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ВСТУП 
 

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 



4 

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, 

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 
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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.  
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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-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 
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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 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 
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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 
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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, 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: 
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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: 

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; 
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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, 
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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 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.  
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РОЗДІЛ 1 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КООРДИНАЦІЙНИХ, 

КОНСУЛЬТАТИВНИХ, ДОРАДЧИХ ТА ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ 

ОРГАНІВ І СЛУЖБ (ДОПОМІЖНИХ СТРУКТУР) 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

 

1.1 Конституційно-правова природа допоміжних структур при 

Президентові України 

 

Запровадження поста Президента України, як і визначення його 

конституційно-правового статусу, відбулося майже одночасно з 

проголошенням незалежності України. Передумовою проголошення 

незалежності Української держави стало прийняття Декларації про державний 

суверенітет України, за якою Українська РСР визнавалася самостійною у 

вирішенні будь-яких питань свого державного життя. Водночас одним із 

фундаментальних приписів було закладено на законодавчому рівні те, що 

державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на 

законодавчу, виконавчу та судову. Передбачався принцип горизонтальної 

організації державної влади, що, у свою чергу, зумовлювало необхідність 

запровадити спосіб координації діяльності цих трьох гілок влади [90]. 

Започаткування інституту Президента України знайшло своє правове 

закріплення в законах УPCP «Про заснування поста Президента Української 

PCP і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) 

Української PCP» від 05 липня 1991 року № 1293-ХІІ [37] та «Про Президента 

Української PCP» від 05 липня 1991 року № 1295-ХІІ [38], де відповідно до 

ст. 1 Президент УPCP визначався як найвища посадова особа Української 

держави і глава виконавчої влади, а згодом як глава держави. 

Вищезазначене впирається у визначення правового статусу Президента 

України – систему його прав та обов’язків, що встановлюються Конституцією 
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та законами України, встановлення в першу чергу повноважень Президента 

України, а також визначення гарантії забезпечення його діяльності як глави 

держави. Це дає можливість вважати правовий статус Президента України 

юридичною основою функціонування інституту Президента України як 

державно-правового утворення [1, c. 9]. 

Закріплення на законодавчому рівні поста Президента України свідчить 

про високий рівень правосвідомості громадян, врахування міжнародного 

досвіду і реальне прагнення у забезпеченні України як суверенної, незалежної, 

демократичної та правової держави.  

Як справедливо зазначає Ю. С. Шемшученко, на сьогодні до 

пріоритетних напрямів конституційно-правових досліджень належать 

конституційно-правові норми, конституційно-правові інститути, система 

конституційного права України, інститут президентства та конституційний 

статус органів при президентові [92, c. 313]. 

Конституційно-правова природа координаційних, консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України 

визначається відповідними приписами, нормами Конституції та законодавчими 

актами України. Вищезазначені органи з’являються із виникненням інституту 

Президента і більш ніж за двадцять років існування мають свою історію 

становлення та розвитку. 

Найбільш яскраво всі риси допоміжних органів проявляються в разі їх 

існування при всенародно обраному главі держави, що отримав свою посаду 

безпосередньо від народу. Такий глава держави покликаний представляти 

країну в цілому. Відповідно, створювані при такому главі держави допоміжні 

органи покликані забезпечувати повноваження гаранта єдності держави. 

В. Ф. Погорілко зазначає, що Президент, який обирається народом, деякою 

мірою персоніфікує державу [92, c. 313]. 

Після виборів Президента України для забезпечення здійснення ним своїх 

повноважень було створено постійно діючий орган – «Адміністрацію 

Президента України», який виконував організаційне, правове, консультативне, 
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інформаційне та інше забезпечення діяльності Президента України. Це був 

перший допоміжний орган при главі держави – при першому Президентові 

України. Правова база для створення такого органу передбачалася у ст. 6 

Закону УРСР «Про Президента Української PCP», де зазначено, що Президент 

УРСР здійснює свої повноваження і може створювати необхідні управлінські й 

консультативні структури [38]. 

У процесі підготовки та прийняття Конституції 1996 року не було 

одностайної думки щодо тексту статті Основного Закону, присвяченої 

нормативному поняттю Президента. Важливо підкреслити, що проблема 

конституційного статусу Президента слугувала предметом постійних дискусій 

вчених-юристів [112, c. 20, 22]. 

З розвитком інституту глави держави виникають теоретичні дослідження 

становлення допоміжних органів при Президентові України. 

Так С. А. Агафонов зазначає, що на підставі аналізу правового статусу 

Президента України за Конституцією України глава держави наділений 

широкими повноваженнями в різноманітних сферах, які автор пропонує 

класифікувати за певними одноманітними ознаками: а) представництво та 

зовнішня політика; б) державне управління; в) військове керівництво; г) сфера 

законодавства; д) судова галузь; е) сфера громадянства; ж) сфера нагород; 

з) надзвичайні повноваження. З огляду на досить великий обсяг повноважень, 

Президент України здійснює їх за допомогою консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів та служб. Серед них найважливішою, ураховуючи 

обсяг повноважень, є Адміністрація Президента України. З огляду на те, що 

метою діяльності цих органів та служб є допомога у здійсненні повноважень 

Президентом України, їх власні повноваження цілковито залежать від 

президентських. А тому і розподіляються за сферами діяльності Президента 

України. Вони виконують досить різноманітні функції і тому С. А. Агафонов 

пропонує систематизувати їх за функціональною ознакою [1, c. 10]. 
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Конституційно-правова природа та повноваження допоміжних органів 

при Президентові України похідні від конституційного статусу Президента 

України і не можуть його перевищувати. 

В. А. Шатіло стверджує, що на сьогодні діяльність і повноваження 

Президента України опосередковують здійснення ним самостійного виду 

державної влади, яку умовно можна назвати «президентською владою». Для 

такого твердження є відповідні підстави, зокрема, те, що Президент видає 

самостійні нормативні акти (укази), а також виконує функції і повноваження 

властиві лише йому і які не можна делегувати, має допоміжні органи та 

служби [197, c. 6]. 

Одні з перших згадок про допоміжні органи, що безпосередньо 

створюються для здійснення своїх повноважень, Президентом України були 

викладені в концепціях і проектах нової Конституції України. Наприклад, у 

проекті Конституції України від 22 квітня 1992 року передбачалося, що 

Президент України є главою держави і виступає від її імені, а для здійснення 

своїх повноважень Президент утворює необхідні управлінські і консультативні 

органи в межах коштів, передбачених на утримання апарату державної 

виконавчої влади [93]. 

Норми ст. 134 проекту Конституції України від 26 жовтня 1993 року 

відрізнялися від вищезазначеного проекту лише тим, що для здійснення своїх 

повноважень Президент утворює необхідні контрольні й консультативні органи 

у межах коштів, передбачених на їх утримання органів виконавчої влади у 

державному бюджеті, а не управлінські [94]. 

У проекті Конституції України від 24 лютого 1996 року у ст. 101 

Президент України як гарант державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, додержання Конституції також мав забезпечувати 

громадянську злагоду в суспільстві, сприяти узгодженості в діяльності органів 

державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування. А для 

належного виконання покладених на главу держави обов’язків, мав право 

створювати для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші 
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допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному 

бюджеті на утримання органів виконавчої влади [57, c. 39, 41]. 

Під час розробки проекту Конституції України передбачалося наділити 

Президента України широким колом повноважень і можливістю активно 

впливати на функціонування інших органів державної влади. Широта спектра 

напрямів діяльності Президента України свідчить про те, що діяльність глави 

держави була б неможлива без професійного апарату. Об’єктивно здійснення 

подібних повноважень Президента України сприяє його особливому становищу 

в системі поділу влади, відсутність ототожнення інституту президента з якою-

небудь однією гілкою влади. О. В. Скрипнюк слушно зауважує, що «становище 

глави держави, коли він не несе безпосередньої відповідальності за діяльність 

уряду, але має надзвичайно широкі можливості впливу на нього… змусило 

деяких науковців та політиків висловити думку про формування такої 

специфічної гілки влади, яка виноситься за сфери розподілу влад і опиняється в 

становищі «над» всіма державними владами» [92, c. 303, 304]. 

М. О. Теплюк вказує на проблемні моменти конституційного статусу 

президента: «…дієвої системи стримувань і противаг повноваженням 

Президента Основний Закон України не встановлює, а політико-правовий 

механізм реалізації державної влади, що існує, не забезпечує ефективних 

обмежень у здійсненні повноважень одноосібним главою держави» [92, c. 323]. 

Чинна Конституція України вивела Президента України за межі 

класичної тріади гілок влади, установивши для нього особливе, самостійне 

місце в державному механізмі. Це не означає, що Президент України 

поставлений над іншими органами державної влади, його роль полягає в тому, 

щоб бути поряд з ними, забезпечуючи узгоджене функціонування всіх гілок 

влади, вирішувати конфлікти, що виникають усередині державного 

механізму [55, c. 480]. 

Конституційно-правовий статус Президента України змістовно 

висвітлюється в юридичних джерелах [84, c. 482–503; 60]. Відповідно до ст. 102 

Конституції України Президент України є гарантом державного суверенітету, 
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територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина [56]. Президент України є главою держави і де-

факто та де-юре посідає найвище місце в ієрархії державних інститутів, 

здійснюючи функцію вищого політичного представництва країни як у 

внутрішній, так і зовнішній політиці [97, c. 2]. Тому, невипадково, для 

реалізації своїх повноважень та функцій згідно з п. 28 ст. 106 та ст. 107 

Конституції України [56] Президент України створює у межах коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи 

і служби (далі – допоміжні органи при Президентові України). 

У проектах та концепціях Конституції України передбачалося створення 

різних допоміжних органів при Президентові України. Ці органи мали різні 

назви – управлінські, контрольні, консультативні, дорадчі та інші, але їх місце, 

статус, різниця і функціональне призначення майже ніде не висвітлювалося. 

Поява допоміжних органів при Президентові України викликана також 

посиленням компетентного втручання держави в економічне життя, а, по-друге, 

в управління соціальними процесами в суспільстві. У цій ситуації особиста 

участь органів державної влади, насамперед глави держави, у прийнятті рішень 

з багатьох найважливіших питань – стала необхідністю. Без раціоналізації 

праці, передавання частини допоміжних функцій з підготовки реформ, проектів 

нормативно-правових актів, інших документів, експертизи документів, їх 

розподілу по компетентним виконавцям і найближчим помічникам глави 

держави стало б неможливо. 

Показовим у цьому сенсі є історія зі створенням Державної думи України. 

Закон «Про Президента Української РСР» від 05 липня 1991 року визначав його 

статус «найвищою посадовою особою Української держави і главою виконавчої 

влади». Згідно із ст. 6 цього Закону: «Президент Української РСР здійснює свої 

повноваження, спираючись на Кабінет Міністрів Української РСР, може 

створювати необхідні управлінські і консультативні структури» [90]. Отже, 

формально статус Президента прирівнювався до президентської форми 
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правління, хоча де-юре і де-факто, згідно з чинною тоді Конституції, Президент 

діяв в умовах парламентарно-президентської форми, оскільки всі призначення 

до Кабінету Міністрів мала узгоджувати Верховна Рада. 

Тим не менш, Президент використовував тодішні повноваження і 

створював своєрідні допоміжні органи, зокрема Державну думу України. Вона 

була утворена згідно з Указом Президента України від 25 лютого 

1992 року [142] з метою вироблення основних напрямів та принципів діяльності 

органів виконавчої влади. Заснування Державної думи було спробою 

модернізувати виконавчу владу. Думі відводилася роль органу, який мав 

допомагати главі держави у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики.  

На Державну думу покладалися, відповідно до Положення, 

затвердженого Розпорядженням Президента України від 06 березня 1992 року, 

зокрема, такі функції і повноваження:  

- розробка та обґрунтування цілісної державної соціально-економічної, 

гуманітарної, науково-технічної та правової політики за умов розвитку 

ринкових відносин і побудови демократичної правової держави; створення 

механізмів реалізації стратегії розвитку відповідних сфер суспільного і 

державного життя, підготовка відповідних проектів програм для розгляду і 

затвердження Президентом України, а також аналіз процесу їх здійснення;  

- розробка основних напрямів внутрішньої та зовнішньоекономічної 

політики України, а також пропозицій щодо розвитку її ресурсного, 

економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу; експертиза 

проектів законів, підготовлених Президентом України і Кабінетом Міністрів 

України в порядку здійснення ними законодавчої ініціативи, а також проектів 

указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України з 

найважливіших питань;  

- визначення шляхів удосконалення системи органів державної 

виконавчої влади, підготовка пропозицій для Президента України і Прем’єр-

міністра України щодо підвищення ефективності її функціонування; 

координація діяльності органів державної виконавчої влади, господарських і 
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соціально-культурних структур щодо розробки державних програм з 

економічних, гуманітарних, науково-технічних і правових питань;  

- вироблення правової політики, організація розробки наукових 

концепцій, проектів законодавчих актів з найважливіших питань розвитку 

суспільства і держави, здійснення з цих питань взаємодії між органами 

законодавчої та виконавчої влади України;  

- координація наукових досліджень з питань економіки, науково-

технічного, соціально-культурного та державно-правового розвитку; 

- залучення до виконання завдань Державної думи України провідних 

вітчизняних і зарубіжних учених, висококваліфікованих працівників різних 

сфер економічної, соціально-культурної та державної діяльності.  

Головою Державної думи був Президент України, його заступником – 

Прем’єр-міністр України. У структурі Державної думи працювало 4 колегії (з 

питань економічної, науково-технічної, гуманітарної та правової політики), які 

очолювалися державними радниками України. Дума складалася з 62 осіб – 

фахівців різних суспільно-політичних сфер. 

Державна дума була ліквідована Указом Президента України від 

27 жовтня 1992 року, який мав назву: «Про реорганізацію Адміністрації 

Президента України» [184], тобто Дума ототожнювалася з нею, а її створення 

було невдалою спробою замінити Адміністрацію урядовим апаратом, 

акумулювати в ньому консультативно-дорадчі структури, оскільки, як 

зазначалося, Президент України тоді був главою виконавчої влади. Це, власне, 

приклад кореспондування особливостей форми правління на змістовну 

характеристику діяльності консультативно-дорадчих, допоміжних органів. 

Зазначені органи за їх конституційно-правовою природою можуть 

існувати, здійснювати свої повноваження та виконувати доручення лише з волі 

глави держави. Д. М. Петровський зазначає, що допоміжні органи взагалі 

можна порівняти із тінню, яка не існує сама по собі, але може підкорюватися 

спеціальним нормативно-правовим актам і породжувати певні наслідки [80, 

c. 13]. 
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Розкрити поняття допоміжних органів при Президентові України, не 

визначивши поняття їх як «органу» та їх юридичні ознаки, неможливо.  

Термін «орган державної влади» є вихідним, за Конституцією України. 

Похідними від нього є терміни «орган законодавчої влади», «орган виконавчої 

влади» і «орган судової влади» («суд»). У конституційному тексті вживаються 

й інші терміни, складовою яких є слово «орган». Зокрема, у частині другій 

ст. 59 згадано державні органи. За змістом положення частини третьої ст. 5 у 

непрямій формі використано термін «орган держави». Комплексний аналіз 

положень Основного Закону дає підстави дійти висновку, що на відповідному 

рівні терміни «орган державної влади» і «державний орган» («орган держави») 

вживаються як синоніми. Терміни «органи державної влади», «органи держави» 

використовуються і при визначенні Конституції України. Так, О. В. Скрипнюк 

дає таке визначення Конституції: «це основний закон суспільства і держави, в 

якому втілюється і юридично закріплюється політична воля та легітимні 

інтереси українського народу, держави, територіальних громад й інших 

суб’єктів конституційного правотворення щодо… організації та діяльності 

органів держави…» [92, c. 34].  

Конституція України передбачає певні підходи до визначення державного 

органу, або органу державної влади. Згідно з частиною другою ст. 19 

Конституції України, органи державної влади «зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України». З цього випливає, що за змістом положень Основного 

Закону повноваження органу державної влади (державного органу) мають бути 

визначені конституційно і/або законодавчо [17, c. 49]. 

Перша цілісна теорія державних органів, яка покладена в основу 

теоретичних досліджень, була запропонована німецьким вченим Г. Еллінеком, 

який зазначав, що необхідність державних органів випливає вже із самої суті 

держави як єдиного організованого союзу. На його думку, держава може 

існувати лише опосередковано через існування своїх органів, проте державні 

органи виражають не свою волю, а волю держави. Г. Еллінек насамперед 
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визначав безпосередні органи (тобто вищі органи держави), статус яких 

установлений конституцією. Такі органи могли бути як одноособовими 

(монарх), так і колегіальними. Серед безпосередніх він виділяв креативні 

органи, або ті, які призначають. Ці органи, діючи на основі встановленої 

конституцією компетенції, уповноважені формувати склад інших, зокрема 

безпосередніх, органів. Г. Еллінек бачив відмінності між первинними і 

вторинними органами: вторинний орган є органом відносно первинного («орган 

органу») і представляє його. Пропонувалися також поділи органів на самостійні 

і несамостійні, на прості й надзвичайні та деякі інші [19, c. 400]. 

В. Б. Авер’янов пропонує наукову гіпотезу розуміння поняття державного 

органу, згідно з якою це поняття можна сприймати як ширше, ніж поняття 

органу державної влади. Якщо статус державного органу може бути 

визначений підзаконними актами, прийнятими, звичайно, на основі так званих 

статусних законів, то статус органу державної влади визначається виключно 

Конституцією і/або законами України. Тим самим органи державної влади 

можуть вважатися різновидом державних органів, який має вищий рівень 

правового забезпечення статусу [17, c. 52, 53]. 

В. М. Шаповал визначає державний орган як виокремлену і відносно 

самостійну частину (елемент) механізму держави, яка наділена юридично 

встановленими владними повноваженнями для вирішення поставлених завдань, 

що безпосередньо пов’язані з реалізацією тієї чи іншої функції держави, 

виділяючи, що влада держави не розподіляється між її органами і є цілісним 

явищем: державні органи наділені не частинами влади, а повноваженнями. 

Характеризуючи державний механізм України, науковець також зазначає, що 

допоміжні органи при Президентові України є несамостійними органами, 

аргументуючи тим, що за змістом повноважень державний орган має право 

видавати акти (владні приписи), які створюють юридичні наслідки зовні самого 

органу і є обов’язковими для інших суб’єктів права, а допоміжні органи при 

главі держави такими повноваженнями не наділені [200, c. 26]. 
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Н. Г. Плахотнюк зазначає, що Президент України для реалізації наданих 

йому державою функцій, виражених у його компетенції, утворює свій апарат, 

однак не всі допоміжні органи можуть бути охарактеризовані як органи 

державної влади. Виходячи з того, що орган державної влади виступає від імені 

держави і представляє державу, він наділяється відповідними державно-

владними повноваженнями і приймає у межах цих повноважень рішення, 

обов’язкові до виконання. Водночас допоміжні органи при Президентові 

України лише забезпечують виконання главою держави своїх повноважень [82, 

c. 129, 130]. 

Н. О. Рибалка дає своє визначення допоміжним органам при 

Президентові України, зазначаючи, що під допоміжним апаратом Президента 

України слід розуміти сукупність представників державних органів або 

посадових чи службових осіб, які забезпечують вирішення завдань і виконання 

функцій Президента України [97, c. 15]. В. С. Журавський також визначає 

допоміжні органи при главі держави як апарат Президента України і дає своє 

визначення, зокрема: це сукупність координаційних, консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених при главі держави, 

куди входить і Адміністрація Президента України [21, c. 301]. 

Російський вчений О. М. Осавелюк підкреслює, що допоміжні державні 

органи є складовою системи органів державної влади, акцентуючи увагу на 

тому, що державні органи складають єдину систему органів державної влади, а 

допоміжні державні органи самостійної ролі не відіграють. На його думку, 

допоміжні органи створюють допоміжний апарат вищих органів влади, яким є 

певна організація державних службовців, які надають наукову, правову, 

організаційну та іншу кваліфіковану правову допомогу в роботі органів 

державної влади. Якщо розглядається питання сукупності допоміжних органів 

при главі держави, то доцільним, як зазначає автор, буде застосування поняття 

таких органів – як допоміжний державний апарат глави держави [70, c. 131]. 

У свою чергу Д. М. Петровський чітко розмежовує критерії відмінностей 

між «державним органом» і «допоміжним органом», зазначаючи, що останніми 
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є органи, які створені й функціонують при главі держави в установленому 

порядку та не мають права видавати від свого імені загальнообов’язкові 

нормативно-правові акти, тобто вони не наділені державно-владними 

повноваженнями. Водночас автор виділяє певні притаманні риси допоміжних 

органів при главі держави: по-перше, вони створюються і діють у визначеному 

порядку при главі держави, а також здійснюють правове забезпечення 

діяльності глави держави; по-друге, є визначений юридичний статус цих 

органів, з якого випливає, що вони не наділені самостійними владними 

повноваженнями, їхні повноваження походять від повноважень глави держави; 

по-третє, відсутність правової відповідальності за реалізацію повноважень 

глави держави; по-четверте, допоміжні органи мають певні важелі впливу на 

державні органи [80, c. 19]. 

І. С. Іксанов дає своє визначення допоміжним органам при Президентові 

Російської Федерації (РФ) крізь призму сформованих і функціонуючих при 

Президентові РФ в установленому порядку державних і недержавних, 

координаційних, дорадчих і консультативних органів, які здійснюють наукову, 

правову, організаційну та іншу кваліфіковану правову допомогу Президенту 

РФ, що діють у межах відведених Президенту РФ повноважень і не мають 

права видавати від свого імені нормативно-правові акти, називаючи їх апаратом 

Президента Російської Федерації [44, c. 85]. З такою характеристикою 

допоміжних органів важко погодитись в площині визначення їх як недержавних 

органів при главі держави, адже їх створює Президент – глава держави. Без 

державної одиниці – глави держави існування допоміжних органів при 

Президентові було б знівельоване. 

