності допоміжних 
структур інституцій громадянського суспільства для забезпечення ефективності та 
прозорості роботи президентського апарату; слід продовжити активне впровадження 
електронного врядування, інших інноваційних методів управлінської діяльності, 
зокрема, реалізацію електронних петицій. 

Зосереджено на тому, що організація та функціонування координаційних, 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові 
України мають базуватись на загальноєвропейських принципах доброго, належного 
(«good governance») врядування (О. В. Бейко, Н. В. Грицяк, О. Ю. Оржель, 
В. В. Толкованов, Б. М. Шевчук), які доцільно нормативно визначати у статутних 
актах допоміжних структур. 

У підрозділі 3.2 «Перспективи впорядкування законодавчого забезпечення 
допоміжних структур при Президентові України» зосереджено на важливості 
системного підходу до законодавчого забезпечення діяльності зазначених органів.  

Система законодавчого забезпечення діяльності допоміжних структур при 
Президентові України має включати декілька рівнів правового, законодавчого 
забезпечення: конституційний у вигляді конституційних приписів, законодавчий у 
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вигляді положень відповідних законів та підзаконних нормативних актів, зокрема, 
указів і розпоряджень Президента України.  

Доцільно розробити та прийняти нову редакцію Закону України «Про 
Президента України», в якому окрім положень про його конституційний статус, в 
окремому розділі визначити порядок забезпечення організації його діяльності, 
зокрема, з боку координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів і служб при Президентові України.  

Зроблено висновок про доцільність створення єдиного реєстру 
координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб 
при главі держави, поклавши обов’язок щодо його ведення на Адміністрацію 
Президента України, а також забезпечення вільного доступу кожному до цього 
реєстру на офіційному Інтернет-порталі Президента України. З одного боку, це 
сприяло б посиленню дієвості внутрішнього поточного контролю глави держави за 
рівнем ефективності роботи зазначених органів та доцільністю подальшого 
існування, полегшило б прийняття рішень щодо оптимізації їх системи, з другого – 
сприяло б інформуванню громадськості щодо функціонування таких органів, 
правових основ їхньої діяльності, персонального складу, результатів роботи тощо. 

Окремий рівень законодавчого забезпечення допоміжних структур при 
Президентові України має стосуватись їх складу в цілому. Це може бути 
спеціальний Указ Президента України, яким доцільно затвердити Типове положення 
про такі органи. У зв’язку з цим дається предметна характеристика проекту Указу 
Президента України «Про систему координаційних, консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних органів і служб при Президентові України», а також Типового 
положення про них. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Сформульовано основні та найбільш важливі теоретичні положення 

дисертаційного дослідження, наведено теоретичні узагальнення та наукові підходи 
вирішення наукового завдання щодо конституційно-правових засад функціонування 
координаційних, консультативних, дорадчих та інші допоміжних органів і служб 
при Президентові України, організаційно-правових інструментів удосконалення їх 
діяльності та її законодавчого забезпечення: 

1. Допоміжні структури при Президентові України є специфічними, 
своєрідними державними органами, оскільки їх статус регулюється актами 
Президента України (окрім Ради національної безпеки і оброни України і 
представництва Президента України в Автономній Республіці Крим – їх статус 
закріплений у відповідних Законах України). За родовою ознакою «забезпечення 
діяльності Президента України» координаційні, консультативні, дорадчі та інші 
допоміжні органи і служби умовно можна поєднати терміном «допоміжні структури 
при Президентові України (допоміжні структури)», оскільки координаційні, 
консультативні, дорадчі функції різних органів і служб спрямовані на надання 
Президенту організаційної, правової, консультативної, інформаційної, експертно-
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аналітичної тощо допомоги, а діяльність цих органів і служб уособлюються в 
певних організаційних структурах. 

Державно-правові засади статусу допоміжних структур при Президентові 
України свідчать про те, що вони є квазі-державними утвореннями, які доцільно 
об’єднати терміном «державні установи», що надають Президенту України, згідно 
визначеної компетенції, послуги організаційного, правового, консультативного, 
інформаційного, експертно-аналітичного тощо характеру. 