 Можна погодитися з думкою А. О. Панова який зазначає, що 

представляючи собою сукупність органів, які відіграють допоміжну роль при 

Президентові, тим не менш, вони мають досить вагоме значення в системі 

управління державними справами, при тому не маючи власних владних 

повноважень та відсутністю права видання від свого імені нормативно-

правових актів. Водночас автор виокремлює певні притаманні лише 
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допоміжним органам при главі держави ознаки – потенційну можливість 

виникнення колізій між юридично закріпленим і фактичним місцем у 

політичному житті країни цих органів, також певне обмеження під час 

підготовки рішень глави держави, в той час як їх прийняття є прерогативою 

Президента, і насамкінець, особливості відповідальності (відповідальність за 

підготовку рішень допоміжними органами несе глава держави) [75, c. 117]. 

О. В. Щіпанов називає сукупність органів, організацій та посадових осіб, 

які діють при Президентові, що забезпечують правове, документальне, 

інформаційно-аналітичне, організаційне, транспортне, фінансове, матеріально-

технічне, житлове, соціально-побутове, медичне, санітарно-курортне та інше 

забезпечення діяльності Президента, яка є невід’ємною частиною системи 

президентської влади в РФ – системою забезпечення діяльності Президента 

РФ [204, c. 40]. 

Конституційно-правова природа допоміжних органів при Президентові 

України тісно пов’язана з конституційно-правовою природою статусу глави 

держави. Основним завданням цих органів є на професійному рівні 

кваліфікована організація виконання Президентом України своїх повноважень. 

Українське законодавство не обмежує Президента України в прийнятті рішення 

щодо створення допоміжних органів за предметами діяльності. І, як правило, 

такі допоміжні органи при главі держави за необхідності формуються і 

наділяються компетенцією Президентом України. 

Допоміжні органи при Президентові України не належать до жодної гілки 

влади, а забезпечують виконання главою держави ролі координатора 

державних органів. Державні органи наділені повноваженнями в конкретних 

державних напрямах, на відміну від допоміжних органів при главі держави, які 

здійснюють свою діяльність у всіх сферах державного життя, але зі 

спеціальною компетенцією. 

М. М. Скрипніков зазначає, що допоміжні органи при главі держави 

необхідно розглядати в кількох взаємопов’язаних аспектах: як структури, що 

забезпечують ефективне функціонування інституту Президента; як засіб 
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зміцнення взаємодії Президента з органами державної влади; як інструмент 

забезпечення взаємодії Президента з іншими суб’єктами політичного 

процесу [109, c. 9]. 

Становлення допоміжних органів при главі держави свідчить не тільки 

про високий рівень і статус Президента в системі органів державної влади, його 

роль та важелі впливу на політичне життя держави, а й передбачає 

зацікавленість глави держави в майже всіх сферах діяльності й роботи 

механізму державної влади. 

В Україні, у державі, у якій Президента обирають на всенародному 

голосуванні, допоміжні органи при главі держави забезпечують його діяльність 

не тільки на особистому рівні гаранта Конституції, а й беруть участь в 

державному управлінні. При Президентові України можуть створюватись ради, 

міжвідомчі комісії, наукові ради, науково-дослідні інститути, робочі групи та 

інші органи, які відіграють важливу роль у процесі діяльності всієї системи 

державної влади і являють собою цілісну структуру, що поєднана 

функціональними та організаційними зв’язками відповідно до вимог, які 

ставить суспільство. 

Д. М. Петровський зазначає, що вплив допоміжних органів при главі 

держави пов’язаний безпосередньо з їх значенням як посередника між 

Президентом і зовнішнім світом. У цьому разі їх призначення полягає в 

точному і повному інформуванні глави держави про всі зовнішні фактори, які 

мають значення для прийняття ним рішень щодо предмета своєї компетенції, а 

також передавання даних від глави держави до, наприклад, народу [80, c. 26].  

На сьогодні запропоновано дві моделі щодо організації главами держави 

свого найближчого патронатного оточення (воно є складовою допоміжних 

органів) – «кругова» – коли кілька помічників мають право доповідати 

безпосередньо Президенту, і «пірамідальна» – коли помічники доповідають по 

інстанції аж до керівника апарату, який потім доповідає Президентові [70, 

c. 207]. В даних інституціях потрібно знаходити золоту середину, адже з огляду 

на право кількох помічників доповідати безпосередньо Президентові можуть 
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виникнути конфлікти через конкуренцію і певні психологічні фактори як «бути 

першим, бути кращим» під час спілкування з главою держави. Натомість у разі 

«пірамідальної» системі подання інформації «головним помічником» може 

бути занадто відфільтрована, або інформація подається в тому вигляді, який 

потрібний буде безпосередньо помічникові.  

Становище допоміжних органів при главі держави залежить від 

організації діяльності органів державної влади, а також повноважень і місця 

серед них Президента України. 

Досягнення допоміжними органами поставлених перед ними главою 

держави цілей залежить від багатьох обставин. У ході розвитку допоміжних 

органів при главі держави була вироблена певна «неофіційна» сукупність 

підходів і способів, спрямованих на забезпечення результативності діяльності 

цих органів, їх впливу в системі державного управління. Основною обставиною 

є статус осіб, які працюють в допоміжних органах при Президентові України. 

Посадові особи в допоміжних органах при Президентові України мають 

високі ранги, що спрощує та іноді урівнює їх співпрацю з державними 

органами влади. Висока престижність роботи в допоміжних органах, а також 

наявність можливостей для переходу з підвищенням працівників допоміжних 

органів на службу в інші органи влади стимулює їх у належному виконанні 

своїх посадових обов’язків. Багато працівників допоміжних органів при 

Президентові України є фахівцями у галузі науки, господарства, управління та 

ін. 

З досліджень у галузі теорії держави і права вбачається, що органи 

держави є невід’ємним елементом державного апарату, що ця категорія 

розуміється неоднозначно. В одних випадках під органом держави, державним 

органом розуміють складову механізму держави, що має власну структуру, 

чітко визначені повноваження з управління та взаємодії з іншими частинами 

державного механізму. В інших – державний орган визначається як «частина 

державного апарату – група осіб чи одна особа, що має юридично визначену 
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державно-владну компетенцію». Важливим є також розуміння того, що саме 

державні органи формують структуру державного апарату [22].  

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко виділяють такі основні ознаки органів 

держави, державних органів:  

- вони є відносно самостійними, структурно відокремленими 

елементами апарату держави; 

- формуються народом чи державою для здійснення повноважень від 

її імені; 

- наділені нормативно закріпленими повноваженнями; 

- мають визначену структуру та межі діяльності в територіальних і 

предметних межах; 

- характеризуються певними особливостями підпорядкування в 

процесі взаємодії з іншими державними структурами; 

- мають повноваження владного характеру;  

- використовують символи держави в офіційному порядку; 

- відповідно до компетенції приймають юридично обов’язкові 

нормативні та індивідуальні акти; 

- спираються в процесі реалізації повноважень на організаційну, 

матеріальну та примусову силу держави; 

- забезпечують свою діяльність шляхом застосування засобів 

виховання, роз’яснення, переконання, заохочення та примусу; 

- характеризуються особливим порядком утворення, видами 

діяльності, характером та обсягом повноважень, формами і методами 

виконання функцій [22]. 

На підставі вищенаведеного можна зробити попередні висновки, що 

допоміжні органи при Президентові України є специфічними, своєрідними 

державними органами, оскільки їх статус регулюється актами Президента 

України (крім Ради національної безпеки і оборони України і представництва 

Президента України в Автономній Республіці Крим – їх статус закріплений у 

відповідних Законах України). При цьому, «державними» в законодавчому 
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сенсі вони визначені лише стосовно Представництва Президента України в 

Автономній Республіці Крим – у ст. 1 відповідного Закону. 

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 Президентові 

організаційної, правової, консультативної, інформаційної, експертно-

аналітичної тощо допомоги, а діяльність цих органів і служб уособлюються в 

певних організаційних структурах. 

Якщо накладати зазначені ознаки органу державної влади, державного 

органу на ці допоміжні структури, то, принаймні, дві з них, а саме – мають 

повноваження владного характеру та відповідно до компетенції приймають 

юридично обов’язкові нормативні та індивідуальні акти – не відповідають їх 

конституційно-правовій природі. Отже, можна зробити висновок: 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 Президентові України 

згідно з визначеною компетенцією, послуги організаційного, правового, 

консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного тощо характеру. 

Сукупність цих допоміжних структур складає основу факультативного 

конституційно-правового інституту (субінституту). Звернімося до 

характеристики конституційних інститутів у конституційному праві. 

В. Ф. Мелащенко вважав, що «інститут права – це сукупність норм права, 

які регулюють певне коло однорідних, одно порядкових суспільних відносин і 

утворюють однорідну групу… Конституційні інститути розрізняються за 

змістом, структурою, методами й завданнями правового регулювання. Серед 

них є надінститути, які охоплюють значне коло суспільних відносин і 

включають до свого складу низку інших інститутів (підінститутів), які, у свою 

чергу, можуть мати більш дрібні структурні підрозділи. Такими надінститутами 
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можна вважати інститути влади народу, державного суверенітету, державної 

влади тощо.  

Отже, конституційно-правовий інститут – це функціонально 

відокремлена, внутрішньо стабільна підсистема взаємозв’язаних правових 

норм. Це – головний підрозділ конституційної галузі права, що є системою 

інститутів права і охоплює не один, а декілька різновидів правовідносин, 

однорідних за своїм змістом і методами правового впливу [65, c. 26]. 

В. В. Кравченко наводить таке визначення: «Конституційно-правовий 

інститут – це відносно самостійний відокремлений комплекс конституційно-

правових норм, що регулюють у межах галузі конституційного права певну 

сферу або групу однорідних суспільних відносин. Конституційно-правові 

інститути суттєво відрізняються між собою кількістю правових норм, 

предметом правового регулювання тощо. У сучасній літературі, з позицій 

системного підходу, виокремлюють три різновиди конституційно-правових 

інститутів… загальні (генеральні), головні та початкові» [60, c. 497].  

Згадані автори не виділяють окремого конституційно-правового інституту 

глави держави, не кажучи вже про інститут чи субінститут допоміжних 

структур при Президентові України. 

О. В. Носенко підкреслює, що процес удосконалення системи чинного 

конституційного законодавства як визначальна складова конституційної 

реформи на сучасному етапі, вимагає належного теоретико-методологічного 

забезпечення, зміст якого полягає у виявленні юридичних властивостей 

системи інститутів конституційного права України та правових механізмів 

реалізації функцій відповідних галузевих інститутів з метою пошуку 

ефективних механізмів комплексного і завершеного відтворення об’єктивно 

сформованої системи національного конституційного права в системі 

конституційного законодавства України. За таких умов формування цілісної і 

функціональної концепції системи інститутів конституційного права України 

дозволить вдосконалити процес конституційної правотворчості й упередити 
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можливі прорахунки і суперечливості в системі чинного конституційного 

законодавства [68, с. 2].  

З вищенаведеним твердженням автора слід погодитись, адже єдина 

цілісна чітка робота інститутів конституційного права України може бути 

удосконалена і знайде своє відображення в подальшому у позитивних змінах до 

Конституції та законів України. 

На сьогодні існує чимало класифікацій інститутів конституційного права, 

однією з таких є запропонована В. Ф. Погорілком та В. Л. Федоренко, що 

інститути конституційного права можна поділяти на внутрішньогалузеві та 

міжгалузеві. Внутрішньогалузеві інститути конституційного права існують у 

межах конституційного права як галузі права і не містять в своєму складі норм 

інших галузей права (інститут внесення змін до Конституції України). 

Водночас доводиться визнавати, що велика кількість інститутів 

конституційного права з огляду на системоутворюючу функцію галузі 

конституційного права продовжені в нормах інших галузей права. Таким 

чином, поряд із «чистими» інститутами конституційного права існують 

комплексні міжгалузеві інститути. Але не всі міжгалузеві інститути, що містять 

норми конституційного права, доцільно класифікувати в межах галузі 

конституційного права. До системи конституційного права належать лише ті 

інститути, щодо яких конституційне право можна вважати первинним, 

«материнським» [83, c. 275]. 

Теоретичні дослідження класифікації інститутів конституційного права 

України мають практичне значення тоді, коли предметом дослідження є 

реально діючі основні інститути, які склалися і діють у системі національного 

конституційного права. Інститут глави держави є одним із таких інститутів.  

Погоджуючись з думкою В. В. Сухоноса, який вважає, що інститут глави 

держави можна розглядати як інститут держави і як інститут права, що є 

відносно відокремлена частина державної структури, що має певну автономію. 

Автор також зазначає, що конституційно-правовий інститут глави держави в 

Україні – її Президента складається з трьох груп нормативних актів: 
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1) конституційних законів у формальному сенсі (Конституція – закони, 

необхідність прийняття яких передбачається нею, зокрема, Закон про вибори 

Президента України); 2) конституційних законів у матеріальному сенсі (такими 

є усі закони, що конкретизують Конституцію, але прийняття яких прямо нею не 

передбачається, зокрема, закони, що регламентують повноваження Президента 

у сфері оборони, національної безпеки чи подоланні надзвичайних ситуацій), 

які умовно можна визначити як конституційно-правові закони; 3) підзаконні 

нормативно-правові акти Верховної Ради (постанови), що так чи інакше 

впливають на формування та функціонування інституту Президента [111, с. 10, 

с. 13]. 

Юридична природа інституту глави держави визначає сутнісні риси 

організації та діяльності таких органів. Конституційна модель інституту 

президентства в Україні зорієнтована на інституційно-сильного главу держави, 

здатного збалансовувати діяльність та узгоджувати взаємодію усіх гілок влади. 

За цих політико-правових умов допоміжні органи, що створюються при главі 

держави, функціонально зорієнтовані на забезпечення цілей діяльності 

президента, розвитку держави в цілому, що визначає широкий спектр 

предметної підвідомчості президентського апарату. Разом з цим 

неприпустимим є формування при-президентських органів з питань, не 

віднесених до відання Президента України, рівно мірою як і вихід таких органів 

за межі допоміжної діяльності. Забезпечення цієї вимоги вимагає нормативного 

встановлення системи принципів та вимог щодо формування структур 

апарату [7, с. 9]. 

У свою чергу О. В. Носенко також вважає, що основним інститутом 

конституційного права є інститут конституційно-правового статусу глави 

держави – президента України. Цей інститут, попри свою традиційність для 

національних систем інститутів конституційного права в усіх країнах світу, 

залишається на сьогодні найменш розвиненим серед інших основних інститутів 

і підгалузей конституційного права України. На думку науковця, це 

підтверджується: а) трансформацією предмета правового регулювання цього 
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інституту в умовах конституційно-правової реформи 2004–2007 років (тепер до 

неї слід додати 2010, 2011, 2014 роки. – Н. Коваль); б) недостатнім рівнем 

структуризації цього інституту; в) домінуванням у складі цього інституту 

переважно матеріальних норм конституційного права; г) неадекватним 

відтворенням (об’єктивізацією) цього інституту в чинному конституційному 

законодавстві [68, c. 131, 132].  

Отже, дослідження доктринальних і нормативних джерел щодо 

аксіологічних ознак цієї природи дає змогу зробити висновок, що з точки зору 

теорії конституційного права, допоміжні структури формують 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 Президентові організаційної, правової, консультативної, 

інформаційної, експертно-аналітичної тощо допомоги та визначають правовий 

статус зазначених органів, спрямованих на реалізацію Президентом своїх 

повноважень. 

Із цього випливає визначення допоміжних органів при Президентові 

України як факультативного інституту у складі конституційного інституту 

президентства та сукупності структур, державних установ, 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. 

Як підсумок, можна виділити певні ознаки конституційної природи 

допоміжних органів, структур при Президентові України.  

1. Конституційно-правова природа та повноваження допоміжних органів 

при Президентові України похідні від конституційного статусу Президента 

України і не можуть його перевищувати. Тут ідеться про те, що Конституція 

України у Розділі V чітко визначила і окреслила статус глави держави, сферу 

його впливу та діяльність. Допоміжні органи при Президентові України можуть 
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здійснювати свою діяльність у межах і у спосіб, передбачених главою держави, 

для фахового здійснення ним своїх функцій.  

2. Допоміжні органи при Президентові України, крім Ради національної 

безпеки і оброни України та представництва Президента України в Автономній 

Республіці Крим, створюються на підставі окремих положень, які затверджує 

Президент України. Це зумовлено тим, що глава держави може приймати 

рішення про створення допоміжних органів ситуативно, відповідно до 

актуальних завдань суспільного розвитку. Відсутність законодавчого 

закріплення статусу більшості допоміжних органів при Президентові України 

може бути зумовлена тим, що на сьогодні лише Конституція України визначає 

статус Президента України та його допоміжних органів. 

3. Створення та діяльність допоміжних органів передбачається для 

здійснення повноважень та правового забезпечення Президента України. Це 

твердження знайшло своє відображення в Конституції України і регламентує 

таке положення виключно глава держави. Метою їхньої діяльності є всебічна 

допомога у реалізації повноважень Президентом України. 

4. Права та обов’язки допоміжних органів, а також межі їх повноважень 

визначає Президент України залежно від того, з якою метою вони були 

створені. 

5. Допоміжні органи при Президентові України не наділені державно-

владними повноваженнями.  

6. Допоміжні органи при Президентові України не мають права видавати 

від свого імені нормативно-правові акти. Вони готують рекомендації, 

аналітичні документи, проекти рішень та висновки, а також звіти з питань, які 

ставить глава держави. 

7. За свої дії та рішення допоміжні органи при Президентові України не 

несуть юридичної відповідальності (це не стосується персональної юридичної 

відповідальності керівників цих органів). Таку відповідальність несе глава 

Української держави і органи державної влади. Зазвичай це пов’язано з тим, що 

рішення допоміжних органів втілюються в життя актами органів державної 
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влади, які юридично відповідальні за певну ділянку роботи, щодо якої 

прийнято рішення. 

8. Допоміжні органи при Президентові України є державними органами, 

але зі спеціальним статусом, відмінним від органів державної влади, за своєю 

державно-правовою природою є квазі-державними органами, державними 

установами. 

9. Особи, які працюють у допоміжних органах при Президентові України, 

не завжди є державними службовцями, адже багато з їх числа є науковцями, 

політиками. 

10. Допоміжні органи є первинними елементами організації забезпечення 

діяльності глави держави незалежно від організаційно-правової форми (рада, 

комісія, комітет тощо). 

11. Дослідження доктринальних і нормативних джерел щодо 

аксіологічних ознак цієї природи дає змогу зробити висновок, що з точки зору 

теорії конституційного права, допоміжні структури формують 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 Президентові організаційної, правової, консультативної, 

інформаційної, експертно-аналітичної тощо допомоги та визначають правовий 

статус зазначених органів, спрямованих на реалізацію Президентом своїх 

повноважень. 

12. Із цього виходить 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 

Конституцією, законами України та актами Президента України. 
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1.2 Класифікація допоміжних структур при Президентові України 

 

На сьогодні існує близько 50 допоміжних структур при Президентові 

України. Їх кількість періодично змінюється залежно від потреб Президента 

України. Оскільки вони вирішують різні завдання та виконують різні функції, 

розрізняються за своїм призначенням, а отже, необхідна чітка класифікація цих 

державних установ.  

В. Я. Малиновський зазначає, що класифікація органів – це чітко 

обґрунтоване розмежування їх на види і групи, що відображають 

різноманітність зв’язків між органами, встановлюють критерії їх утворення та 

ознаки, що визначають їх різновиди. Класифікація органів влади має суттєве 

наукове і практичне значення, оскільки дає можливість уникнути суб’єктивізму 

в побудові та діяльності органів, попередити зайве ускладнення їх 

організаційних зв’язків. Проте на сьогодні не існує якоїсь універсальної 

системи класифікації [64, c. 551]. 

Перші допоміжні структури при Президентові України почали 

створюватися ще від 1991 року, то закономірно виникла тенденція зростання їх 

кількості. 

І. І. Бодрова зазначає, що процес постійного збільшення числа таких 

органів та штатів їх персоналу несе реальну загрозу появи дублюючих ланок і 

функцій, послаблення контролю за їх діяльністю і, як наслідок, зменшення 

ефективності діяльності і апарату, і глави держави. Проте останнім часом в 

умовах реалізації адміністративної реформи, яка торкнулася всього державного 

апарату, процес розростання президентського апарату був призупинений – 

відбувся перегляд системи президентських структур та скорочення чисельності 

службовців допоміжних органів. Водночас проблема упорядкування системи 

допоміжних органів залишається вкрай актуальною [8, c. 97]. 

О. І. Зозуля доречно звертає увагу на те, що виконання конституційних 

повноважень глави держави, зважаючи на здебільшого одноосібний характер 

цього інституту, зумовлює необхідність не лише формування й функціонування 
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спеціального апарату глави держави з метою комплексного забезпечення всіх 

напрямів його діяльності, а й узгодження та систематизацію апарату 

Президента України [42, c. 16]. 

Допоміжні структури при Президентові України виконують 

консультативні, експертні, дорадчі, організаційні, управлінські та інші 

допоміжні функції, при цьому вони не мають владних повноважень та їх 

діяльність регламентується державою під конкретні цілі.  

О. М. Осавелюк класифікує допоміжні структури при главі держави 

незалежно від форми державного правління на три основні групи:  

1. Органи, що забезпечують персональний статус глави держави 

(основними функціями яких є фіксування, аналіз, класифікація інформації, яка 

надходить до глави держави і підготовка проектів різних документів за 

дорученням глави держави).  

2. Органи, що координують діяльність інших державних установ 

(зазначені органи дають змогу главі держави отримувати альтернативну 

офіційну інформацію, забезпечувати взаємодію з конституційними органами 

влади). 

3. Органи, що представляють главу держави назовні (це можуть бути 

прес-секретарі, відділи по зв’язку з громадськістю, відділи по роботі із 

засобами масової інформації) [70, c. 191]. 

Ця класифікація допоміжних структур має неконкретизований характер, 

але незалежно від форми правління держави дає можливість систематизувати 

такі органи. Наприклад, Адміністрація Президента України забезпечує 

персональний статус глави держави, водночас координує діяльність інших 

державних структур.  

Українські науковці притримуються позиції, що упорядкування 

діяльності допоміжних структур при Президентові України сприятиме 

підвищенню ефективної роботи цих органів. Так, В. І. Мельниченко та 

Н. Г. Плахотнюк пропонують таку класифікацію: 



38 

1. Постійно-діючі консультативно-дорадчі органи, утворення яких 

зумовлюється нормами про відповідне повноваження Президента України 

(помилування, громадянство, нагородження тощо). 

2. Консультативно-дорадчі органи, що утворюються для вирішення 

певних завдань, що виникають перед Українською державою і Президентом 

України як її главою. Їх основна роль має полягати у координації дій 

центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою підготовки 

Президентові України пропозицій щодо напрямів розвитку держави. 

3. Консультативно-дорадчі органи, що утворюються для консультацій 

Президентові України у разі виникнення надзвичайних ситуацій у державі [82, 

c. 137]. 

Д. М. Петровський відносить органи при главі держави до державних 

органів. Тому, аналізуючи правову природу допоміжних структур при главі 

держави, пропонує таку систему упорядкування зазначених органів, 

враховуючи їх певні особливості: 

1. За предметами діяльності і повноваженнями – допоміжні органи 

загальної і спеціальної компетенції. 

2. За напрямками діяльності – органи, які діють у сфері оборони і 

безпеки, виробництва, матеріально-технічного забезпечення державних органів, 

взаємодії і представництва інтересів різних спільнот. 

3. За складом і повноваженнями – допоміжні органи, до складу яких 

входять посадові особи, основним обов’язком яких є забезпечення діяльності 

глави держави та допоміжні органи, які мають самостійні повноваження, для 

яких забезпечення діяльності глави держави та участь в роботі допоміжного 

органу є додатковим обов’язком. 

4. За способом забезпечення глави держави – допоміжні органи, які 

напряму виконують доручення глави держави та органи, які забезпечують 

діяльність інших допоміжних органів при главі держави [80, c. 33]. 

І. С. Іксанов класифікує допоміжні структури при главі держави виходячи 

з того, що статус Президента Російської Федерації в системі органів державної 
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влади займає домінуюче положення. Для надання допомоги главі держави під 

його керівництвом або на чолі з призначеними особами діють спеціальні 

допоміжні органи, які можна класифікувати за такими ознаками: 

1. За предметом діяльності допоміжні органи є загальної та 

спеціальної компетенції. 

2. За забезпечувальними функціями органи при главі держави 

поділяються на координаційні, дорадчі та консультативні. 

3. За напрямками діяльності допоміжні органи, що діють у сфері 

забезпечення безпеки та оборони, державного будівництва, економічного та 

соціально-культурного будівництва, громадянського суспільства та у сфері 

забезпечення взаємодії глави держави з іншими органами державної влади. 

4. За часом дії – постійні та тимчасові допоміжні органи [44, c. 33]. 

В. С. Журавський визначає, що структурні підрозділи апарату глави 

держави створюються за предметною та функціональною ознаками: предметні 

створюються для допомоги главі держави у виконанні його повноважень і є 

жорстко спеціалізованими, а функціональні забезпечують діяльність апарату в 

цілому. Науковець наводить таку класифікацію допоміжних структур при 

Президентові України, зокрема він виділяє допоміжні структури: 

1) у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України; 

2) у галузі державного управління і місцевого самоврядування; 

3) у сфері економічної політики та соціального партнерства; 

4) у сфері науково-технічної політики; 

5) у сфері забезпечення законності та правопорядку; 

6) у сфері розвитку внутрішньої політики [21, c. 302]. 

Виходячи з того, що діяльність і повноваження допоміжних структур при 

Президентові України є похідними від статусу Президента України, то 

запропонована класифікація за сферами діяльності глави Української держави 

більшою мірою є, власне, самою вдалою, але все ж таки неповною. 

На підставі загальних засад типології державних органів як критеріїв 

класифікації визначальним є їх відповідний правовий статус:  
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- конституційний (органи, передбачені п. 28 ст. 106, ст. 107 та 139 

Конституції України);  

- законодавчий у формі законів (РНБО України, Представництво 

Президента України в Автономній Республіці Крим);  

- підзаконний у формі указів Президента України (більшість 

допоміжних структур при Президентові України).  

Виходячи з вищенаведеного можна запропоновувати таку класифікацію 

допоміжних структур при Президентові України. 

1. Допоміжні структури можуть бути систематизовані за законодавчим 

порядком їх створення. Конституція України нормативно визначає формування 

РНБО України (ст. 107) і Представництва Президента України в Автономній 

Республіці Крим (ст. 139). Всі інші органи, що діють при Президентові 

України – комісії, комітети, ради, робочі групи тощо, створює Президент 

України на власний розсуд згідно з указами Президента.  

І. М. Петрів зазначає, що РНБО України – спеціалізований, міжвідомчий, 

колегіальний, постійно діючий, консультативно-дорадчий орган у сфері 

національної безпеки [79, c. 3]. До цього слід додати, що відповідно до ст. 107 

Конституції України Рада національної безпеки та оборони є координаційним 

органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. 

Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, 

гарант державного суверенітету і територіальної цілісності, враховуючи 

різноманітність аспектів проблем у забезпеченні національної безпеки, з метою 

реалізації функції забезпечення національної незалежності й національної 

безпеки створює Раду національної безпеки і оборони України.  

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, як 

зазначає І. І. Бодрова, є єдиним органом апарату глави держави, що створений 

за територіальним принципом з метою сприяння виконанню повноважень, 

покладених на главу держави в окремому регіоні України. Пильна, у тому числі 

й конституційно-правова, увага до функціонування Представництва зумовлена 

особливостями Автономної Республіки Крим: специфічним місцем у системі 
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адміністративно-територіального устрою України; наявністю власної системи 

органів публічної влади; необхідністю гнучкого науково обґрунтованого 

механізму розв’язання економічних, соціально-культурних, екологічних, 

національно-етнічних проблем; потребою постійного та ретельного вивчення 

громадсько-політичного становища в регіоні з урахуванням і 

зовнішньополітичних чинників [8, c. 98, 99]. 

Закріплення на конституційному рівні цих органів не ставить їх 

ієрархічно вище інших допоміжних структур при Президентові України, а лише 

передбачає та гарантує обов’язковість формування цих органів, визначає їх 

особливу роль у державному механізмі. 

Що стосується інших допоміжних структур при Президентові України, 

які не є обов’язково створюваними, і які глава держави створює на власний 

розсуд з урахуванням потреб суспільства, то можна зазначити, що загальне 

окреслення в Основному Законі держави формування цих органів з одного 

боку, дає змогу швидко реагувати на будь-які зміни в державі, а з другого боку, 

може призводити до безпідставного збільшення кількості таких органів, які в 

подальшому можуть ліквідовуватися. 

2. За терміном дії допоміжні структури при Президентові України 

поділяються на постійні, які створюються без обмеження в часі, та тимчасові, 

робота яких завершується після виконання поставлених перед ними 

Президентом України завдань. 

Частіше за все, до тимчасових органів відносять ради та комісії, 

створення яких зумовлене актуальністю проблем у сфері державного 

управління або соціально-економічного розвитку, на розв’язання яких 

Президент України концентрує зусилля державного апарату та спеціалістів 

конкретної сфери. Проте такими органами можуть бути й комітети, як 

наприклад Комітет з підготовки та проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу, який відповідно до Указу Президента 

України від 02 квітня 2010 року № 470/2010 [147] був утворений як 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України з метою 
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забезпечення узгодженого вжиття заходів для невідкладного поліпшення 

ситуації з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу 30 серпня 2012 року. Указом Президента України 

«Про ліквідацію деяких допоміжних органів та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких указів Президента України» вищезазначений Комітет був 

ліквідований у зв’язку із завершенням проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу [152]. 

3. Наступним критерієм класифікації є поділ допоміжних структур за 

предметом їхньої діяльності на загальні та спеціальні. 

Допоміжні структури при Президентові України загальної компетенції – 

це державні установи, які створені для забезпечення реалізації главою держави 

своїх основних повноважень. 

Допоміжні структури при Президентові України спеціальної 

компетенції – це державні установи, діяльність яких спрямована на 

забезпечення окремих (конкретних) видів діяльності глави держави. 

Наприклад, Адміністрація Президента України згідно з п. 3 та 4 

Положення про Адміністрацію Президента України від 02 квітня 2010 року є 

постійно діючим допоміжним органом, що забезпечує організаційне, правове, 

консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення 

здійснення Президентом України конституційних повноважень. Натомість інші 

допоміжні структури глави держави охоплюють своєю діяльністю забезпечення 

реалізації повноважень глави держави з окремих питань. Подібними 

спеціалізованими допоміжними органами глави держави є Державне 

управління справами, Комісія при Президентові України з питань 

громадянства, Національна рада реформ, Рада регіонального розвитку тощо. 

Спеціалізовані допоміжні структури відіграють важливу роль у профільному 

забезпеченні діяльності глави держави. Законодавство України не обмежує 

Президента України у кількості створюваних допоміжних структур, тим самим 

сприяє динамічному розвитку системи цих органів. Хоча за останніми роками 
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виникла тенденція до створення саме спеціальних допоміжних органів, що 

зумовлено впливом глави держави у всіх сферах державного життя країни. 

4. Похідним критерієм від спеціалізації допоміжних органів є критерій їх 

поділу за сферами діяльності й повноваженнями Президента України. 

Конституція наділяє Президента України широким колом повноважень, 

які умовно можна поділити на такі сфери: 

- у сфері забезпечення державної незалежності та національної 

безпеки (допоміжними структурами є РНБО України, Комітет з питань розвідки 

та ін.); 

- у сфері здійснення внутрішньої політики (наприклад, Комісія при 

Президентові України з питань громадянства, Комісія державних нагород та 

геральдики, Рада регіонального розвитку та ін.); 

- у сфері здійснення зовнішньої політики (відповідні структури 

Адміністрації Президента, Міжнародна дорадча рада);  

- у сфері здійснення економічної політики та соціального 

партнерства (на сьогодні діє Національна рада реформ, Виконавчий комітет 

реформ та ін.); 

- у сфері здійснення державного будівництва (Конституційна комісія, 

Державне управління справами); 

- у сфері здійснення науково-технічної, освітньої та культурної 

політики (допоміжними структурами є Рада з питань розвитку Національного 

культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», 

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітет з 

Державних премій України в галузі науки і техніки, Комітет із Державної 

премії України в галузі архітектури та ін.); 

- у сфері забезпечення правопорядку та законності (наприклад 

Національна рада з питань антикорупційної політики); 

- у сфері взаємодії глави держави з органами державної влади 

(наприклад, Адміністрація Президента України); 

- у правотворчій сфері (наприклад, Конституційна комісія); 
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- у сфері розвитку судової системи в Україні (Рада з питань судової 

реформи). 

5. Ще одним критерієм за яким можна класифікувати допоміжні 

структури при Президентові України є поділ їх за сферами здійснення 

обов’язків – Адміністрація Президента України, ради, комісії, комітети, 

координаційні центри, робочі групи, служби, управління.  

6. До складу допоміжних структур при Президентові України основним 

завданням яких є забезпечення діяльності глави української держави, 

наприклад, Адміністрація Президента України, Державне управління справами, 

входять посадові особи, державні службовці. 

До складу допоміжних структур при Президентові України можуть 

входити також особи, для яких участь у роботі таких органів є додатковою 

формою діяльності, наприклад, до Ради регіонального розвитку, 

Конституційної комісії, входять широке коло осіб з числа посадовців 

центральних та регіональних органів виконавчої влади, а також громадських 

організацій, наукових установ тощо.  

І. І. Бодрова зазначає, що відмінність таких органів полягає в 

особливостях внутрішньо організаційної будови, статусі їх членів, а також у 

характері діяльності: якщо перші здебільшого зорієнтовані на забезпечення та 

супроводження діяльності Президента України, то другі – на виконання завдань 

координаційного, міжвідомчого, дорадчого характеру [8, c. 100]. 

7. За функціональним здійсненням повноважень допоміжні структури при 

Президентові України поділяються на консультативні, дорадчі, координаційні, 

забезпечувальні та міжвідомчі. 

8. Допоміжні структури, які забезпечують персональний статус 

Президента України. Такий критерій класифікації цих органів полягає у тому, 

що при главі держави спеціально створюються органи, які забезпечують 

персональний статус Президента України. До таких органів відносять прес-

службу, особистих помічників, радників, відділи по зв’язкам із засобами 

масової інформації та ін. 
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Ця класифікація допоміжних органів при Президентові України не є 

вичерпною у зв’язку з постійними змінами у суспільстві, які відбуваються через 

об’єктивні причини. 

Як зазначає О. І. Зозуля система забезпечення діяльності глави держави 

являє собою одну з базових гарантій його правового статусу та реальності 

здійснення конституційних повноважень глави держави. Відповідно до цього, її 

іманентною властивістю має бути комплексність забезпечення всіх напрямів 

діяльності глави держави як у зовнішньополітичній, так й 

внутрішньополітичній сфері. При цьому, на відміну від зовнішньополітичного 

напряму державної політики, в розробці та реалізації якого глава держави 

традиційно посідає чільне місце, забезпечення внутрішньополітичної діяльності 

глави держави істотним чином ускладнюється багатовекторністю державної 

внутрішньої політики й складною системою її суб’єктів [42, c. 17]. 

На основі вищенаведеного вважаю за доцільне викласти дане 

дослідження у формі таблиці. 

 

Таблиця 1.1 

№ 
п/п Критерій Характеристика 

1 За законодавчим порядком 
створення 

Конституція України нормативно визначає формування 
РНБО України (ст. 107) і Представництва Президента 
України в Автономній Республіці Крим (ст. 139). Всі інші 
органи, що діють при Президентові України – комісії, 
комітети, ради, робочі групи тощо, створює Президент 
України на власний розсуд згідно з указами Президента. 
 

2 За терміном дії 

Допоміжні структури при Президентові України постійно 
діючі, які створюються без обмеження в часі, та тимчасові, 
робота яких завершується після виконання поставлених 
перед ними Президентом України завдань. 
 

3 
За предметом їхньої 

діяльності 

Допоміжні структури при Президентові України загальної 
компетенції – це державні установи, які створені для 
забезпечення реалізації главою держави своїх основних 
повноважень. 
Допоміжні структури при Президентові України спеціальної 
компетенції – це державні установи, діяльність яких 
спрямована на забезпечення окремих (конкретних) видів 
діяльності глави держави: 
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Закінчення Таблиці 1.1 
 

4 
За сферами діяльності й 

повноваженнями Президента 
України 

- у сфері забезпечення державної незалежності та 
національної безпеки; 
- у сфері здійснення внутрішньої політики; 
- у сфері здійснення зовнішньої політики; 
- у сфері здійснення економічної політики та 
соціального партнерства; 
- у сфері здійснення державного будівництва; 
- у сфері здійснення науково-технічної, освітньої 
та культурної політики; 
- у сфері забезпечення правопорядку та законності; 
- у сфері взаємодії глави держави з органами 
державної влади; 
- у правотворчій сфері; 
- у сфері розвитку судової системи в Україні. 
 

5 
За сферами здійснення 
обов’язків допоміжних 

органів 

Адміністрація Президента України, ради, комісії, комітети, 
координаційні центри, робочі групи, служби, управління. 

6 За колегіальністю 

До складу допоміжних структур при Президентові України 
основним завданням яких є забезпечення діяльності глави 
Української держави входять посадові особи, державні 
службовці. 
До складу допоміжних структур при Президентові України 
можуть входити також особи, для яких участь у роботі таких 
органів є додатковою формою діяльності. 
 

7 
За функціональним 

здійсненням повноважень 

Допоміжні структури при Президентові України поділяються 
на консультативні, дорадчі, координаційні, забезпечувальні 
та міжвідомчі. 

8 
Допоміжні структури, які 

забезпечують персональний 
статус Президента України 

Такий критерій класифікації цих органів полягає у тому, що 
при главі держави спеціально створюються органи, які 
забезпечують персональний статус Президента України. До 
таких органів відносять прес-службу, особистих помічників, 
радників, відділи по зв’язкам із засобами масової інформації 
та ін. 
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1.3 Порівняльно-правова характеристика конституційної природи 

допоміжних структур при главі держави в зарубіжних країнах 

 

Інститут глави держави притаманний усім політично організованим 

країнам, але в різних країнах місце та роль глави держави є своєрідною і 

зумовлена формою державного правління, характером політичного режиму, 

обсягом конституційних повноважень глави держави тощо [60, c. 333]. 

Система допоміжних органів при главі держави, їх місце та роль 

визначається правовим статусом глави держави як найвищої посадової особи 

або органу. Відповідно до норм Конституцій різних держав, глава держави є 

або поза межами гілок влади (наприклад, Російська Федерація, Франція), або 

входить і в законодавчу, і в виконавчу (наприклад, Індія), або лише в виконавчу 

гілку влади (наприклад, Італія, Сполучені Штати Америки). Саме від статусу і 

положення глави держави визначається статус і структура допоміжних органів, 

які створені для забезпечення діяльності і реалізації функцій глави 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. 

У середньовіччі основною юридичною формою глави держави був 

монарх, але з часом, із встановленням республіканської форми правління, 

главою держави став президент. На сьогодні відомі такі юридичні форми глави 

держави. 
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1. Одноособовий монарх, який успадкував свою посаду (наприклад, 

Велика Британія, Японія, Іспанія, Марокко). 

2. Одноособовий монарх, призначений своєю сім’єю (наприклад, 

Саудівська Аравія). 

3. Одноособовий монарх федеративної держави, обраний на певний 

визначений період монархами суб’єктів федерації зі свого складу (наприклад, 

Малайзія, ОАЕ). 

4. Одноособовий президент, якого обрав народ, парламент або 

представницька колегія на певний термін (наприклад, Сполучені Штати 

Америки, Німеччина, Італія, Індія, Китай, Російська Федерація). 

5. Вищий колегіальний орган, якого обрав парламент на певний строк 

(наприклад, Куба). 

6. Глава уряду, що виконує функції глави держави (наприклад, Землі 

Німеччини). 

7. Генерал-губернатор – представник британського монарха в 

державах, що мають статус британського домініону, тобто визнають главою 

держави британського монарха (наприклад, Канада, Австралія, Нова Зеландія). 

8. Одноособовий або колегіальний глава держави, який узурпував 

владу в державі, зазвичай без встановлення строку правління (наприклад, 

Фіджі) [48, c. 352]. 

Незалежно від юридичної форми, допоміжні органи при главі державі 

створюються для забезпечення персонального статусу глави держави, співпраці 

та координації діяльності інших державних структур, а також для 

представлення глави держави на зовні. Форма правління, як зазначає 

С. Г. Серьогіна, провідний елемент форми держави, що становить собою 

систему юридичних параметрів, які характеризують інституційно-

функціональну організацію державної влади (форму владарювання) та 

конкретну організаційну модель її здійснення (форму управління) чи 

владарювання [106, c. 32]. 
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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 [7, 

c. 118].  

На прикладі різних країн світу з республіканською та монархічною 

формами правління спробуємо охарактеризувати зазначені органи. 

Першою країною у світі, де виникла посада Президента, були Сполучені 

Штати Америки (далі – США). Водночас влада в більшості країн мала 

монархічний, спадкоємний характер, у США главу держави обирали в ході 

загальних виборів. Також вперше була запроваджена система асигнувань для 

утримання штату резиденції глави держави. У 1857 році Конгрес США виділив 

кошти на утримання Білого дому, а також особистого секретаря та керуючого 

резиденцією. До цього Президенту США взагалі не виділялись кошти навіть на 

утримання свого секретаря [44, c. 86]. 

Конституція США наділяє Президента великим колом повноважень – він 

є главою держави і в той же час главою виконавчої влади [46, c. 133].  

На сьогодні у США система допоміжних органів при Президентові 

визначається поняттям адміністрації, яке включає в себе всю виконавчу владу 

на чолі з Президентом і віце-Президентом. У вузькому сенсі цього терміну 

відповідає Виконавчий апарат Президента США (Executive Office of the 

President), створений у 1939 році указом Франкліна Рузвельта. Він 

підпорядковується безпосередньо главі держави і покликаний сприяти йому в 

забезпеченні ефективного управління країною. Співробітники надають 

консультативну допомогу при формуванні політики держави і відповідають за 

широке коло питань. Виконавчий апарат включає помічників і радників 

Президента, а також допоміжний персонал. У структуру входять: Рада 

економічних консультантів, Рада з питань якості навколишнього середовища, 
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Рада національної безпеки, Адміністративно-бюджетне управління, Служба з 

питань національної політики в галузі контролю за наркотиками, Служба з 

питань визначення науково-технічної політики, Офіс торгового представництва 

США, офіс віце-Президента, особиста канцелярія президента і ще низка 

підлеглих структур. Роботу адміністрації контролює керівник служби Білого 

дому [74]. 

Канцелярія Білого дому являє собою апарат, який обслуговує президента, 

підтримує постійний зв’язок з Конгресом, з окремими членами конгресу, з 

главами виконавчих департаментів і центральних відомств, з пресою та іншими 

органами інформації [107, с. 24]. 