2. Конституційна природа цих органів безпосередньо пов’язана із 
конституційним статусом Президента України, його функціями і повноваженнями. 
Аналіз доктринальних і нормативних джерел щодо аксіологічних ознак цієї природи 
дозволяє зробити висновок, що з точки зору теорії конституційного права допоміжні 
структури формують його факультативний інститут у складі конституційного 
інституту президентства, призначений для забезпечення діяльності Глави держави і 
є сукупністю конституційних приписів, норм законодавчих та підзаконних актів, які 
регулюють відносини щодо надання Президенту організаційної, правової, 
консультативної, інформаційної, експертно-аналітичної допомоги та визначають 
правовий статус, спрямований на реалізацію повноважень Президента. 

3. Зазначені органи, різноманітні за своїм призначенням, функціональною 
спрямованістю, типологічними критеріями, які дають можливість розглянути їх в 
комплексі за часом існування, предметом, сферами діяльності, функціональним 
призначенням тощо. І це дало можливість виокремити такі критерії класифікації 
допоміжних структур, а саме: за законодавчим порядком створення, за терміном дії, 
за сферами здійснення обов’язків допоміжних органів  та ін.;  

4. Порівняно-правова характеристика конституційної природи допоміжних 
структур при главі держави в зарубіжних країнах дозволила визначити переваги і 
недоліки їх функціонування та сприятиме можливості використання позитивного 
зарубіжного досвіду в Україні. 

5. Базовими характеристиками правового статусу допоміжних структур при 
Президентові України, зокрема є: загально-правовою основою їх створення та 
функціонування є Конституція України, при цьому, Основний Закон України 
містить як спільну для усіх них загальну підставу для цього шляхом закріплення 
повноваження Президента України створювати допоміжні органи і служби, так і на 
найвищому нормативному рівні передбачає діяльність окремих із таких органів – 
зокрема, таких, як РНБО України (стаття 107), Представництво Президента України 
в Автономній Республіці Крим (стаття 139); повноваження усіх допоміжних 
структур при Президентові України різняться між собою, що об’єктивно зумовлено 
відмінністю їхніх функцій, однак при цьому вони мають спільне та єдине 
призначення – забезпечення здійснення Президентом України своїх повноважень; 
прийняття кадрових рішень щодо формування персонального складу своїх 
допоміжних структур є виключним повноваженням Президента України, з 
урахуванням установлених законодавством особливостей формування окремих 
колективних органів, входження до складу яких передбачено за посадою; залежно 
від різних факторів допоміжні структури при Президентові України можуть 
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створюватися зі статусом юридичної особи або без такого статусу (у цьому разі їх 
діяльність здійснюється на постійній або тимчасовій основі).  

6. На основі аналізу інституційних та організаційно-правових засад 
допоміжних структур при Президентові України, конституційних положень, 
законодавчих актів та підзаконних актів глави держави вбачається за можливе 
виділити такі інституційні та організаційно-правові форми функціонування 
допоміжних структур при Президентові України: Рада національної безпеки і 
оборони України, Адміністрація Президента України, Державне управління 
справами, рада, Національна рада, Конституційна комісія, Представництво 
Президента України, Представник Президента України, Уповноважений Президента 
України, Радник Президента України, комітет, комісія, координаційний штаб, 
робоча група. Зазначений перелік інституційних, організаційно-правових форм не є 
вичерпним.  

7. Серед основних напрямів удосконалення діяльності допоміжних структур 
при Президентові України слід виокремити наступні: залучення до діяльності 
допоміжних структур інституцій громадянського суспільства для забезпечення 
ефективності та прозорості роботи президентського апарату; продовження 
активного впровадження електронного врядування, інших інноваційних методів 
управлінської діяльності, зокрема, реалізацію електронних петицій; організація та 
функціонування допоміжних структур при Президентові України мають базуватись 
на загальноєвропейських засадах доброго, належного («good governance») 
врядування: сталого розвитку, децентралізації публічної влади, субсидіарності та 
безпристрасності щодо надання публічних послуг, прозорості та підзвітності з 
антикорупційною складовою, громадського контролю та активного залучення 
громадян до прийняття управлінських рішень, впровадження електронного 
врядування. Такі засади доцільно закріпляти в статутних актах відповідних 
допоміжних органів.  