Особливим видом допоміжних органів при Президентові є віце-

Президент. Вперше, як і посада – Президента, посада – віце-Президента була 

заснована в США. За своєю складовою цей державний орган підпадає під 

ознаки допоміжного органу при главі держави, так як є державним органом, але 

не наділений самостійними державно-владними повноваженнями. Його 

основним завданням є забезпечення діяльності Президента. Віце-Президент 

часто стає особистим помічником, якому доручаються виконувати приватні 

справи [80, c. 101]. 

В межах Білого Дому також існують такі підрозділи: Рада з питань 

внутрішньої політики; Національна економічна рада; Управління справами 

кабінету; Управління керівника Апарату; Управління зв’язку; Управління 

цифрових стратегій; Секретаріат Першої леді; Управління з питань 

законодавства; Офіс Овального кабінету; Управління персоналу президента; 

Управління громадської участі та міжурядових справ; Управління планування; 

Юридичне управління Білого дому тощо. Найбільш важливими у політичному 

відношенні є Рада національно безпеки (РНБ), Рада з внутрішньої політики і 

Рада з міжнародної економічної політики. Загалом Президент США призначає 

понад 2000 помічників, експертів та управлінців; усі вони є цінними джерелами 

політичної інформації [7, с. 123]. 



51 

Стаття 5 Конституції Французької Республіки 1958 року визначила 

політичну роль глави держави. Президент Республіки стежить за дотриманням 

Конституції, забезпечує своїм арбітражем нормальне функціонування 

публічних влад, а також спадкоємність держави. Він є гарантом національної 

незалежності, цілісності території, дотримання міжнародних договорів [58]. 

Вагоме значення нині мають допоміжні органи і служби при 

Президентові Франції. Суворо ієрархічний за своєю організацією та 

спеціалізований за функціями апарат за французькою термінологією отримав 

назву «служб Єлисейського палацу» або просто Єлисейський палац. Створений 

першим президентом V Республіки Шарлем де Голлем, він був сприйнятий як 

зручний інструмент управління справами і його наступниками [13, c. 201]. На 

сьогодні не має офіційної письмової регламентації організації діяльності 

Єлисейського палацу, лише усна вказівка Президента про діяльність 

нижчезазначених структур. 

Апарат Єлисейського палацу складається з генерального секретаріату 

Президента Республіки, Кабінету Президента та особистого (військового) 

штабу Президента. Служби Єлисейського палацу поділяються на два «доми»: 

«цивільний» та «військовий». «Цивільний дім» складається з трьох елементів: 

генерального секретаріату Президента Республіки, до якого входить і Кабінет 

Президента, чиновники особливих доручень та служби преси. «Військовий дім» 

поділяється на два елементи: особистий штаб Президента Республіки і 

комендатура Єлисейського палацу [70, c. 179]. 

Генеральний секретаріат на чолі з генеральним секретарем «цивільного 

дому» виступає основним інструментом політичних дій Президента та 

координує діяльність міністерств та відомств і основна його роль – допомагати 

главі держави у провадженні державних справ, збирати інформацію, надавати 

проекти рішень, контролювати їх виконання. Важливою функцією 

генерального секретаря є особисті контакти з численними офіційними діячами, 

політичними лідерами, дипломатами, журналістами [61, c. 215]. 
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Формування штату працівників здійснює безпосередньо Президент 

Республіки на власний розсуд. Законодавчо не передбачено обмежень щодо 

чисельності президентських служб, кількість осіб яких, сягає приблизно 

п’ятиста. 

Конституція Російської Федерації визначила низку допоміжних органів, 

які створені для забезпеченням діяльності Президента. Це – Рада Безпеки 

Російської Федерації, Адміністрація Президента Російської Федерації та 

Повноважні представники Президента Російської Федерації. Їх конституційно-

правовий статус, структура та діяльність визначається відповідними 

положеннями, які затверджує Президент Російської Федерації [54]. 

Адміністрація Президента Російської Федерації є державним органом, 

який забезпечує діяльність Президента і здійснює контроль над виконанням 

рішень глави держави. Також при Президентові Російської Федерації 

створюються комісії. За напрямами діяльності існують Комісії з питань 

стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки; з 

питань державної служби та резерву управлінських кадрів; з питань військово-

технічного співробітництва Російської Федерації з іноземними державами; з 

попереднього розгляду кандидатур на посади суддів федеральних судів; 

Міжвідомча комісія з реалізації Державної програми зі сприяння 

добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що 

проживають за кордоном; з питань державних нагород; з реабілітації жертв 

політичних репресій; з питань громадянства; з питань кадрової політики в 

правоохоронних органах; з моніторингу досягнення цільових показників 

соціально-економічного розвитку Росії; у справах ветеранів; у справах інвалідів 

та з питань розвитку авіації загального призначення [72]. 

Президент Російської Федерації в силу своїх повноважень має право 

створювати Ради, які є допоміжними, дорадчими, консультативними, 

координаційними органами, статус яких визначений у відповідних положеннях. 

Так, наприклад, Рада при Президентові Російської Федерації з модернізації 

економіки та інноваційного розвитку Росії є дорадчим органом при 
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Президентові Російської Федерації, утвореним з метою забезпечення взаємодії 

федеральних органів державної влади, органів державної влади суб’єктів 

Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, громадських 

об’єднань, наукових та інших організацій при розгляді питань, пов’язаних з 

модернізацією економіки та інноваційним розвитком Росії, а Рада при 

Президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і 

прав людини є консультативним органом при Президенті Російської Федерації, 

утвореним з метою надання сприяння главі держави в реалізації його 

конституційних повноважень у галузі забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, інформування Президента Російської Федерації про 

стан справ у цій галузі, сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства в Російській Федерації, підготовки пропозицій главі держави з 

питань, що входять до компетенції Ради. Також, є Рада при Президентові 

Російської Федерації з міжнаціональних відносин, яка є дорадчим і 

консультативним органом при Президенті Російської Федерації, утвореним з 

метою забезпечення взаємодії федеральних органів державної влади, органів 

державної влади суб’єктів Російської Федерації, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань, наукових та інших організацій при 

розгляді питань, пов’язаних з реалізацією державної національної політики 

Російської Федерації та ін. [72]. 

Організація діяльності та конституційно-правова природа 

вищезазначених органів, як і в Україні, потребує виконання певних завдань, які 

ставить перед главою держави розвиток суспільства, тому коли виникає певна 

необхідність у дослідженні конкретних питань Президент створює допоміжні 

органи. 

Також при Президентові Російської Федерації діє Президентська Рада – 

постійно діючий консультативний орган, основною метою якого є розробка 

стратегічних завдань у сфері внутрішньої та зовнішньої політики, яка 

спрямована на виконання економічної, політичної та соціальної реформ в 
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Російській Федерації, визначення механізмів ефективного виконання стратегії 

загальнонаціонального розвитку Російської Федерації [72]. 

Дещо схожа система діяльності допоміжних органів є в ще одній 

пострадянській країні – Республіці Білорусь (далі – РБ). Відповідно до п. 5 

ст. 84 Конституції РБ Президент утворює, скасовує і реорганізує Адміністрацію 

Президента РБ, інші органи державного управління, а також консультативно-

дорадчі та інші органи при Президентові. Адміністрація Президента РБ є 

органом державного управління, що забезпечує діяльність Президента РБ у 

сфері державної кадрової політики, ідеології білоруської держави та права, що 

здійснює підготовку, виконання і контроль над виконанням рішень Президента 

РБ [53]. 

Наприклад, Президентська Рада РБ – постійно діючий консультативний 

орган при Президентові, який діє на підставі Конституції та розпоряджень 

глави РБ, і основними завданнями якого є розробка пропозицій щодо 

формування та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики РБ, 

вдосконалення механізму забезпечення здійснення стратегії 

загальнонаціонального розвитку РБ, підвищення ефективності діяльності 

органів виконавчої влади [117]. 

Правова консультативна рада при Президентові РБ — дорадчий орган, 

створений для обговорення найважливіших правових проблем, пов’язаних із 

здійсненням повноважень глави держави, розробці пропозицій щодо їх 

вирішення, вивчення і правової оцінки проектів актів Президента РБ, законів та 

інших нормативно-правових актів. Статус цього органу визначений у 

Конституції РБ, а також окремим положенням [116]. 

Із вищезазначеного випливає, що всі органи, які функціонують при 

Президентові РБ, створені з волі глави держави для забезпечення виконання 

ним своїх функцій, а також для належного здійснення владних повноважень 

через систему органів, які розробляють пропозиції з різних сфер державного 

життя, що в подальшому можуть втілюватися в актах Президента РБ. 



55 

Ще одна країна на пострадянському просторі з президентською формою 

правління – Киргизька Республіка (далі – КР). Статус допоміжних органів при 

Президентові КР визначений Конституцією, де зазначено, що Президент КР сам 

визначає структуру свого апарату, затверджує його положення і призначає 

керівника. В положенні про Апарат Президента КР зазначено, що Апарат 

Президента КР є державним органом, безпосередньо підпорядкованим 

Президентові КР, створеним з метою забезпечення діяльності Президента КР 

щодо реалізації ним повноважень глави держави, встановлених 

Конституцією КР. Основними завданнями Апарату Президента КР є 

забезпечення діяльності Президента КР як глави держави, який уособлює 

єдність народу і державної влади. Також не менш важливими визначеними 

повноваженнями Апарату є здійснення експертно-аналітичного, 

інформаційного забезпечення діяльності Президента КР, організація діяльності 

глави держави моніторингу та оцінки якості державного управління, а також 

цілісного вдосконалення державної служби та ін. [71]. 

Комісії при Президентові КР створюються як структурні підрозділи 

Апарату Президента КР. На сьогодні існує чотири Комісії – з державних 

нагород, з питань громадянства, з питань помилування; та з розвитку історичної 

науки. Їх статус визначений окремими Положеннями, які затверджені указами 

Президента КР. Президент КР також створює дорадчі та консультативні 

органи – ради: Рада оборони, Національна рада з питань сталого розвитку, з 

судової реформи, Громадська експертна рада з питань розвитку освіти, 

Громадська експертна рада з питань міжетнічного, міжконфесійного розвитку. 

Всі ці органи підпорядковуються безпосередньо Президентові КР [71]. 

Статус та розвиток допоміжних органів при Президентах вищезазначених 

пострадянських країн мають певні особливості. По-перше, діяльність 

допоміжних органів визначена в Конституціях цих країн. По-друге, при 

Президентах утворена значна кількість органів (консультативних, дорадчих, 

координаційних та інші), до складу яких іноді входять особи, які виконують 

такі функції за своїм посадовим становищем. По-третє, допоміжні органи 
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постійно перебувають у динаміці – створення, ліквідація, реорганізація. Якщо 

говорити про країну з парламентарною формою правління – Німеччину, то 

можна зазначити, що реальне керівництво державою здійснює Канцлер та уряд, 

а Президент виконує репрезентативну функцію. 

Відповідно до Основного закону Німеччини – Президент представляє 

країну в міжнародних відносинах. Зокрема, саме він від імені Німеччини 

здійснює державні візити, укладає договори з іноземними державами, приймає 

вірчі грамоти у послів і т. ін. Проте повноваження у німецького Президента 

далеко не такі широкі, як, наприклад, у його колег у США, Росії чи Франції. 

І обирає його не народ, а федеральні збори. Таке рішення стало багато в чому 

наслідком уроку, отриманого німцями з історії Веймарської республіки. 

Наявність у Президента широких повноважень не дозволило запобігти приходу 

до влади Адольфа Гітлера [73]. 

У Німеччині для забезпечення функцій Федерального Президента по 

взаємодії з іншими органами заснована Канцелярія. Її роботою керує начальник 

Канцелярії у ранзі статс-секретаря. Вона забезпечує співробітництво 

Президента з іншими державними органами. В адміністративно-правовому 

відношенні Канцелярія незалежна від Президента Німеччини. У цілому 

положення Канцелярії Федерального Президента символізує своєрідність 

правового статусу глави держави в умовах парламентарної республіки, тобто 

він має можливість справляти певний вплив на Уряд і парламент головним 

чином за рахунок інформації, одержуваної по різних каналах і, насамперед, від 

Канцелярії. Остання надає йому інформацію, що отримана найчастіше з 

першоджерел [44, c. 99]. 

Такий конституційно-правовий статус Канцелярії Президента Німеччини 

відповідає репрезентативним повноваженням Президента Німеччини.  

У країнах з монархічною формою правління в категорію допоміжних 

органів, які забезпечують діяльність глави держави, входить так званий 

«королівський двір». Конституції держав, які закріплюють цю форму 
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правління, офіційно визнають за монархом право на утримання свого 

«королівського двору». 

Перехідна від давнини до сучасності форма існування допоміжних 

органів при главі держави є двір монарха (королівський двір). Цей вид 

допоміжних органів виникав всюди, де існувала досить сильна, тобто здатна 

дієво впливати на державне управління влади монарха, інакше кажучи там, де 

монарх був дійсним главою держави. При цьому монарх міг бути неєдиним 

законним носієм державної влади. Головним призначенням була участь у 

забезпеченні повноважень глави держави, у тому числі у проведенні 

внутрішньої і зовнішньої політики. Також значним була участь двору в 

становленні та розвитку середньовічних, а, відповідно, і сучасних державних 

органів. Двір як допоміжний орган сам відчував зворотний вплив з боку інших 

державних органів, у тому числі органів державної влади, будучи складовою 

частиною розвитку середньовічної державності. У діяльності двору як 

допоміжного органу глави держави часто важко відрізнити, що є основним – 

забезпечення особи глави держави або забезпечення повноважень глави 

держави, настільки тісно ці два напрями роботи двору переплелися. З двору і 

його підрозділів пізніше утворюються судові, виконавчі та господарські 

державні органи, у тому числі органи державної влади. У свою чергу на нього 

справляє вплив процес бюрократизації державної влади. У результаті двір 

вступає в новий етап свого розвитку: змінюється перелік прав і обов’язків 

службовців двору, підходи до розподілу обов’язків між ними. Але, незважаючи 

на загальний рух до бюрократизації державного апарату, саме двір, більше всіх 

зберігає значну вагу у відносинах глави держави та посадових осіб його 

допоміжного органу [89, c. 152].  

Велика Британія немає Конституції як єдиного акта. Окремі питання 

організації та діяльності державної служби регламентуються Актами про 

міністрів Корони 1937, 1964 та 1975 років, Актом про передачу повноважень 

міністрів Корони 1946 року, Актами про дискваліфікацію депутатів палати 

громад 1957 року та ін. 
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У Великій Британії, Канаді, Японії розвиток допоміжних органів при 

главі держави не отримало того розмаху, який мав місце у США. Водночас у 

цих державах впливові допоміжні органи при главі держави з’явилися набагато 

раніше, ніж у США, і до певної пори були більш розвинені. 

Наприклад, у Великій Британії королева – фігура політично нейтральна, 

вона виступає як гарант стабільності у державі та суспільстві. Статутне право і 

королівські прерогативи встановлюють для Монарха значні повноваження, 

однак, відповідно до конституційної угоди Монарх «царствує, але не управляє». 

Для забезпечення діяльності королеви існує п’ять департаментів 

королівського двору. В їх склад входить департамент Букінгемського палацу, 

особистий секретар, департамент королівського дому, фінансовий департамент. 

Особистий секретар королеви – лорд Чемберлен – відіграє найбільш 

відповідальну місію, адже його основаними завданнями є підготовка майже 

всіх візитів королеви і заходів державних керівників, інформування королеви з 

останніми подіями у світі, підготовка (редагування) проектів промов та ін. 

Організацією взаємодії з палатами парламенту, парламентськими фракціями, 

проведенням церемонії відкриття парламенту тощо займається – лорд-грейт 

Чемберлен [70, c. 192]. 

Велика Британія може слугувати прикладом одночасного існування двох 

систем допоміжних органів при главі держави, так як функції глави держави 

виконуються монархом і кабінетом міністрів на чолі з прем’єр-міністром. 

Функції символічного забезпечення єдності країни, арбітра в самих критичних 

ситуаціях і резерву державної системи виконує монарх. Функції визначення 

основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики та призначення 

посадових осіб значною мірою виконуються прем’єр-міністром. Відповідно, 

кожна система допоміжних органів забезпечує виконання своєї частини 

функцій глави держави. У Великій Британії вперше апарат уряду був створений 

на початку XX ст. Першим постійним комітетом при уряді, що проіснував без 

змін досить тривалий час, був створений у 1903 році Комітет з імперського 

захисту. Надалі система комітетів при уряді значно розвинулась, чому сприяли 
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також перша і друга світові війни. До 1945 року створення сукупності комітетів 

в основному було закінчено. Після цього дана сукупність у своїй основі не 

змінювалася, також як і порядок роботи комітетів. Точні відомості про їх 

кількість та особливості роботи закриті для широких кіл громадськості. Але 

розсекречені документи дають змогу встановити, що комітети поділялися на 

постійні (приблизно 25 комітетів), що існували незалежно від того, хто обіймав 

посаду глави уряду, і тимчасові (близько 100), що не існували довше, ніж 

виконував свої повноваження глава виконавчої влади [80, c. 51]. 

Королівський штат працівників іноді може нараховувати більше 

1000 осіб, як, наприклад, в Японії, де охорони імператора приблизно 900 осіб, і 

це тільки охорона. У королівському дворі існує чітка ієрархія, тому деякі 

працівники (клерки) можуть працювати роками, але особисто не спілкуватися з 

монархом. 

Крім того, з XIII ст. діє Таємна рада, яка є дорадчим органом при главі 

держави. До складу Таємної ради входять міністри Кабінету, судді 

Апеляційного суду, архієпископи англіканської церкви, спікер Палати громад 

та інші вищі посадові особи – усього 300 осіб. Кворум для засідання Таємної 

ради – 3 чоловіки, тому, як правило, у засіданні беруть участь кілька членів. 

Уся Таємна рада збирається тільки з особливо урочистого приводу, наприклад, 

у зв’язку з церемонією коронації монарха. Таємна рада може утворювати різні 

комітети, важливішим з яких є Судовий комітет. Цей комітет був сформований 

у 1833 році та є апеляційною інстанцією для церковних судів, трибуналів 

різних профспілок. Таємна рада приймає рішення від імені монарха у формі 

прокламацій та наказів. Наприклад, скликання парламенту та розпуск Палати 

громад має форму прокламації, а рішення з питань права та управління – форму 

наказів [50, c. 94]. 

У сучасних монархіях, установлених конституціями, прийнятими після 

другої світової війни – Іспанії, Швеції, Японії – штати двору значно скромніші. 

Наприклад, король Іспанії Хуан Карлос I особисто переглядав і підписував 
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документи (до 60 на тиждень), сам визначав основні положення своїх виступів, 

передаючи потім їх співробітникам королівської канцелярії.  

Стаття 65 Іспанської Конституції присвячена основам діяльності 

допоміжних органів при главі держави (якщо розглядати забезпечення функцій 

глави держави, то це належить також до повноважень Державної Ради, якому 

присвячена ст. 107 Конституції Іспанії). У цій статті також зазначено, що 

«король отримує з державного бюджету кошти на утримання своєї сім’ї та 

королівського двору і вільно розпоряджається ними. Король сам призначає і 

звільняє працівників королівського двору [52]. 

Обов’язком Державної ради є дорадче забезпечення уряду і автономних 

співтовариств за запитами їх голів. Відповідальність пленуму і відповідальність 

постійної комісії Державної ради різняться. Перша включає 10 питань, за якими 

слід обов’язково радитися з Державною радою (наприклад, щодо проекту 

законодавчих указів). Відповідальність постійної комісії включає 18 питань і 

належить до приписів, що видаються на виконання або у розвиток міжнародних 

договорів, конвенцій та угод, спорам про повноваження між різними 

відомствами, нагляду за здійсненням повноважень, переданих державою 

автономним співтовариствам та ін. Пленум включає голову Ради, постійних 

радників, радників із посади, виборних радників і секретаря Ради. У Постійну 

комісію входять голова, постійні радники і Генеральний секретар. Голова Ради 

призначається королівським указом, схваленим Радою міністрів і погодженим з 

головою уряду. Голова обирається з числа правознавців, що володіють 

відповідним досвідом. Постійні радники призначаються на посаду 

королівським указом з кола зазначених в органічному законі осіб – діючих і 

колишніх міністрів, членів або голів законодавчих органів автономних 

співтовариств, професорів права, економіки та суспільних дисциплін 

університетів та ін. Радниками за посадою є перераховані в названому законі 

особи, включаючи директора Іспанської королівської академії, президентів 

Королівської академії політичних наук, Академії юриспруденції та 

законодавства, генерального прокурора країни, голови Хунти начальників 
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штабів. Генеральний секретар призначається на свою посаду королівським 

указом з числа вищих адвокатів за пропозицією постійної комісії, схваленому 

пленумом [105, c. 42]. 

Із середини XX ст. в зарубіжних державах з багатьох напрямів діяльності 

апарату глави держави відбулися серйозні структурні й функціональні зміни. 

Особливо в тих державах, які зазнали поразки в другій світовій війні, як, 

наприклад, Японія. 

У сучасній Японії замість скасованого міністерства двору повсякденні 

справи глави держави вирішує управління імператорського двору, що діє при 

канцелярії прем’єр-міністра, де концентрується величезний потік інформації і 

стикаються різні інтереси. Новітній напрям у діяльності цього управління 

займає підтримка відносин з органами державної влади, передусім з урядом. 

Начальник управління призначається прем’єр-міністром за згодою імператора, 

керує роботою персоналу, що нараховує близько 1000 осіб. Прес-служби, 

очолювані прес-секретарями, відділи по зв’язку з громадськими об’єднаннями, 

очолювані начальником відповідного підрозділу федерального секретаріату 

(адміністрації глави держави), відділи апарату по роботі із засобами масової 

інформації тощо за родом своєї діяльності вони змушені створювати і 

підтримувати імідж імператора. Багато в чому завдяки їх зусиллям вдається 

створити ореол таємничості навколо керівних персон, а також захистити їх від 

не завжди скромних поглядів журналістів на приватне життя правителів. 

Наприклад, приставлені до монарха державні чиновники управління 

імператорського двору в Японії пильно стежать за тим, щоб іміджу єдності 

нації нічого не загрожувало, що передбачає жорстке обмеження всіх його 

контактів і миттєве припинення найменших спроб заглянути ззовні за стіну 

імператорського палацу, до речі, ретельно охоронюваного [70, c. 102]. 

Узагалі, додатковий потік інформації є надзвичайно важливим для 

монархів, оскільки вони з дитинства виховуються і перебувають в особливих 

умовах, що не дозволяють їм мати постійних безпосередніх контактів з 
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підданими. Офіційна ж інформація, навіть абсолютно достовірна, відрізняється 

сухістю і однобічністю.  

Деякі допоміжні органи і установи, що діють при главі держави, 

набувають конституційного статусу. Насамперед стосується органів військово-

політичного керівництва, що діє під головуванням глави держави під час 

здійснення ним функції верховного головнокомандувача збройними силами. 

Конституціоналізація таких органів була характерна останніми десятиріччями 

для соціалістичних держав. Наприклад, четвертий розділ третьої глави 

Конституції Китайської Народної Республіки (ст. 93–94) спеціально регулює 

статус Центральної військової Ради (ЦВР), утвореної Всекитайськими зборами 

народних представників. Хоча в Конституції Китайської Народної Республіки 

зв’язок цього органу з главою держави – Головою КНР не визначений, на 

практиці Голова КНР, будучи одночасно керівником Комуністичної Партії 

Китаю, очолює ЦВР, що представляє собою, державну форму військового 

органу ЦК Комуністичної Партії Китаю [49, c. 249]. 

ЦВР – специфічна організація, подібної якої немає в інших державах, що 

здійснює керівництво всіма китайськими збройними силами. Насправді у 

віданні ЦВР перебувають не тільки збройні сили Народно-визвольної армії 

Китаю, й всі інші озброєні підрозділи країни, включаючи народне ополчення і 

збройну народну міліцію. ЦВР включає голову, його заступників і членів. 

Голова обирається Всекитайськими зборами народних представників (далі – 

збори) – законодавчим органом, інші члени ЦВР затверджуються цими зборами 

на підставі подання голови ЦВР. Термін повноважень голови співвідноситься 

до терміну повноважень зборів. Основний Закон закріплює відповідальність 

голови ЦВР перед зборами і його Постійним комітетом. Особовий склад ЦВР 

повністю збігається з одним з найважливіших партійних органів Комуністичної 

Партії – Військовою радою [80, c. 108]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зазначити, що незважаючи на 

відмінності в назвах, складі, конституційно-правовому статусі, допоміжні 

органи сприяють належному виконанню глави держави своїх функцій. До 
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складу допоміжних органів часто входять посадові особи високого рангу, проте 

Конституції не наділяють подібні органи правом самостійного прийняття 

обов’язкових рішень. Рекомендації та пропозиції, які готують допоміжні 

органи, знаходять своє відображення в актах глави держави. 

Зазначені органи дають змогу главі держави отримувати інформацію з 

будь-яких джерел, забезпечують взаємодію з державними органами влади та 

сприяють координації главі держави діяльності уряду і парламенту.  

Дослідження особливостей конституційно-правової природи допоміжних 

органів при главі держави в зарубіжних країнах засвідчує, що в Україні є 

можливості використання позитивного досвіду щодо вдосконалення організації 

і діяльності допоміжних структур при Президентові України та раціоналізації їх 

правового забезпечення в конституційних приписах, на рівні закону і 

підзаконних актів. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Конституційно-правова природа та повноваження допоміжних 

структур при Президентові України похідні від конституційного статусу 

Президента України і не можуть його перевищувати. Тут ідеться про те, що 

Конституція України у розділі V чітко визначила і окреслила статус глави 

держави, сферу його впливу та діяльність. Допоміжні структури при 

Президентові України можуть здійснювати свою діяльність у межах і у спосіб, 

передбачених главою держави, для фахового здійснення ним своїх завдань і 

обов’язків.  

2. Допоміжні структури при Президентові України, крім РНБО України 

та представництва Президента України в АРК, створюються на підставі 

окремих положень, які затверджує Президент України. Це зумовлено тим, що 

глава держави може приймати рішення про створення допоміжних структур 

ситуативно, відповідно до актуальних завдань суспільного розвитку.  



64 

3. Допоміжні структури при Президентові України є специфічними, 

своєрідними державними органами, адже їх статус регулюється актами 

Президента України (крім РНБО України і представництва Президента України 

в Автономній Республіці Крим – їх статус закріплений у відповідних Законах 

України). При цьому, «державними» в законодавчому сенсі вони визначені 

лише щодо Представництва Президента України в Автономній Республіці 

Крим – у ст. 1 відповідного Закону. 

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 Президентові 

організаційної, правової, консультативної, інформаційної, експертно-

аналітичної тощо допомоги, а діяльність цих органів і служб уособлюються в 

певних організаційних структурах. 

Якщо накладати ознаки органу державної влади, державного органу на ці 

допоміжні структури, то, принаймні дві з них: мають повноваження владного 

характеру; відповідно до компетенції приймають юридично обов’язкові 

нормативні та індивідуальні акти не відповідають Їх конституційно-правовій 

природі. Отже, можна зробити висновок: 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 з визначеної компетенції 

послуги організаційного, правового, консультативного, інформаційного, 

експертно-аналітичного тощо характеру. 

4. Конституційна природа цих органів безпосередньо пов’язана з 

конституційним статусом Президента України, його функціями і 

повноваженнями. Дослідження доктринальних і нормативних джерел щодо 

аксіологічних ознак цієї природи дає змогу зробити висновок, що з точки зору 

теорії конституційного права ці органи, допоміжні структури формують його 



65 

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 тощо допомоги та 

визначають правовий статус зазначених органів, спрямованих на реалізацію 

повноважень Президента. 

5. На підставі вищенаведеного можна визначити ці органи при 

Президентові України як основи для формування факультативного інституту у 

складі конституційного інституту президентства та сукупність 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. 

6. Допоміжні структури можуть бути систематизовані за порядком їх 

створення; за критерієм часу допоміжні органи при Президентові України 

поділяються на постійні, які створюються без обмеження у часі, та тимчасові, 

робота яких завершується після виконання поставлених перед ними 

Президентом України завдань; за предметом їхньої діяльності – на загальні та 

спеціальні; за сферами діяльності і повноваженнями Президента України; за 

поділом між функціональним здійсненням обов’язків допоміжними органами – 

Адміністрація, ради, комісії, комітети, координаційні центри, асамблея, робочі 

групи, служби, управління, фонди, науково-дослідні інститути; залежно від 

суб’єктного складу тощо. Ця класифікація допоміжних структур при 

Президентові України не є вичерпною у зв’язку з постійними змінами у 

суспільстві, які відбуваються через об’єктивні причини. 

7. У процесі дослідження порівняльно-правової характеристики 

координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 

служб при главі держави в зарубіжних країнах прослідковується тенденція, що, 

незважаючи на відмінності в назвах, складі, конституційно-правовому статусі, 

допоміжні органи сприяють належному виконанню глави держави своїх 
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функцій. До складу допоміжних органів часто входять посадові особи високого 

рангу, проте Конституції не наділяють подібні органи правом самостійного 

прийняття обов’язкових рішень. Рекомендації та пропозиції, які готують 

допоміжні органи, знаходять своє відображення в актах глави держави. 

Зазначені органи дають змогу главі держави отримувати інформацію з 

будь-яких джерел, забезпечують взаємодію з державними органами влади та 

сприяють координації глави держави діяльності уряду і парламенту. 

Дослідження особливостей конституційно-правової природи допоміжних 

органів при главі держави в зарубіжних країнах засвідчує, що в Україні є 

можливості використання позитивного досвіду щодо вдосконалення організації 

і діяльності допоміжних структур при Президентові України та раціоналізації їх 

правового забезпечення у конституційних приписах, на рівні закону і 

підзаконних актів. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ 

ДІЯЛЬНОСТІ КООРДИНАЦІЙНИХ, КОНСУЛЬТАТИВНИХ, 

ДОРАДЧИХ ТА ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ ОРГАНІВ І СЛУЖБ 

(ДОПОМІЖНИХ СТРУКТУР) ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

 

2.1 Правовий статус допоміжних структур при Президентові України, 

їх функції та повноваження 

 

У теорії права правовий статус (лат. status – становище) розуміють як 

сукупність прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб. Правовий статус 

юридичних осіб визначається через їхню компетенцію, тобто права і обов’язки 

цих осіб, зафіксовані в чинному законодавстві. Йдеться, зокрема, про державні 

органи, правовий статус яких у концентрованому вигляді відображається в 

законах, положеннях, статутах та інших нормативно-правових актах [205, 

c. 44]. Правовий статус державного органу також визначають як певну 

сукупність повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких 

забезпечує виконання покладених на орган завдань [115, c. 95]. 

На наш погляд, зведення 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 п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України дає можливість 

визначити комплексні ознаки правового статусу допоміжних структур 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 
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України»; переслідувана мета та цільовий забезпечувальний характер 

призначення допоміжних структур – «для здійснення своїх повноважень». 

1. Організаційно-правовий спосіб започаткування діяльності – 

створення. На наш погляд, похідним від цього повноваження є й прийняття у 

разі потреби рішень щодо наступної реорганізації або ліквідації відповідних 

органів і служб. Наприклад, відповідно до Указу Президента України «Про 

ліквідацію деяких допоміжних органів та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких указів Президента України» від 30 серпня 2012 року 

№ 524/2012 [155, c. 43] у зв’язку із завершенням проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу було ліквідовано 

такі допоміжні органи при Президентові України, як Комітет з підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу, Міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та 

правопорядку, Штаб забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів 

безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу. 

Зауважимо, що питання щодо подальшої долі тимчасових органів 

оперативно вирішується не завжди. Так, з метою сприяння взаємодії 

правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, узгодженості їхньої діяльності із 

забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в 

Україні у 2013 році 1025-річчя хрещення Київської Русі, Указом Президента 

України від 28 лютого 2013 року № 112/2013 [152, c. 4] як допоміжний орган 

було утворено Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час 

підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі, 

затверджено положення про зазначений орган, призначено його керівника та 

затверджено персональний склад. Разом з цим, попри конкретне цільове 

призначення допоміжного органу та явно тимчасовий характер його діяльності 

після завершення згаданого вище заходу, зазначений Указ Президента України 

своєчасно не було визнано таким, що втратив чинність. Зокрема, Указом 
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Президента України «Про ліквідацію консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів і служб, утворених Президентом України» від 02 вересня 

2014 року № 701/2014 [157] з метою оптимізації системи консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів і служб було ліквідовано 20 органів і 

служб. Однак Координаційний штаб до їх переліку не увійшов. 

Для запобігання таким фактам вважаємо за доцільне в актах глави 

держави встановлювати граничний строк повноважень утворюваних органів, 

або ж забезпечити організацію постійного моніторингу актуальності 

відповідних підзаконних актів. 

2. Ексклюзивний суб’єкт створення – Президент України. З огляду на те, 

що згідно з ч. 3 ст. 106 Основного Закону України Президент України на основі 

та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які 

є обов’язковими до виконання на території України, видається, що рішення про 

створення допоміжних структур має прийматися главою держави у формі 

згаданих актів.  

У цьому контексті в аспекті положень п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України виникає питання щодо наявності «у чистому вигляді» статусу 

консультативного, дорадчого чи іншого допоміжного органу в РНБО України – 

передбаченого ст. 107 Основного Закону України як координаційного органу з 

питань національної безпеки і оборони при Президентові України на відміну, 

наприклад, від такого, передбаченого ст. 139 Конституції України, ч. 4 ст. 5 

Конституції Автономної Республіки Крим [28, c. 3], державного органу як 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (яке 

відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Представництво Президента 

України в Автономній Республіці Крим» № 1524-III від 02 березня 

2000 року [32, c. 1] утворюється Президентом України і безпосередньо йому 

підпорядковується). Глава держави ані юридично, ні фактично не приймає 

рішення про «створення» РНБО України (чи, тим більше не може ліквідувати 

цей орган), а лише на підставі ч. 4 ст. 107 Конституції України та ч. 1 ст. 6 

Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 
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05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33, c. 237] зі змінами, внесеними згідно із 

Законом України від 25 грудня 2014 року № 43-VIII [24] формує її 

персональний склад. З огляду на це, вважаємо, що в системі консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів і служб РНБО України має особливий 

статус, що зумовлено її цільовим призначенням та координаційно-

контролюючим характером діяльності. 

3. Граничний бюджетний ресурс створення допоміжних структур та 

подальшої діяльності, у тому числі її припинення – «у межах коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України». Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 2 

Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI [9, c. 9] 

Державний бюджет України затверджується законом про Державний бюджет 

України, що містить положення щодо забезпечення його виконання протягом 

бюджетного періоду, який згідно з ч. 1 та 2 ст. 3 зазначеного Кодексу (за 

винятком особливих обставин) становить один календарний рік, який 

починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Без 

внесення змін до закону про Державний бюджет України забороняється 

збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами 

державного бюджету на: оплату праці працівників бюджетних установ за 

рахунок зменшення інших видатків; видатки за бюджетними програмами, 

пов’язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок 

зменшення видатків за іншими бюджетними програмами (ч. 11 ст. 23 цього 

Кодексу). 

Згідно з додатком № 3 до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2015 рік» від 28 грудня 2014 року № 80-VIII [25] було передбачено 

розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік, зокрема, за такими 

найменуваннями згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та 

кредитування державного бюджету: 

- «Державне управління справами» (у тому числі: «Апарат 

Державного управління справами», «Обслуговування та організаційне, 
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інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Президента України та Адміністрації Президента України»); 

- «Рада національної безпеки і оборони України» (у тому числі: 

«Апарат Ради національної безпеки і оборони України», «Інформаційно-

аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної 

безпеки і оборони»). 

Варто зазначити, що обмеженість рамками бюджетного фінансування на 

той чи інший бюджетний період жодним чином не впливає на ініціативи 

Президента України щодо збільшення кількості нових органів (створення нових 

посад та призначень на них) на громадських засадах. Прикладом цього може 

слугувати: 

- створення Інформаційно-аналітичного центру (п. 1 та 6 Положення 

про Інформаційно-аналітичний центр, затвердженого Указом Президента 

України від 12 квітня 2014 року № 398/2014 [146, c. 33]); 

- запровадження посади Уповноваженого Президента України з 

мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях та її 

заміщення на згаданих засадах за згодою призначеної особи [194, c. 7]; 

- утворення Національної ради реформ (як спеціального 

консультативно-дорадчий органу при Президентові України з питань 

стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні 

єдиної державної політики реформ та їх реалізації), Дорадчої ради реформ (як 

консультативно-дорадчого органу при Президентові України, основним 

завданням якого є внесення пропозицій щодо здійснення в Україні реформ на 

основі кращого міжнародного досвіду та сприяння їх упровадженню), 

Виконавчого комітету реформ (як допоміжного органу при Президентові 

України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо 

стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг 

реалізації реформ) [143, c. 31]. 

4. Переслідувана мета та цільовий забезпечувальний характер 

призначення допоміжних структур – «для здійснення своїх повноважень». 
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Попри те, що це словосполучення не містить уточнення щодо суб’єкта 

здійснення повноважень – «ним» (Президентом України), чи «ними» (органами 

і службами), вважаємо, що у цьому разі йдеться саме про повноваження глави 

держави, зокрема ті, що визначені ч. 1 ст. 106 Конституції України. 

Аналізуючи правовий статус допоміжних структур при Президентові 

України, їх функції та повноваження, насамперед, слід виходити з їхнього 

призначення, місця в системі державних органів, характеру діяльності та 

внутрішньої структури. 

При цьому варто мати на увазі й те, що функція (від лат. functio – 

виконання, здійснення) – це зовнішній вияв властивостей якого-небудь об’єкта 

у цій системі відносин (наприклад функція органів відчуття, функція грошей); 

явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється 

відповідно до його змін; робота кого-небудь, чого-небудь, обов’язок, коло 

діяльності когось, чогось [10, c. 1552]. 

У філософському аспекті поняття «функція» розуміється як спосіб діяння 

речі або елемента системи, спрямований на досягнення певного ефекту. 

Функція є однією з істотних характеристик певних об’єктів, а метод 

функціонального дослідження поряд із структурним, казуальним тощо відіграє 

важливу роль у науковому пізнанні [199, c. 748]. 

Теоретики права, на відміну від філологів та філософів, трактують 

функції дещо по-іншому, зокрема як основні напрями діяльності (впливу), які 

розкривають соціальну сутність і призначення того чи іншого явища [95, c. 40].  

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. Змінювалися кількісний і якісний склад цих органів, 

змістова спрямованість їхньої діяльності залежно від політики того або іншого 

глави держави, на жаль, як правило, не на користь принципам нейтральності, 

неупередженості, професійності державної служби. Функції і повноваження 
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зазначених структур спрямовувалися на забезпечення балансування Президента 

між різними гілками влади, а часом і домінування над ними особливо в період 

другого і четвертого президентства. Статус допоміжних органів визначався і 

змінювався, передусім, відповідно до указів Президента, наприклад: 

Адміністрація Президента України до 2005 року, Секретаріат Президента 

України до 2010 року, знову Адміністрація – після 2010 року. Самі структури 

президентської адміністрації багато в чому визначали розвиток чи стагнацію 

політичного, конституційного процесу: так звана політична реформа початку 

2000 року; організація проведення всеукраїнського референдуму 16 квітня 

2000 року; організація та спрямування діяльності численних конституційних 

комісій у 90-х роках ХХ ст., а також Національної конституційної ради при 

президентстві В. Ющенко, Конституційної асамблеї – В. Януковича (в 

структурі Адміністрації існувало спеціальне Головне управління з питань 

конституційно-правової модернізації), Конституційної комісії – П. Порошенка. 

Нинішні структури також спрямовуються на процеси трансформації в різних 

сферах державного, місцевого і регіонального розвитку, на здійснення 

соціально-економічних реформ: Рада регіонального розвитку, Національна рада 

реформ, Національна рада з питань антикорупційної політики. 

Зважаючи на розгалужену систему утворених Президентом України 

відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України органів і служб та їхню 

чималу кількість, враховуючи формат нашого дослідження, видається за 

доцільне проаналізувати правовий статус лише деяких з них, зокрема тих, 

діяльність яких має постійний характер. 

У згаданій системі органів надзвичайно важливу роль відіграє 

Адміністрація Президента України, яка є постійно діючим допоміжним 

органом. 

У літературних джерелах зазначається, що окрім зрушень у структурі, 

функціях та моделі прийняття рішень, змінювалися чисельність та розподіл 

владних повноважень. Так, на початку президентства Л. Кравчука апарат 

Адміністрації налічував 19 підрозділів. У внутрішню структуру служби були 
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закладені суперечки між повноваженнями її підрозділів, що призвело до 

конфліктів між ними, а робота зводилася скоріше до дорадчих та 

консультативних функцій. Чисельність співробітників служби Адміністрації 

Президента України становила близько 80 осіб. З обранням Президентом 

України Л. Кучми неодноразово коригувалась структура служби адміністрації 

(за часів глави адміністрації Д. Табачника та за часів глави адміністрації 

Є. Кушнарьова). Структурні одиниці АПУ отримали чітко визначені 

повноваження, а їхня кількість зросла. Одночасно в АПУ тривав пошук моделі 

прийняття рішень: за Л. Кравчука АПУ використовувала модель Трумена 

(інформація прямо надходить від структурних одиниць до президента), яку 

заступила модель Ейзенхауера (інформація надходить від структурних одиниць 

до президента через главу адміністрації), а згодом модель Рузвельта 

(двосторонній потік інформації між структурними одиницями та президентом). 

Кількість службовців у АПУ збільшилась з 80 до 451 (за штатом 

налічувалось 595) у 1995 році [2]. 

Зважаючи на таку її ознаку, як постійно діючий орган, надзвичайно 

широкий спектр діяльності, доволі значну граничну чисельність працівників 

(428 штатних одиниць відповідно до Указу Президента України від 30 травня 

2015 року № 305/2015 [138]), зазначений орган є основним у забезпеченні 

діяльності глави держави.  

Діючим Президентом України П. Порошенком було визначено [118, c. 3] 

таку структуру Адміністрації: Глава Адміністрації; заступник; перший 

помічник Президента України, помічники, радники Президента України; Прес-

секретар Президента України; уповноважені Президента України; Служба 

Президента України; Офіс Глави Адміністрації Президента України; 

15 головних департаментів (реформування Адміністрації Президента України; з 

питань впровадження реформ; з питань національної безпеки та оборони; 

державно-правовий; правової політики; з питань діяльності правоохоронних 

органів та протидії корупції; регіональної політики; контрольний; зовнішньої 

політики та європейської інтеграції; Державного Протоколу та Церемоніалу; 
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забезпечення доступу до публічної інформації; з питань гуманітарної політики; 

з питань внутрішньої політики; інформаційної політики; документального 

забезпечення); п’ять департаментів (місцевого самоврядування та 

децентралізації; державних нагород; з питань громадянства; з питань 

помилування; режимно-секретний); Приймальня Президента України; п’ять 

відділів (забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою 

України; забезпечення зв’язків Президента України з Кабінетом Міністрів 

України; забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав 

дитини; представництва інтересів Президента України в судах; забезпечення 

діяльності Уповноваженого Президента України у справах 

кримськотатарського народу). 

Глава Адміністрації Президента України, заступник, перший помічник 

Президента України, помічники, радники Президента України, Прес-секретар 

Президента України, уповноважені Президента України призначаються на 

посади і звільняються з посад Президентом України.  

Інші працівники Адміністрації призначаються на посади і звільняються з 

посад Главою Адміністрації Президента України, якщо інше не передбачено 

актами Президента України.  