8. Нормативне регулювання діяльності допоміжних органів і служб при 
Президентові України повинно мати диференційований характер, що давало б змогу 
враховувати ту чи іншу їхню специфіку, місце та роль у забезпеченні діяльності 
глави держави, враховувати особливості їх координації та взаємодії між ними.  

Система законодавчого забезпечення діяльності допоміжних структур при 
Президентові України має включати декілька рівнів правового, законодавчого 
забезпечення: конституційний у вигляді конституційних приписів, законодавчий у 
вигляді положень відповідних законів та підзаконних нормативних актів, зокрема, 
указів і розпоряджень Президента України. Доцільно розробити та прийняти нову 
редакцію Закону України «Про Президента України», в якому окрім положень про 
його конституційний статус, в окремому розділі визначити порядок забезпечення 
організації його діяльності, зокрема, з боку допоміжних структур при Президентові 
України. Окремий рівень законодавчого забезпечення допоміжних структур при 
Президентові України має стосуватись їх складу в цілому. Це може бути 
спеціальний Указ Президента України, яким доцільно затвердити Типове положення 
про такі органи. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Коваль Н. В. Координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні 
органи і служби при Президентові України: конституційно-правовий аспект. – 
На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правових аспектів 
діяльності координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів і служб при Президентові України. 

У дисертації проведено комплексний аналіз, доктринальні та прикладні 
дослідження конституційно-правових засад статусу зазначених органів, їх природи, 
класифікації, дана порівняльно-правова характеристика таких органів в зарубіжних 
країнах. 

З огляду на проведений аналіз конституційно-правових засад координаційних, 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові 
України зроблений висновок про те, зазначені органи є специфічними, своєрідними 
державно-подібними, квазі-державними утвореннями, які доцільно об’єднати 
терміном «державні установи», що надають Президенту України, згідно визначеної 
компетенції, послуги організаційного, правового, консультативного, 
інформаційного, експертно-аналітичного тощо характеру; 

Обґрунтовано, що допоміжні структури при Президентові України формують 
його факультативний інститут у складі конституційного інституту президенства, 
призначений для забезпечення діяльності Глави держави і є сукупністю 
конституційних приписів, норм законодавчих та підзаконних актів, що визначають 
правовий статус зазначених органів, спрямованих на реалізацію повноважень 
Президента 

У дисертації обґрунтовано, що допоміжні структури при Президентові 
України формують його факультативний інститут у складі конституційного 
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інституту президентства, призначений для забезпечення діяльності Глави держави і 
є сукупністю конституційних приписів, норм законодавчих та підзаконних актів, що 
визначають правовий статус зазначених органів, спрямованих на реалізацію 
повноважень Президента України. 

Розкриваються функціональні та нормативно-правові основи діяльності 
допоміжних структур при главі держави, їх правовий статус, організаційно-правові 
форми роботи. 

Висвітлюються актуальні напрями удосконалення функціонування 
допоміжних структур при Президентові України, впорядкування їх системи, 
правового забезпечення діяльності.  

Запропоновано проект Указу Президента України «Про систему 
координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб 
при Президентові  України», а також Типове положення про ці органи. 

Ключові слова: допоміжні органи, Президент України, допоміжні структури 
при Президентові України, правовий статус допоміжних структур при Президентові 
України, функції допоміжних структур при Президентові України, організаційно-
правові форми допоміжних структур при Президентові України.  
 

АННОТАЦИЯ 
 

Коваль Н. В. Координационные, консультативные, совещательные и 
другие вспомогательные органы и службы Президента Украины: 
конституционно-правовой аспект. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – 
Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016.  