Схему розподілу обов’язків між Главою Адміністрації Президента 

України, його першими заступниками та заступниками, першим помічником 

Президента України, закріплення за ними самостійних структурних підрозділів 

Адміністрації Президента України затверджує Глава Адміністрації Президента 

України. 

Відповідно до п. 3–5 чинного Положення про Адміністрацію Президента 

України, затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 2010 року 

№ 504/2010 [170, c. 21], основними завданнями Адміністрації є організаційне, 

правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше 

забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією 

України повноважень.  

Адміністрація відповідно до покладених на неї завдань:  
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1) здійснює аналіз політичних, економічних, соціальних, гуманітарних та 

інших процесів, що відбуваються в Україні і світі, готує за його результатами 

для подання на розгляд Президентові України пропозиції з питань формування 

та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на 

забезпечення додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина, державного суверенітету, територіальної цілісності України;  

2) здійснює підготовку пропозицій щодо здійснення керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю держави та вносить їх на розгляд 

Президентові України, забезпечує здійснення Президентом України 

представництва держави у міжнародних відносинах;  

3) бере участь в опрацюванні пропозицій щодо попередження та 

нейтралізації загроз національній безпеці України, здійснення Президентом 

України керівництва у сфері національної безпеки і оборони України, 

виконання ним повноважень Голови Ради національної безпеки і оборони 

України, контролю за реалізацією заходів у цій сфері, забезпечує здійснення 

повноважень у сфері контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших 

військових формувань; 

4) забезпечує підготовку проектів послань Президента України до народу, 

щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України, оприлюднює такі 

послання;  

5) забезпечує взаємодію Президента України з Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України, правоохоронними, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян (у тому 

числі політичними партіями, професійними спілками), підприємствами, 

установами, іншими організаціями, сприяє підвищенню ефективності такої 

взаємодії;  

6) здійснює в установленому порядку експертизу прийнятих Верховною 

Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України, готує 

пропозиції щодо підписання законів або застосування щодо них права вето;  
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7) забезпечує планування діяльності Президента України;  

8) опрацьовує і подає на підпис Президентові України проекти указів, 

розпоряджень Президента України, інших документів;  

9) забезпечує підготовку проектів законів, що вносяться Президентом 

України до Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи; готує 

пропозиції щодо визначення Президентом України законопроектів як 

невідкладних для позачергового розгляду Верховною Радою України;  

10) забезпечує офіційне оприлюднення підписаних Президентом України 

законів України, а також указів і розпоряджень Президента України;  

11) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції щодо 

утворення і ліквідації судів, першого призначення на посаду професійного 

судді, переведення суддів, звільнення суддів з посад;  

12) здійснює підготовку проектів конституційних подань Президента 

України до Конституційного Суду України та пропозицій щодо позиції 

Президента України у справах, які розглядаються Конституційним Судом 

України;  

13) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення 

кадрових питань, що належать до повноважень Президента України, у тому 

числі питань призначення, погодження призначення на посади, звільнення з 

посад, притягнення відповідних осіб до дисциплінарної відповідальності, 

відставки голів місцевих державних адміністрацій, веде облік таких кадрів;  

14) здійснює аналіз актів Кабінету Міністрів України, нормативно-

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних 

адміністрацій та за наявності підстав вносить Президентові України пропозиції 

щодо забезпечення приведення їх у відповідність із Конституцією та законами 

України, актами Президента України або зупинення їх дії, скасування;  

15) забезпечує контроль за виконанням указів, розпоряджень, доручень 

Президента України;  
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16) здійснює моніторинг інформаційного простору України, створює 

умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Президента 

України, Адміністрації, забезпечує оперативне надання інформації про 

діяльність Президента України, Адміністрації засобам масової інформації, 

забезпечує роботу офіційного Інтернет-представництва Президента України, 

розміщує на його веб-сайті проекти законів України та актів Президента 

України, які потребують широкого обговорення, закони України, підписані 

Президентом України, укази і розпорядження Президента України, а також 

іншу інформацію про діяльність Президента України, Адміністрації;  

17) забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на 

розгляд Президента України пропозицій щодо нагородження державними 

нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними, 

присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших 

вищих спеціальних звань і класних чинів, прийняття до громадянства України 

та припинення громадянства України, надання притулку в Україні, здійснення 

помилування, розвитку геральдики;  

18) здійснює протокольне та церемоніальне забезпечення офіційних 

заходів за участю Президента України;  

19) забезпечує розгляд в установленому порядку запитів народних 

депутатів України, груп народних депутатів України, комітетів Верховної Ради 

України до Президента України;  

20) забезпечує через Головний департамент забезпечення доступу до 

публічної інформації в установленому порядку доступ до публічної інформації, 

розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання 

відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України та 

Адміністрації Президента України, консультацій під час оформлення запитів;  

21) організовує прийом громадян, які звертаються до Президента 

України, розгляд звернень громадян, а також звернень органів місцевого 

самоврядування, політичних партій та громадських організацій (у тому числі 

професійних спілок), підприємств, установ, інших організацій, здійснює облік і 
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аналіз таких звернень, на основі аналізу звернень розробляє та подає 

Президентові України пропозиції щодо розв’язання порушених у них проблем; 

22) здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності створених 

Президентом України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 

і служб;  

23) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики 

стосовно державної таємниці;  

24) виконує інші функції для забезпечення здійснення Президентом 

України своїх повноважень.  

Адміністрація Президента України для виконання покладених на неї 

завдань має право в установленому порядку:  

- одержувати інформацію, документи і матеріали від державних 

органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

усіх форм власності та їх посадових осіб; 

- користуватися інформаційними базами даних державних органів, 

державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, 

мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

- залучати до виконання окремих робіт і завдань, до участі у вивченні 

окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, 

працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

- скликати наради, створювати робочі групи; 

- порушувати питання щодо проведення науково-дослідних та інших 

робіт з питань, що належать до повноважень Президента України та 

Адміністрації. 

Працівники Адміністрації Президента України є державними 

службовцями.  

В юридичній літературі конституційно-правовий статус Адміністрації 

Президента України трактується у вигляді постійно діючого допоміжного 

органу, конституційно-правового інституту, який заслуговує на окреме 

законодавче забезпечення у вигляді закону України. Так, О. В. Носенко вважає, 
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що «інститут правового статусу Секретаріату Президента України (нині – 

Адміністрації Президента України. – Н. Коваль) залишається однією із 

найбільш суперечливих складових інституту конституційно-правового статусу 

Секретаріату Президента України… прискоренню утвердження цього інституту 

може сприяти прийняття Закону України «Про Секретаріат Президента 

України», який би нормативно визначив юридичні параметри (предмет, 

структуру, функції, зв’язки з іншими інститутами конституційного права) 

однойменного інституту та зняв би існуючи у державі суперечки щодо функцій 

і повноважень цього учасника конституційно-правових відносин. До того ж, 

законодавча інституціоналізація інституту Секретаріату Президента України 

сприяла б удосконаленню інституту конституційно-правового статусу глави 

держави» [68, c. 21]. 

Така позиція є спірною, оскільки Адміністрація Президента не уособлює 

всіх допоміжних структур Президента України. Тому законодавче забезпечення 

організації та діяльності Адміністрації Президента (за змістом діяльності більш 

вдала назва – Секретаріат Президента), як й інших постійно діючих структур, 

доцільно здійснити у новій редакції Закону України «Про Президента 

України». 

У деяких випадках діяльність окремих постійно діючих допоміжних 

органів може забезпечуватися іншими допоміжними органами.  

Фактично, Адміністрація Президента України є ключовим елементом 

організаційно-правового забезпечення реалізації Президентом України 

державної внутрішньої і зовнішньої політики. Інші допоміжні структури, що 

також є елементом цього забезпечення, як правило, координуються і 

контролюються президентською адміністрацією [88, c. 25]. 

Так, здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення 

додержання конституційних прав дитини забезпечується Уповноваженим 

Президента України з прав дитини, який перебуває у структурі Адміністрації 

Президента України. Відповідно до п. 6 Положення про Уповноваженого 

Президента України з прав дитини, затвердженого Указом Президента України 
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«Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини» від 11 серпня 

2011 року № 811/2011 [134, c. 3] для надання консультативної допомоги 

Уповноваженому може створюватися в установленому порядку громадська 

консультативна рада з питань захисту прав дитини на правах робочої групи 

Адміністрації Президента України. 

Особливість функціонування Адміністрації Президента України полягає в 

тому, що її структурні підрозділи в окремих випадках забезпечують діяльність 

не лише глави держави, а й інших утворених ним органів. Аналіз нормативних 

актів Президента України дає підстави для висновку про те, що таке 

забезпечення може здійснюватися на постійній або тимчасовій основі. 

У згаданому Положенні про Уповноваженого Президента України з прав 

дитини (п. 5) передбачено, що забезпечення діяльності Уповноваженого 

здійснюється відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента 

України. Оскільки цей Указ було прийнято з метою забезпечення належних 

умов для реалізації громадянських, економічних, соціальних та культурних 

прав дітей в Україні, беручи до уваги необхідність особливого піклування про 

дитину, на виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері прав дитини, 

то можна засвідчити постійну основу функціонування інституту 

Уповноваженого з прав дитини та відповідне забезпечення його діяльності. 

У свою чергу, забезпечення діяльності Уповноваженого Президента 

України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях 

покладено на структурний підрозділ Адміністрації Президента України, що 

визначається її Главою Адміністрації (п. 4 Указу Президента України «Про 

Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в 

Донецькій та Луганській областях» від 17 червня 2014 року № 533/2014 [192, 

c. 3]). Ураховуючи те, що запроваджена цим Указом посада фактично є 

тимчасовою, то і забезпечення діяльності Уповноваженого матиме тимчасовий 

характер. 

Відповідно до ч. 1 та 8 ст. 107 Конституції України координаційним 

органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України є 
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Рада національної безпеки і оборони України, компетенція та функції якої 

визначаються законом. Актом, який визначає правові засади організації та 

діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її склад, структуру, 

компетенцію і функції, є Закон України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» від 05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33, c. 237] зі змінами, 

внесеними згідно із Законом України від 25 грудня 2014 року № 43-VIII [24, 

c. 252]). 

Законодавець установив, що функціями РНБО України є: 

- внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад 

внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; 

- координація та здійснення контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; 

- координація та здійснення контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або 

надзвичайного стану та у разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України. 

Відповідно до зазначених функцій РНБО України: 

1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до 

Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, 

Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, 

та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо: 

- визначення стратегічних національних інтересів України, 

концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і 

оборони у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, 

екологічній, інформаційній та інших сферах; 

- проектів державних програм, доктрин, законів України, указів 

Президента України, директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 

України, міжнародних договорів, інших нормативних актів та документів із 

питань національної безпеки і оборони; 
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- удосконалення системи забезпечення національної безпеки та 

організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої 

влади у цій сфері; 

- проекту Закону України про Державний бюджет України по 

статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України; 

- матеріального, фінансового, кадрового, організаційного та іншого 

забезпечення виконання заходів з питань національної безпеки і оборони; 

- заходів політичного, економічного, соціального, воєнного, науково-

технологічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру відповідно 

до масштабу потенційних та реальних загроз національним інтересам України; 

- доручень, пов’язаних з вивченням конкретних питань та 

здійсненням відповідних досліджень у сфері національної безпеки і оборони, 

органам виконавчої влади та науковим закладам України; 

- залучення контрольних, інспекційних та наглядових органів, що 

функціонують у системі виконавчої влади, до здійснення контролю за 

своєчасністю та якістю виконання прийнятих РНБО України рішень, введених в 

дію указами Президента України; 

- забезпечення і контролю надходження та опрацювання необхідної 

інформації, її збереження, конфіденційності та використання в інтересах 

національної безпеки України, аналізу на її основі стану і тенденції розвитку 

подій, що відбуваються в Україні і в світі, визначення потенційних та реальних 

загроз національним інтересам України; 

- питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, 

введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її 

місцевостях, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації; 

- невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці України; 

2) координує виконання прийнятих РНБО України рішень, введених в дію 

указами Президента України, і здійснює поточний контроль діяльності органів 
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виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові 

України відповідні висновки та пропозиції; 

3) залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів 

виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та 

організацій усіх форм власності; 

4) ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань 

національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та 

результати перевірок їх виконання; 

5) координує і контролює переведення центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану; 

6) координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в 

межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного 

стану; 

7) координує та контролює діяльність органів виконавчої влади по 

відбиттю збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню його 

життєдіяльності, охороні життя, здоров’я, конституційних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, підтриманню громадського порядку в умовах 

воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці України; 

8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади з протидії 

корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби із злочинністю з 

питань національної безпеки і оборони. 

Конституцією України (ч. 3–7 ст. 107) та Законом України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» від 05 березня 1998 року № 183/98-

ВР [33, c. 237] визначено, що Головою РНБО України є Президент України, 

який формує її персональний склад (див., наприклад, Указ Президента України 

«Про склад Ради національної безпеки і оборони України» від 15 грудня 

2014 року № 929/2014 [186]).  
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До складу зазначеного координаційно-контролюючого органу за посадою 

входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби 

безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних 

справ України. У засіданнях РНБО України може брати участь Голова 

Верховної Ради України. Членами РНБО України можуть бути керівники інших 

центральних органів виконавчої влади, а також інші особи, визначені 

Президентом України. 

Президент України визначає функції, структуру та штатну чисельність 

апарату РНБО України, який підпорядковується Секретареві РНБО та здійснює 

поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності 

Ради. 

Відповідно до ч. 1 та 3 ст. 10 Закон України «Про Раду національної 

безпеки і оборони України» від 05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33, c. 237] 

рішення РНБО України приймаються не менш як двома третинами голосів її 

членів і вводяться в дію указами глави держави (див., наприклад, Укази 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 16 червня 2014 року “Про План Президента України з мирного 

врегулювання ситуації у східних регіонах України”» від 20 червня 2014 року 

№ 548/2014 [185, c. 3], «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 12 вересня 2014 року “Про комплекс заходів щодо зміцнення 

обороноздатності держави та пропозиції до проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік» по статтях, пов’язаних із 

забезпеченням національної безпеки і оборони України”» від 03 листопада 

2014 року № 842/2014 [186, c. 11], «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 04 листопада 2014 року “Про невідкладні заходи щодо 

стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській 

областях”» від 14 листопада 2014 року № 875/2014 [187, c. 44], «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 04 листопада 2014 року “Про 

стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо 

сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року”» від 14 листопада 
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2014 року № 876/2014 [188, c. 47], «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 04 листопада 2014 року “Про невідкладні заходи із 

забезпечення державної безпеки”» від 14 листопада 2014 року № 880/2014 [189, 

c. 50]). У силу положень ч. 3 ст. 106 Основного Закону України видані на основі 

та на виконання Конституції і законів України укази Президента України є 

обов’язковими до виконання на території України. Окрім цього, ч. 4 ст. 10 

Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 

05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33, c. 237] (зі змінами, внесеними згідно із 

Законом України від 25 грудня 2014 року № 43-VIII [24, c. 252]) установлено, 

що рішення Ради РНБО України, введені в дію указами Президента України, є 

обов’язковими до виконання органами виконавчої влади. 

Чинне законодавство не передбачає права глави держави застосувати 

право вето щодо прийнятих Радою рішень. 

На наш погляд, недоліком Закону України «Про Раду національної 

безпеки і оборони України» від 05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33, c. 237] є 

відсутність у ньому положення про граничний строк, не пізніше якого рішення 

Ради має бути введено в дію Президентом України. 

У разі дострокового припинення повноважень Президента України 

відповідно до ст. 108, 109, 110 і 111 Конституції України 1996 року (зі змінами, 

внесеними згідно із Законами України від 08 грудня 2004 року № 2222-IV, від 

01 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII, від 

21 лютого 2014 року № 742-VII) виконання обов’язків Голови РНБО України на 

період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на 

Голову Верховної Ради України (ч. 2 ст. 5 Закону). Упродовж зазначеного 

періоду РНБО України може повноцінно виконувати свої функції та 

реалізовувати повноваження, однак, з огляду на припис ч. 7 ст. 107 Конституції 

України, прийняті нею рішення хоча і матимуть статус чинних, однак 

вводитимуться в дію лише новим главою держави. 

Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 

05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33, c. 237] не регламентує порядку 
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скасування рішень Ради. На практиці (див., наприклад, п. 4 Рішення РНБО 

України «Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на 

період до 2017 року» від 29 грудня 2012 року [99, c. 39]) їхнє скасування 

відбувається у два етапи:  

1) РНБО України скасовує своє рішення та одночасно пропонує 

Президентові України визнати таким, що втратив чинність указ, яким воно було 

введено в дію; 

2) Президент України вводить у дію рішення РНБО України про 

скасування її попереднього рішення, на підставі чого втрачає чинність указ 

Президента про введення в дію попереднього рішення РНБО України. 

У процесі нашого дослідження не було виявлено випадків скасування 

рішень РНБО України іншими органами. Зауважимо, що теоретично можна 

припустити пряме чи опосередковане ініціювання зацікавленими особами 

перевірки рішень згаданої Ради на предмет законності. Наприклад, відповідно 

до п. 2 Рішення РНБО України від 29 березня 2013 року [102, c. 22] 

Міністерство охорони здоров’я України було зобов’язано забезпечити усунення 

у місячний строк порушень, установлених перевіркою, проведеною 

Генеральною прокуратурою України відповідно до п. 4 рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про 

забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами», 

введеного в дію Указом Президента України від 30 серпня 2012 року № 526, та 

вжити відповідних заходів реагування стосовно посадових осіб, які допустили 

такі порушення.  

У свою чергу, у подібних випадках не виключена можливість реалізації 

зацікавленими особами їхнього права на судовий захист шляхом оскарження як 

«відповідних заходів реагування», так і обов’язкового згідно з ч. 3 ст. 106 

Конституції України до виконання тим чи іншим органом конкретного 

доручення РНБО України, зафіксованого у її рішенні, введеному в дію Указом 

Президента України. 
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З урахуванням наведеного, вважаємо, що з метою мінімізації ризиків 

залучення РНБО України в судові процеси як відповідача (співвідповідача) в її 

рішеннях слід уникати категоричних формулювань, пов’язаних із ініціюванням 

процедури притягнення посадових осіб до певного виду відповідальності, а за 

наявності об’єктивних підстав для такої відповідальності – зазначати про це у 

формі рекомендації розглянути відповідне питання згідно із чинним 

законодавством. Прикладом такого реагування може слугувати п. 2 Рішення 

Ради від 19 серпня 2008 року [100, c. 8]: «Запропонувати Президентові України 

та Кабінету Міністрів України вирішити у двотижневий строк питання щодо 

проведення службових розслідувань стосовно посадових осіб за фактами 

невиконання або неналежного виконання службових обов’язків в процесі 

ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23–27 липня 2008 року, 

нормалізації умов життєдіяльності населення в місцевостях, оголошених 

зонами надзвичайної екологічної ситуації, та за фактами порушень трудової і 

виконавської дисципліни притягнути до дисциплінарної відповідальності 

відповідних осіб». 

Забезпечення організації роботи і виконання рішень РНБО України 

здійснює Секретар РНБО України, який інформує Президента України та 

членів Ради про хід виконання її рішень. У свою чергу, глава держави у разі 

необхідності виносить питання про стан виконання рішень РНБО України на її 

засідання. 

У разі неналежного виконання рішень органами, відповідальними за їхнє 

виконання, РНБО України, одночасно з констатацією такого факту надає цим 

органам відповідні вказівки та зазначає конкретні строки, упродовж яких 

необхідно вжити певних заходів (див., наприклад, рішення зазначеного органу 

«Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

25 травня 2012 року “Про забезпечення населення якісними та доступними 

лікарськими засобами”» від 29 березня 2013 року [102, c. 22]. 

На підставі аналізу рішень РНБО України можна дійти висновку про те, 

що актів одноразового контролю інколи буває недостатньо. 
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Так, розглянувши стан виконання рішення РНБО України від 18 січня 

2008 року «Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 

2005 р. № 1643 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

29 червня 2005 року «Про стан додержання вимог законодавства та заходи 

щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання 

земельних відносин, використання та охорони земель”», уведеного в дію 

Указом Президента України від 14 лютого 2008 року № 121, та рішення від 

29 червня 2005 року «Про стан додержання вимог законодавства та заходи 

щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання 

земельних відносин, використання та охорони земель», уведеного в дію Указом 

Президента України від 21 листопада 2005 року № 1643, інших рішень РНБО 

України з питань земельних відносин, уведених в дію указами Президента 

України, Рада у рішенні від 21 листопада 2008 року [98, c. 45], зокрема, 

відзначила, що рівень виконання згаданих рішень не дає змоги подолати 

серйозні негативні тенденції та досягти суттєвого поліпшення ситуації у сфері 

земельних відносин, використання та охорони земель. З огляду на таке, 

діяльність Кабінету Міністрів України щодо виконання рішень Ради 

національної безпеки і оборони України з питань земельних відносин, 

використання та охорони земель, уведених в дію указами Президента України, 

було визнано незадовільною та доручено вжити низку заходів, у тому числі й 

невідкладних. 

У практиці діяльності РНБО України є випадки прийняття рішення про 

скасування значної кількості раніше прийнятих рішень, що, на наш погляд, 

може свідчити про їхнє виконання або втрату ними актуальності з тих чи інших 

причин. Зокрема, розглянувши результати стану виконання рішень Ради, 

введених у дію Указами Президента України протягом 2002–2011 років, РНБО 

України рішенням від 28 квітня 2014 року скасувала 59 своїх рішень та 

запропонувала Президентові України визнати такими, що втратили чинність 

82 укази [101, c. 39]. 



90 

У системі координаційних та допоміжних органів при Президентові 

України Рада національної безпеки і оборони України є не єдиним органом, 

правовий статус якого визначено на рівні Конституції України та закону, як 

акта, що приймається парламентом. 

Ще одним таким органом є Представництво Президента України в 

Автономній Республіці Крим (далі – Представництво), діяльність якого 

передбачено ст. 139 Конституції України, ч. 4 ст. 5 Конституції Автономної 

Республіки Крим [28, c. 3] та Законом України «Про Представництво 

Президента України в Автономній Республіці Крим» від 02 березня 2000 року 

№ 1524-III [32, c. 1]. 

Представництво є державним органом, утвореним відповідно до 

Конституції України з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці 

Крим (далі – АРК) повноважень, покладених на Президента України. 

Представництво утворюється главою держави і безпосередньо йому 

підпорядковується. Представництво очолює Постійний Представник 

Президента України в АРК. 

Представництво є юридичною особою, має печатку із зображенням 

Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків 

України (ст. 5 зазначеного Закону). 

Що стосується сфери повноважень, то Представництво: 

- вивчає стан виконання в АРК Конституції і законів України, указів і 

розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, вживає 

заходів щодо забезпечення належного виконання актів законодавства України 

Верховною Радою АРК і Радою міністрів АРК, районними державними 

адміністраціями і органами місцевого самоврядування в АРК; 

- сприяє додержанню конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і 

політичної стабільності в АРК; 
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- аналізує нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та Ради 

міністрів АРК щодо їх відповідності Конституції та законам України і в разі 

потреби вносить пропозиції про зміни, скасування або зупинення їх дії; 

- готує і подає на розгляд Президентові України аналітичні матеріали 

з питань розвитку соціально-економічних та політичних процесів в АРК; 

- сприяє Президентові України у вирішенні кадрових питань в АРК 

(зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 37 Конституції Автономної Республіки Крим, 

затвердженої Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-XIV [28, c. 3], 

керівники місцевих державних адміністрацій в АРК призначаються на посади і 

звільняються з посад Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Головою Верховної Ради АРК і Головою Ради міністрів 

АРК, Постійним представником Президента України в АРК); 

- аналізує практику діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій в АРК, 

сприяє їх взаємодії з органами державної влади України, а також узагальнює 

відомості про громадську думку щодо економічної та соціальної ситуації в 

АРК, інформує Президента України з цих питань. 

Зазначений перелік повноважень не є вичерпним – Законом України «Про 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 

02 березня 2000 року № 1524-III [32, c. 1] на Представництво покладено 

виконання й інших повноважень відповідно до законодавства України, а також 

доручень Президента України. 

Для реалізації своїх повноважень Представництво має право: 

- порушувати у Верховній Раді АРК і Раді міністрів АРК, районних 

державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях в АРК питання про вжиття 

відповідних заходів щодо додержання Конституції і законів України, виконання 

указів і розпоряджень Президента України; 

- одержувати від центральних органів виконавчої влади України, а 

також Верховної Ради АРК і Ради міністрів АРК, районних державних 
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адміністрацій і органів місцевого самоврядування в АРК, підприємств, установ, 

організацій безкоштовно необхідну інформацію, копії документів та матеріалів, 

необхідних для виконання покладених на Представництво завдань; 

нормативно-правові акти Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК та їх органів 

подаються до Представництва одразу після їх прийняття; 

- користуватися інформаційними банками даних Адміністрації 

Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади України, Верховної Ради АРК і Ради міністрів АРК та 

районних державних адміністрацій в АРК; 

- використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку та 

комунікації; 

- організовувати і проводити наради та консультації за участю 

представників Верховної Ради АРК і Ради міністрів АРК, правоохоронних 

органів і органів державного фінансового контролю, районних державних 

адміністрацій і органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян в АРК з 

метою підготовки для внесення Президентові України пропозицій щодо 

вирішення актуальних соціально-економічних та інших проблем в АРК;  

- залучати до вивчення питань та підготовки документів, пов’язаних з 

виконанням своїх повноважень, наукові установи, вчених, фахівців 

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів (за погодженням з їх 

керівниками). 

Загальне керівництво діяльністю Представництва здійснюється 

Постійним Представником Президента України в АРК (далі – Постійний 

Представник), який несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на Представництво завдань. 

Постійний Представник призначається на посаду та звільняється з посади 

Президентом України. Постійний Представник має заступників, яких призначає 

на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Постійного 

Представника. 
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У статті 10 вказаного Закону визначаються повноваження Постійного 

Представника. 

Представництво утримується за рахунок Державного бюджету України. 

Посадові особи Представництва є державними службовцями. Умови їх 

матеріального та соціально-побутового забезпечення визначаються Законом 

України «Про державну службу» [26, c. 490]. 

Окремо зазначимо, що відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII [27, c. 892] 

сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, 

внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне 

море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) 

економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та 

прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які 

поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм 

міжнародного права, Конституції та законів України, а також повітряний 

простір над зазначеними територіями визначено тимчасово окупованою 

територією. Зазначеним Законом, зокрема передбачено, що у разі неможливості 

здійснювати діяльність на тимчасово окупованій території місце розташування 

державних органів, утворених відповідно до Конституції та законів України, 

визначається Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 17). Очевидно, що саме у 

такий спосіб мало б бути визначено тимчасове місце розташування 

Представництва. 

Разом з цим відповідно до п. 1 Розпорядження Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо відновлення діяльності Представництва Президента 

України в Автономній Республіці Крим» від 16 травня 2014 року № 865/2014-

рп з посиланням на ст. 112 Конституції України Представництво тимчасово 

розміщено у м. Херсон [103, c. 67]. Додатково зазначимо, що з метою 

забезпечення належних умов для реалізації громадянських, економічних, 

соціальних та культурних прав кримськотатарського народу як корінного 
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народу України, збереження і розвитку його етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності у складі України Указом Президента України «Про 

Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу» 

від 20 серпня 2014 року № 656/2014 [197, c. 9] було запроваджено посаду 

Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу. 

Аналізуючи правовий статус утворених Президентом України органів, не 

можна не згадати про Державне управління справами (ДУС), яке є допоміжним 

органом, створеним Президентом України відповідно до п. 28 ст. 106 

Конституції України, та йому підпорядкованим. 

На підставі п. 3 Положення про Державне управління справами, 

затвердженого Указом Президента України «Питання Державного управління 

справами» від 21 березня 2000 року № 474/2000 [121, c. 46], ДУС здійснює 

матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності 

Президента України, РНБО України, Адміністрації Президента України та 

інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та 

допоміжних органів і служб.  

Як бачимо, специфіка функціонального призначення та діяльності ДУС 

полягає в тому, що цей допоміжний орган у визначеній главою держави сфері 

забезпечує не лише безпосередньо його діяльність, а й усіх без виключення 

консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб, що вже створені 

Президентом України чи будуть створені ним у майбутньому. 

Іншою особливістю є те, що ДУС у межах наданих йому бюджетних 

призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі 

цілі, також здійснює матеріально-технічне, соціально-побутове, транспортне та 

інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, інших державних органів. В іншому разі забезпечення діяльності 

зазначених органів здійснюється підприємствами, установами, організаціями, 

що перебувають в управлінні ДУС, в установленому порядку на договірних 

засадах. 
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Серед широкого спектра напрямів діяльності Державного управляння 

справами, можна виділити, зокрема, такі основні, що характеризують його 

функціональне призначення: 

- створення належних матеріально-технічних і господарсько-

побутових умов для здійснення повноважень Президентом України та РНБО 

України;  

- забезпечення в установленому порядку послугами транспорту 

Президента України, Секретаря РНБО України, Глави Адміністрації 

Президента України та інших осіб, зазначених у п. 4 Положення про Державне 

управління справами [121, c. 46];  

- здійснення в установленому порядку організаційного, фінансового, 

медичного забезпечення офіційних заходів; 

- забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

адміністративних і господарських об’єктів, призначених для розміщення та 

обслуговування Президента України, РНБО України та утворених для 

здійснення їх повноважень органів, апаратів;  

- забезпечення функціонування державних резиденцій та державних 

дач, їх будівництво, реконструкція, ремонт та утримання; 

- здійснення матеріально-технічного, фінансового забезпечення, 

створення належних умов праці працівникам Адміністрації Президента 

України, апарату РНБО України;  

- забезпечення надання лікувально-профілактичної допомоги та 

санаторно-курортного обслуговування, умов для відпочинку особам, 

обслуговування яких здійснюється ДУС;  

- забезпечення виготовлення та зберігання державних нагород 

України і атрибутів до них, здійснення їх обліку та передачі в установленому 

порядку;  

- реалізація переданих йому повноважень щодо управління 

державним майном; 
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- затвердження в установленому порядку кошторисів підприємств, 

установ і організацій, яким кошти Державного бюджету України надаються 

через ДУС, здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, 

отриманих зазначеними суб’єктами та витрачанням ними бюджетних коштів, 

аналіз ефективності їхнього використання; 

- забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності держави, а також 

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її 

збереженням у ДУС та на підприємствах, що входять до сфери його управління. 

Фінансування діяльності ДУС здійснюється за рахунок коштів загального 

та спеціального фондів Державного бюджету України, воно є головним 

розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на 

виконання покладених на нього завдань та функцій.  

Президент України за поданням Глави своєї Адміністрації призначає на 

посаду і звільняє з посади Керівника ДУС, який, у свою чергу, має одного 

першого заступника та чотирьох заступників, які призначаються на посади та 

звільняються з посад главою держави за поданням Керівника ДУС.  

Гранична чисельність працівників, структура і штатний розпис ДУС 

затверджуються Президентом України за поданням Керівника згаданого 

допоміжного органу, погодженим з Главою Адміністрації Президента України. 

Подання щодо граничної чисельності працівників ДУС погоджується також з 

Міністерством фінансів України.  

Як випливає з п. 12 Положення про Державне управління справами [121, 

c. 46], уповноваженим суб’єктом прийняття рішення про припинення діяльності 

згаданого органу шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділ, 

приєднання, перетворення або виділення) є Президент України. 

ДУС є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки 

в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба 

України і своїм найменуванням та відповідні бланки і штампи.  
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На основі аналізу загальних засад організації діяльності зазначених вище 

органів, їхніх функції та повноважень, можна виділити такі базові 

характеристики правового статусу постійно діючих допоміжних структур при 

Президентові України:  

1. Загально-правовою основою їх створення та функціонування є 

Конституція України. При цьому, Основний Закон України містить як спільну 

для усіх них підставу для цього шляхом закріплення повноваження Президента 

України створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті 

України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші 

допоміжні органи і служби (п. 28 ч. 1 ст. 106), так і на найвищому 

нормативному рівні передбачає діяльність окремих із таких органів – зокрема, 

таких, як РНБО України (ст. 107), Представництво Президента України в 

Автономній Республіці Крим (ст. 139). 

2. Повноваження всіх 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. 

3. Створення допоміжних структур при Президентові України, 

нормативне врегулювання на підзаконному рівні їхнього правового статусу, їх 

ліквідація (див., наприклад, Указ Президента України «Про ліквідацію 

Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні» від 

03 листопада 2014 року № 840/2014 [154, c. 72]) або реорганізація (шляхом 

злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділення) є виключною 

прерогативою глави держави, з урахуванням специфіки тих органів, правові 

засади діяльності яких визначено ст. 107 та 139 Конституції України, ч. 4 ст. 5 

та ч. 3 ст. 37 Конституції Автономної Республіки Крим [28, c. 3], а також 

законами України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 

05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33, c. 237] та «Про Представництво 

Президента України в Автономній Республіці Крим» від 02 березня 2000 року 

№ 1524-III [32, c. 1]. 
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4. Прийняття кадрових рішень щодо формування персонального складу 

своїх допоміжних структур є виключним повноваженням Президента України 

(див., зокрема, Указ Президента України «Про радника Президента України» 

від 12 листопада 2014 року № 870/2014 [180, c. 42]), з урахуванням 

установлених законодавством особливостей формування окремих колективних 

органів, входження до складу яких передбачено за посадою (наприклад 

відповідно до ч. 5 ст. 107 Конституції України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

Раду національної безпеки і оборони України» від 05 березня 1998 року 

№ 183/98-ВР [33, c. 237] до складу РНБО України за посадою входять Прем’єр-

міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, 

Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України). 

5. Єдиним (централізованим) допоміжним органом, що здійснює 

фінансове, матеріально-технічне, господарське та соціально-побутове, 

транспортне і медичне забезпечення діяльності Президента України, РНБО 

України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом 

України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб є Державне 

управління справами. 

6. Залежно від різних факторів допоміжні структури при Президентові 

України можуть створюватися зі статусом юридичної особи або без такого 

статусу (у цьому разі діяльність здійснюється на постійній або тимчасовій 

основі).  
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2.2 Інституційні та організаційно-правові засади функціонування 

допоміжних структур при Президентові України 

 

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 п. 28 ч. 1 ст. 106 Основного Закону України, шляхом видання 

ним відповідних указів). 

Насамперед, слід зазначити, що в Україні немає єдиного нормативного 

акта, що комплексно визначає інституційні та організаційно-правові засади 

функціонування допоміжних структур при Президентові України. 

У рамках нашого дослідження постає питання про визначення поняття 

організаційно-правових форм. Це поняття вживається у Цивільному Кодексі 

України, але лише стосовно юридичних осіб. Так, ч. 1 ст. 83 зазначеного 

Кодексу передбачено, що юридичні особи можуть створюватися у формі 

товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Згідно з ч. 1 

ст. 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке 

містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування 

установи має містити інформацію про характер її діяльності. 

Разом з цим, як зазначено в положенні п. 1.1 Вимог щодо написання 

найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 [66, 

c. 135], вимога щодо зазначення інформації про організаційно-правову форму 

як складову найменування не поширюється на органи державної влади, органи 
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місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, 

державні, комунальні організації, заклади, установи. 

Вітчизняна дослідниця І. М. Кучеренко зазначила, що організаційно-

правова форма юридичної особи – це визначена нормами права сукупність 

пов’язаних між собою елементів (ознак), яка дає підставу в зовнішньому вияві 

вирізняти один вид юридичної особи від іншого. Інакше кажучи, це певна 

сукупність ознак, визначених в правовій нормі: порядок створення; установчі 

документи; права та обов’язки учасників; відповідальність учасників 

(акціонерів, засновників) за борги юридичної особи; порядок управління 

юридичною особою; порядок реорганізації, ліквідації юридичної особи та 

ін. [62, c. 19]. 

Для досягнення мети нашого дослідження вважаємо за необхідне відійти 

від суто цивілістичного підходу, оскільки для допоміжних структур при 

Президентові України наявність статусу юридичної особи є радше 

виключенням, ніж правилом. Принаймні, нормативно зазначений статус 

закріплено за Представництвом Президента України в Автономній Республіці 

Крим (ст. 5 Закону України «Про Представництво Президента України в 

Автономній Республіці Крим» від 02 березня 2000 року № 1524-III [32, c. 1]), 

Державним управлінням справами (п. 13 Положення про Державне управління 

справами, затвердженого Указом Президента України від 17 грудня 2002 року 

№ 1180/2002 [121, c. 46]), Апаратом РНБО України (п. 12 Положення про 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом 

Президента України «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України» від 14 жовтня 2005 року № 1446/2005 [119, c. 71]). 

Оскільки для дослідження організаційно-правових засад функціонування 

допоміжних структур при Президентові України наявність чи відсутність у них 

статусу юридичної особи визначального значення не має, вважаємо за можливе 

застосувати інституційний, функціональний принцип, виходячи з видів цих 

органів і служб, залежно від характеру та змісту покладених на них завдань. 

При цьому, у відповідних законах, указах Президента України визначається 
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організаційно-правова спрямованість діяльності цих структур: координаційна, 

консультативна, дорадча, допоміжна, спеціальна допоміжна тощо. 

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. 

Рада національної безпеки і оборони України, правовий статус якої та 

форми діяльності проаналізовано вище. 

Адміністрація Президента України 

Відповідно до п. 3 Положення про Адміністрацію Президента України, 

затвердженого Указом Президента України від 02 квітня 2010 року 

№ 504/2010 [170, c. 21], основними завданнями Адміністрації як постійно 

діючого допоміжного органу, утвореного главою держави відповідно до п. 28 

ч. 1 ст. 106 Конституції України, є організаційне, правове, консультативне, 

інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення 

Президентом України визначених Конституцією України повноважень. Функції 

Адміністрації є похідними від зазначених завдань та перераховані вище (див. 

підрозділ 2.1 цієї дисертації), серед них можна виділити такі основні: 

- аналітична (аналіз економічних, політичних, соціальних та інших 

процесів, що відбуваються в державі, а також підготовка за результатами 

аналізу відповідних пропозицій главі держави); 

- організаційна (здійснення організаційного забезпечення діяльності 

допоміжних органів, утворених Президентом України, а також постійних 

представників глави Української держави; протокольних заходів глави 

держави, його офіційних візитів за кордон та робочих поїздок в межах України; 

- правового забезпечення (підготовка проектів послань Президента 

України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України; забезпечення підготовки 

проектів указів і розпоряджень глави держави, а також проектів законів 

України, що вносяться Президентом України, як суб’єктом законодавчої 

ініціативи, у парламент); 
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- експертна (здійснення експертизи переданих Верховною Радою 

України на підпис і оприлюднення Президентові України законів та підготовка 

за його дорученням пропозицій до парламенту стосовно повторного розгляду 

законів); 

- кадрова (підготовка пропозицій з питань кадрової політики 

Президента України, а також попереднє опрацювання за дорученням глави 

держави пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад 

Президентом України);  

- комунікаційна (забезпечення здійснення зв’язків Президента 

України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

політичними партіями та іншими об’єднаннями громадян); 

- господарська (розробка пропозицій главі держави щодо здійснення 

заходів, які б забезпечували економічний розвиток та економічну безпеку 

країни); 

- матеріально-технічна (здійснення фінансового, матеріально-

технічного та іншого забезпечення діяльності Президента України). 

Управління, зокрема Державне управління справами 

Державне управління справами, є допоміжним органом, створеним 

Президентом України та йому підпорядкованим. 

Цей орган на правах юридичної особи здійснює матеріально-технічне, 

соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, РНБО 

України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом 

України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб (п. 3 

Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом 

Президента України «Питання Державного управління справами» від 

21 березня 2000 року № 474/2000 [121, c. 46].  

Як зазначалося, ДУС у визначеній главою держави сфері забезпечує не 

лише безпосередньо його діяльність, а й усіх без виключення консультативних, 

дорадчих та допоміжних органів і служб, що вже створені Президентом 

України чи будуть створені ним у майбутньому, а також у межах наданих 
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бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України 

на такі цілі, здійснює матеріально-технічне, соціально-побутове, транспортне та 

інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, інших державних органів (детальніше див. підрозділ 2.1 цієї 

дисертації). 

Рада 

Рада є колегіальним органом, що діє на постійній або тимчасовій основі. 

На органи зазначеної організаційно-правової форми покладено виконання 

різноманітних функцій, зокрема, таких основних: 

- координаційно-контрольних (наприклад: координація та здійснення 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки 

і оборони (ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони 

України» від 05 березня 1998 року № 183/98-ВР [33]); сприяння скоординованій 

реалізації реформ, забезпечення моніторингу ефективності їх реалізації (п. 3 

Положення «Про Національну раду реформ», затвердженого Указом 

Президента України «Питання Національної ради реформ і Виконавчого 

комітету реформ» від 13 серпня 2014 року № 664/2014 [130]); 

- організаційно-розпорядчих (наприклад: організація роботи щодо 

формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад 

Ради Європи (п. 10) Положення «Про Раду регіонального розвитку», 

затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року 

№ 224/2015 [182]; надання доручень розвідувальним органам відповідно до їх 

компетенції розробляти проектів окремих розділів Національної розвідувальної 

програми та рішень з питань розвідувальної діяльності, обумовлених 

факторами, що загрожують національній безпеці України (п. 4 Положення про 

Раду з питань розвідки, затвердженого Указом Президента України від 

11 березня 1999 року № 247/99 [176, c. 14]); 

- нормотворчих (наприклад: напрацювання узгоджених пропозицій 

щодо змін до Конституції України із залученням до цієї роботи представників 

різних політичних сил, громадськості, вітчизняного та міжнародного 
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експертного середовища, сприяння досягненню громадського та політичного 

консенсусу щодо вдосконалення конституційного регулювання суспільних 

відносин в Україні (визначення пріоритетів нормативного та розпорядчого 

забезпечення практичної реалізації реформ (п. 3 Положення «Про Національну 

раду реформ», затвердженого Указом Президента України «Питання 

Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ» від 13 серпня 

2014 року № 664/2014 [151]; аналіз законодавства України з питань 

регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення (п. 9) 

Положення «Про Раду регіонального розвитку», затвердженого Указом 

Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 [182]);  

- аналітичних (наприклад: визначення напрямів та пріоритетів 

реформ, спрямованих на впровадження Стратегії сталого розвитку України, 

реалізацію національних інтересів та захист конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, вироблення єдиної, узгодженої державної політики, 

напрацювання стратегії та механізмів впровадження реформ (п. 3 Положення 

«Про Національну раду реформ», затвердженого Указом Президента України 

«Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ» від 

13 серпня 2014 р. № 664/2014 [130]; так наприклад, основними завданнями 

новоствореної 16 грудня 2015 року Міжнародної дорадчої ради визначено 

обговорення проблем розвитку держави та найважливіших аспектів зовнішніх 

зносин, вироблення за результатами обговорення відповідних рекомендацій; 

обговорення процесу впровадження в Україні реформ, підготовка пропозицій і 

рекомендацій щодо визначення напрямів та механізмів здійснення в Україні 

реформ на основі кращого міжнародного досвіду; подання пропозицій щодо 

розгляду питань на засіданнях Національної ради реформ та інших 

консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України [162]. 