Диссертация посвящена исследованию конституционно-правовых аспектов 
координационных, консультативных, совещательных и других вспомогательных 
органов и служб при Президенте Украины.  
 С точки зрения теории конституционного права, вспомогательные структуры 
формируют факультативный институт в составе конституционного института 
президентства, предназначенный для обеспечения деятельности главы государства и 
представляет собой совокупность конституционных предписаний, норм 
законодательных и подзаконных актов, регулирующих отношения по 
предоставлению Президенту организационной, правовой, консультативной, 
информационной, экспертно-аналитической и т. д. помощи и определяют правовой 
статус указанных органов, направленных на реализацию Президентом своих 
полномочий 

В диссертации проведен комплексный анализ, теоретических и прикладных 
исследований конституционных основ правового статуса этих органов, их природы, 
классификации, дана сравнительно-правовая характеристика подобных органов в 
зарубежных странах.  
 Установлено, что конституционно-правовая природа координационных, 
консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб при 
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Президенте Украины определяется соответствующими предписаниями, нормами 
Конституции и законодательными актами Украины. Вышеупомянутые органы 
появляются с возникновением института Президента и более чем за двадцать лет 
существования имеют свою историю становления и развития. 

Раскрываются функциональные и нормативно-правовые начала деятельности 
вспомогательных структур при главе государства, их правовой статус, 
организационно-правовые формы работы.  

Освещаются актуальные проблемы совершенствования функционирования 
вспомогательных структур при Президенте Украины, упорядочения их системы, 
правового обеспечения деятельности. 
 Трансформационный процесс совершенствования деятельности 
координационных, консультативных, совещательных и других вспомогательных 
органов и служб при Президенте Украины должен имеет четкую цель - обеспечить 
организационную и функциональное единство вспомогательного аппарата главы 
государства, модернизацию его структуры, повышения эффективности их работы и 
осуществления ее исключительно в рамках полномочий главы государства 
 Ключевые слова: вспомогательные органы, Президент Украины, 
вспомогательные структуры при Президенте Украины, правовой статус 
вспомогательных структур при Президенте Украины, функции вспомогательных 
структур при Президенте Украины, организационно-правовые формы 
вспомогательных структур при Президенте Украины. 
 

SUMMARY 

 
Koval N. V. Coordinating, consultative, deliberative and other subsidiary 

bodies and the Office of the President of Ukraine: constitutional and legal aspects. – 
On the right of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of legal sciences, 
speciality 12.00.02 – constitutional law, the municipal right. – V. M. Koretsky Institute of 
State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016.  

This research focuses on constitutional and legal aspects of coordination, 
consultative, advisory and other subsidiary bodies and services of the President of 
Ukraine. 

In the dissertation the complex analysis, doctrinal and practical study of 
constitutional and legal principles of the status of these bodies, their nature, classification, 
this comparative legal description of such bodies in foreign countries. 

Given the analysis of the constitutional and legal principles of coordination, 
consultative, advisory and other subsidiary bodies and services of the President of Ukraine 
concluded that these bodies are specific, original state-like, quasi-governmental entities 
that are appropriate to merge the term «state institutions», the President of Ukraine 
providing, under certain competencies, services, organizational, legal, advisory, 
informational, expert-analytical nature, etc; 

In the dissertation, the supporting structure of the President of Ukraine form its 
optional Institute as a part of the constitutional institution presidency intended for support 
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of the President and is a combination of constitutional provisions, rules of laws and 
regulations that define the legal status of these bodies aimed at implementing powers of 
the President Ukraine. 

Highlights the current direction of improving the functioning of the subsidiary 
bodies under the President of Ukraine, streamline their systems, legal support activities. 

Key words: subsidiary bodies, the President of Ukraine, the support structures of the 
President of Ukraine, the legal status of the support structures of the President of Ukraine, 
the functions of the subsidiary bodies of the President of Ukraine, organizational and legal 
forms of the subsidiary bodies of the President of Ukraine. 
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