Цілий ряд новітніх допоміжних структур у формі національних рад 

спрямовані на забезпечення діяльності Президента щодо проведення 

структурних реформ у сферах економічної політики, місцевого і регіонального 
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розвитку, зокрема, трансформації місцевого самоврядування, подолання 

корупції. 

13 серпня 2014 року Указом Президента України було створено 

Національну Раду Реформ, метою діяльності якої є забезпечення впровадження 

єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, налагодження 

ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів 

громадянського суспільства в процесі здійснення реформ із залученням до 

співпраці з цих питань міжнародної спільноти, впровадження системного 

підходу до стратегічного планування, узгодження позицій та моніторингу 

реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку України як передумови 

зростання добробуту її населення, досягнення європейських стандартів 

забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Відповідно до п. 1 Положення про Національну раду реформ [130] 

Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при 

Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій 

щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх 

реалізації. 

Основними завданнями Національної ради реформ є: 

- визначення напрямів та пріоритетів реформ, спрямованих на 

впровадження Стратегії сталого розвитку України, реалізацію національних 

інтересів та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, 

вироблення єдиної, узгодженої державної політики, напрацювання стратегії та 

механізмів впровадження реформ; 

- забезпечення досягнення консенсусу у питаннях впровадження 

реформ між Президентом України, органами державної влади та 

громадянським суспільством; 

- сприяння скоординованій реалізації реформ, забезпечення 

моніторингу ефективності їх реалізації; 

- узгодження позицій щодо ресурсної підтримки процесів 

розроблення і впровадження реформ; 
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- визначення пріоритетів нормативного та розпорядчого 

забезпечення практичної реалізації реформ; 

- розгляд пропозицій щодо планування реформ. 

Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 808/2014 було 

утворено Національну раду з питань антикорупційної політики [163].  

Згідно з п. 1 Положення про Національну раду вона є консультативно-

дорадчим органом при Президентові України. 

Основними завданнями Національної ради є: 

1) підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо 

визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії; 

2) здійснення системного аналізу стану запобігання і протидії корупції в 

Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що 

вживаються для запобігання і протидії корупції; 

3) підготовка та надання Президентові України узгоджених пропозицій 

щодо поліпшення координації та взаємодії між суб’єктами, які здійснюють 

заходи у сфері запобігання і протидії корупції; 

4) оцінка стану та сприяння реалізації рекомендацій Групи держав проти 

корупції (GRECO), Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), інших 

провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, 

підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері; 

5) сприяння науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і 

протидії корупції. 

Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 [182] з 

метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з 

органами місцевого самоврядування в питаннях напрацювання оптимальної 

моделі розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, 

здійснення реформ у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, 

вирішення проблемних питань життєзабезпечення регіонів утворено Раду 

регіонального розвитку як консультативно-дорадчий орган при Президентові 

України. 
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Відповідно до Положення про Раду її основними завданнями є: 

1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, 

зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого 

самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання 

новітніх підходів у сфері регіонального розвитку; 

2) вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та 

гуманітарного розвитку регіонів, механізмів подолання диспропорцій розвитку 

територій, ефективного використання економічного потенціалу регіонів, 

підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності; 

3) підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів 

проведення адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням 

стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, реалізації 

регіональної державної політики у сфері кадрового забезпечення державного 

управління в регіонах та законодавчого врегулювання цих питань; 

4) напрацювання оптимальних шляхів дальшого розвитку політично і 

економічно дієздатного місцевого самоврядування; 

5) підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо 

впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної 

організації місцевого самоврядування, оптимізації співпраці територіальних 

громад з державою, а також забезпечення їх взаємної відповідальності за 

комплексний розвиток територій; 

6) сприяння врахуванню інтересів регіонів і специфіки розвитку окремих 

адміністративно-територіальних одиниць у проектах нормативно-правових 

актів з питань регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших 

державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку та охорони довкілля; 

7) вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій 

територіального розвитку та здійснення заходів щодо його практичної 

реалізації; 
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8) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань 

державної регіональної політики та підготовка пропозицій щодо підвищення 

рівня виконавської дисципліни; 

9) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка 

пропозицій щодо його удосконалення; 

10) організація роботи щодо формування складу делегації України в 

Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. 

З метою сприяння дальшій консолідації українського суспільства на 

основі національної системи цінностей, духовних та культурних традицій, 

напрацювання оптимальних заходів, спрямованих на зміцнення національної 

єдності та розвиток національної свідомості, забезпечення системної взаємодії 

державних органів з інститутами громадянського суспільства з цих питань було 

створено Раду з питань національної єдності [181]. 

Конституційна комісія 

З метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції 

України із залученням до цієї роботи представників різних політичних сил, 

громадськості, вітчизняного та міжнародного експертного середовища, 

сприяння досягненню громадського та політичного консенсусу щодо 

вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, 

відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Указом Президента «Про 

Конституційну Комісію» від 03 березня 2015 року № 119/2015 було утворено 

Конституційну Комісію як спеціальний допоміжний орган при Президентові 

України. До створення Конституційної Комісії у сфері модернізації Конституції 

існував спеціальний допоміжний орган при Президентові України – 

Конституційна Асамблея, проектні концептуальні та нормативно-правові 

документи організації і діяльності якої були розроблені за активної участі 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 

України.  
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Персональний склад Конституційної Комісії був затверджений 

Президентом України 31 березня 2015 року (Указ Президента України 

«Питання Конституційної Комісії» від 31 березня 2015 року № 190/2015 [126]. 

До складу Конституційної комісії увійшли депутати парламентських фракцій, 

Голова Верховної Ради України, Заступник Голови Верховної Ради, три 

колишні Президенти України, Міністр юстиції України, представник 

Адміністрації Президента, відомі українські науковці в галузі права, 

практикуючі адвокати, судді, судді Конституційного Суду у відставці, суддя 

Європейського суду з прав людини у відставці, голова Ради суддів України, 

представники асоціацій органів місцевого самоврядування, представник 

Меджлісу кримськотатарського народу, представники громадських організацій 

тощо. 

Представники міжнародних організацій та інституцій долучилися до 

роботи Комісії у ролі консультантів та спостерігачів. 

Основними завданнями Конституційної Комісії є: 

1) узагальнення практики виконання норм Конституції України, 

пропозицій щодо її вдосконалення з урахуванням сучасних викликів та потреб 

суспільства; 

2) напрацювання узгоджених пропозицій щодо проведення 

конституційної реформи в Україні; 

3) забезпечення широкого громадського та професійного обговорення 

пропозицій щодо проведення конституційної реформи в Україні; 

4) підготовка законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до 

Конституції України; 

5) сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних 

органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з 

питань підготовки і реалізації конституційної реформи в Україні; 

6) забезпечення інформування громадськості про роботу з підготовки 

пропозицій щодо проведення конституційної реформи, її реалізації [151]. 
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Представництво Президента України 

Зазначену організаційно-правову форму має такий державний орган, як 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (далі – 

Представництво), метою діяльності якого є сприяння виконанню в Автономній 

Республіці Крим (далі – АРК) повноважень, покладених на Президента 

України. Правовий статус Представництва був проаналізований вище. 

Представник Президента України 

В Україні діє інститут Представників Президента України, до якого 

належать: 

- Представник Президента України в Автономній Республіці 

Крим [32, c. 1] – з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим 

повноважень, покладених на Президента України; 

- Представник Президента України у Верховній Раді України [173, 

c. 52] та Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України [174, 

c. 52] – для забезпечення взаємодії між главою держави та відповідно 

парламентом і урядом; 

- Представник Президента України у Конституційному Суді 

України [175, c. 9] – для представництва на постійній основі у єдиному органі 

конституційної юрисдикції Президента України як суб’єкта права на 

конституційне подання та участі у конституційному провадженні. 

Представник Президента є одноособовим органом. 

Функції Представників Президента України, перелік яких не є 

вичерпним, зумовлені метою їхньої діяльності. Ці функції умовно можна 

розділити на дві групи загальні (спільні) та спеціальні (індивідуальні). 

До загальних (спільних) функцій належать: 

1) участь у засіданнях – відповідно, у засіданнях: Верховної Ради АРК 

та Ради міністрів АРК (з правом дорадчого голосу); Верховної Ради України, її 

постійних та тимчасових комісій, депутатських фракцій, а також в інших 

заходах, що здійснюються Верховною Радою України, її органами та 

посадовими особами (у встановленому порядку); Кабінету Міністрів України, 
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урядових комітетів, а також консультативно-дорадчих та інших органів уряду; 

у судових засіданнях Конституційного Суду України; 

2) звітно-інформативна – звіт перед Президентом України про 

виконання своїх обов’язків, постійне інформування його з питань, що мають 

загальнодержавне значення (АРК); інформування глави держави про хід і 

результати розгляду у парламенті та його органах документів, внесених 

Президентом України, питань, з приводу яких була висловлена позиція глави 

держави (Кабінет Міністрів України), а також про хід та результати розгляду 

справ у Конституційному Суді України; 

3) нормативно-моніторингова – оцінка відповідності нормативно-

правових актів органів влади та місцевого самоврядування АРК законодавству 

України, внесення подань про усунення виявлених порушень, а у разі 

неналежного реагування на такі подання вносить пропозиції про скасування чи 

зупинення дії незаконних актів безпосередньо Президентові України (АРК); 

моніторинг проектів законів, постанов Верховної Ради України, внесених 

іншими суб’єктами законодавчої ініціативи, участь у здійсненні аналізу таких 

проектів, зокрема з питань, що виникають у взаємовідносинах Президента 

України з парламентом ; моніторинг актів Кабінету Міністрів України та в разі 

потреби їх проектів, внесення Президентові України пропозицій щодо 

зупинення дії актів уряду у разі їх невідповідності Конституції України;  

4) нормо-проектувальна – участь у підготовці проектів законів, які 

вносяться Президентом України на розгляд парламенту; внесення Президентові 

України пропозицій щодо підготовки проектів законів, а також актів глави 

держави з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, участь 

у розробленні таких проектів; участь у розробленні проектів законодавчих 

актів, які вносяться Президентом України або за його дорученням урядом до 

Верховної Ради України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, 

центральних та місцевих органів виконавчої влади; участь за дорученням глави 

держави у розробленні та правовій експертизі проектів нормативно-правових 

актів (Конституційний Суд України). 
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Спеціальні (індивідуальні) функції Представників Президента України 

зумовлені особливостями представництва у АРК або в тому чи іншому органі 

державної влади і є притаманними саме конкретному представнику. 

Прикладом, зокрема, можуть слугувати такі функції:  

1) порушення у встановленому законодавством порядку питання про 

притягнення до відповідальності посадових осіб, які вчинили правопорушення; 

затвердження відповідно до структури і кошторису витрат на утримання 

Представництва положення про його структурні підрозділи та штатний розпис, 

призначення на посади та звільнення з посад працівників Представництва, 

визначення їх посадових обов’язків (АРК); 

2) представлення на засіданнях парламенту, його комітетів та 

тимчасових комісій проектів законів, пропозицій Президента України до 

законів, повернутих главою держави для повторного розгляду, а також інших 

документів, внесених Президентом України;  

3) внесення за дорученням Президента України змін та уточнень до 

конституційних подань, внесених до Конституційного Суду України главою 

держави, доведення позиції Президента України щодо конституційних подань 

інших суб’єктів права на конституційне подання, у тому числі під час розгляду 

справ Конституційним Судом України.  

Уповноважений Президента України 

Главою держави було запроваджено порівняно новий інститут – 

одноособовий орган – інститут Уповноваженого Президента України, до якого 

входять (далі зазначено чинні посади за черговістю створення): 

- Уповноважений Президента України з питань контролю за 

діяльністю Служби безпеки України (посада запроваджена з метою здійснення 

постійного контролю за дотриманням конституційних прав громадян і 

законодавства в оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері 

охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а 

також контролю за відповідністю виданих Службою безпеки України 
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положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам 

України [169, c. 53]); 

- Уповноважений Президента України з міжнародних питань 

енергетичної безпеки (посада запроваджена з метою вдосконалення діяльності 

Секретаріату Президента України щодо забезпечення здійснення главою 

держави конституційних повноважень у сферах міжнародних відносин і 

національної безпеки [195, c. 9]); 

- Уповноважений Президента України з прав дитини (з огляду на 

необхідність особливого піклування про дитину посада запроваджена з метою 

забезпечення належних умов для реалізації громадянських, економічних, 

соціальних та культурних прав дітей в Україні [134, c. 3]);  

- Уповноважений Президента України з мирного врегулювання 

ситуації в Донецькій та Луганській областях (посада запроваджена з метою 

сприяння досягненню громадянської злагоди, створення умов для 

впровадження мирного плану Президента України щодо врегулювання ситуації 

на сході України [194, c. 7]); 

- Уповноважений Президента України у справах 

кримськотатарського народу (посада запроваджена з метою забезпечення 

належних умов для реалізації громадянських, економічних, соціальних та 

культурних прав кримськотатарського народу як корінного народу України, 

збереження і розвитку його етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності у складі України [197, c. 9]); 

- Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю 

(посада запроваджена з метою забезпечення належних умов для реалізації 

громадянських, соціальних, економічних та культурних прав і законних 

інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у 

зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни, недопущення їх 

дискримінації, виховання поваги до особливостей таких людей, визнаючи 

пріоритетність міжнародних стандартів з інтеграції людей з інвалідністю у 

життя суспільства [196]). 
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Уповноважені Президента України виконують різноманітні функції, що 

визначені відповідними Положеннями, та випливають із мети запровадження 

конкретних посад Уповноваженого у тій чи іншій сфері. 

Радник Президента України 

Зазначений інститут вперше було запроваджено Указом Президента 

України «Про Радника Президента України» від 01 грудня 2009 року 

№ 988/2009 [179, c. 26]. 

Чинну редакцію Положення про Радника Президента України 

затверджено Указом Президента України «Про Радника Президента України» 

від 12 листопада 2014 року № 870/2014 [180, c. 42]. 

Радник призначається на посаду та звільняється з посади Президентом 

України за пропозицією Глави Адміністрації Президента України. 

Посада Радника належить до посад патронатної служби глави держави. 

Радник призначається на строк повноважень Президента України і 

здійснює свої обов’язки на постійній основі (у такому разі він є державним 

службовцем) або на громадських засадах (поза штатом Адміністрації 

Президента України). 

Відповідно до п. 3 та 4 зазначеного вище Положення основними 

завданнями Радника є розроблення та внесення в установленому порядку 

пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави 

у відповідній сфері. Зокрема, Радник відповідно до покладених завдань: 

аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в 

Україні та за її межами, за результатами такого аналізу готує та подає в 

установленому порядку пропозиції щодо можливих дій глави держави у 

формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави; здійснює 

моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо 

формування і реалізації інформаційної політики держави, забезпечення 

додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів 

масової інформації; здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в 

установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення. 
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Крім цього Радник залучається до: проведення експертиз пропозицій, 

надання консультацій з питань стратегічного характеру щодо формування 

системи національних інтересів, забезпечення реалізації таких інтересів, 

визначення їх пріоритетності та оптимізації; підготовки проектів актів 

Президента України; експертизи законів, які надійшли на підпис главі держави, 

проектів законів України, які пропонуються для внесення Президентом України 

на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи; 

здійснення аналізу актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових 

актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій 

та підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність із Конституцією та 

законами України, актами Президента України або зупинення дії, скасування 

таких актів, рішень. 

Також Радник здійснює діяльність у таких напрямах, як: участь у 

співробітництві з науковими установами, аналітичними центрами і 

представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні з 

питань, що належать до його компетенції; співпраця відповідно до розподілу 

обов’язків із консультативними, дорадчими органами, утвореними 

Президентом України, забезпечення узгодженості їхньої діяльності та у 

визначених випадках очолення таких органів; виконання доручень Глави 

Адміністрації Президента України; здійснення моніторингу ситуації в регіонах 

України, підготовка та внесення пропозицій щодо врегулювання проблемних 

питань. 

Роботу Радника спрямовує Глава Адміністрації Президента України. 

Організаційне та технічне забезпечення діяльності радників Президента 

України здійснюється Державним управлінням справами. 

Комітет 

Комітети є колегіальними консультативно-дорадчими органами при 

Президентові України та з урахуванням мети їх створення здійснюють, 

зокрема, такі основні функції, перелік яких нормативно не є вичерпним: 



116 

- аналітична (наприклад, розробка критеріїв та показників оцінки 

досягнення цілей реформ, здійснення моніторингу упровадження та 

ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ, ходу 

виконання рішень Національної ради реформ (п. 3 Положення про Виконавчий 

комітет реформ, затвердженого Указом Президента України від 13 серпня 

2014 року № 644/2014 [130, c. 19]); підготовка главі держави пропозицій щодо 

здійснення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних 

органів України (п. 1 Указу Президента України «Про Комітет з питань 

розвідки при Президентові України» від 07 жовтня 2014 року № 760/2014 [149, 

c. 18]); 

- організаційно-розпорядча (наприклад встановлення порядку 

розгляду матеріалів на здобуття щорічних премій Президента України для 

молодих вчених за видатні досягнення у галузі гуманітарних, природничих і 

технічних наук, прийняття рішення про присудження цих премій і подання його 

на затвердження Президентові України (пп. 6 п. 3 Положення про Комітет з 

Державних премій України в галузі науки і техніки, затвердженого Указом 

Президента України від 14 червня 2000 року № 800/2000 [124, c. 12]); 

- планувальна (як правило, вона стосується діяльності організаційних 

комітетів щодо проведення певних заходів або відзначення певних дат, 

наприклад, розробка і затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в 

Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі (п. 2 Указу Президента України 

«Про відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі» від 24 березня 

2008 року № 256/2008 [137, c. 45]); 

- інформативна (наприклад сприяння поширенню творчого досвіду і 

досягнень лауреатів Державних премій та щорічних премій Президента України 

для молодих вчених через засоби масової інформації (пп. 10 п. 3 Положення 

про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, 

затвердженого Указом Президента України від 14 червня 2000 року 

№ 800/2000 [124, c. 12]). 
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Комісія 

Комісія при Президентові України являє собою допоміжний колегіальний 

орган, що діє на підставі затвердженого главою держави положення, для 

розгляду та вирішення тих чи інших питань, що належать до її компетенції. 

Такими органами, зокрема, є: 

1. Комісія при Президентові України з питань громадянства (вперше 

була створена Указом Президента України «Про Комісію при Президентові 

України з питань громадянства» від 09 грудня 1994 року № 746/94 [147] у 

кількості 16 членів комісії, нинішній склад – у кількості 14 членів комісії – 

затверджено Указом Президента України «Про новий склад Комісії при 

Президентові України з питань громадянства» від 05 квітня 2014 року 

№ 381/2014 [165]). Для забезпечення реалізації главою держави повноваження 

щодо прийняття до громадянства України та припинення громадянства України 

Комісія здійснює:  

- розгляд заяв про прийняття до громадянства України, вихід з 

громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить 

пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань; 

- повернення документів про прийняття до громадянства України чи 

про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу 

виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ 

України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства 

України; 

- контроль виконання рішень, прийнятих Президентом України з 

питань громадянства. 

2. Комісія при Президентові України у питаннях помилування (вперше 

була створена Указом Президента України «Про Комісію при Президентові 

України у питаннях помилування» від 06 грудня 1999 року № 1532/99 [148] у 

кількості 19 членів комісії, пізніше до складу Комісії вносились зміни Указами 

Президента України «Про новий склад Комісії при Президентові України у 

питаннях помилування» від 19 серпня 2010 року № 827 [166, c. 15], «Про зміни 
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у складі Комісії при Президентові України у питаннях помилування» від 

25 жовтня 2010 року № 966/2010 [144, c. 8], «Про новий склад Комісії при 

Президентові України у питаннях помилування» від 21 травня 2015 року 

№ 278/2015 [167].  

Для забезпечення реалізації главою держави повноваження щодо 

прийняття рішень стосовно індивідуально визначених осіб-засуджених про 

звільнення від відбування кримінального покарання Комісія на підставі 

Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом 

Президента України «Про Положення про порядок здійснення помилування» 

від 16 вересня 2010 року № 902/2010 [172, c. 23], здійснює попередній розгляд 

матеріалів, підготовлених Управлінням з питань помилування Адміністрації 

Президента України.  

Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох 

заступників голови і членів Комісії. Одним із заступників голови Комісії є за 

посадою Керівник Управління. Обов’язки секретаря Комісії виконує один із 

членів Комісії.  

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються і 

проводяться головою Комісії, а за його відсутності – одним із заступників 

голови Комісії. Рішення Комісії приймаються шляхом голосування більшістю 

присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос 

головуючого на засіданні є вирішальним. 

За результатами попереднього розгляду клопотань про помилування і 

матеріалів, підготовлених Управлінням, Комісія вносить Президентові України 

пропозиції про застосування помилування. Про клопотання, підстав для 

задоволення яких не знайдено, Комісія доповідає Президентові України. Про 

помилування засудженого Президент України видає указ.  

3. Комісія державних нагород та геральдики. Зазначена комісія є 

дорадчим колегіальним органом, який утворюється при Президентові України 

для попереднього розгляду питань, пов’язаних із нагородженням державними 

нагородами України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної 
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та геральдичної справи. Комісія у складі 20 членів діє на громадських засадах 

на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України «Питання 

Комісії державних нагород та геральдики» із змінами від 14 січня 2015 року 

№ 12. 

Пунктом 3 згаданого Положення визначено такі основні завдання Комісії: 

1) підготовка проектів нормативно-правових актів з питань державних нагород 

України та геральдичної справи; 2) підготовка висновків щодо порушених 

перед главою держави клопотань про нагородження державними нагородами 

України, позбавлення державних нагород України, поновлення у правах на 

державні нагороди України, видачу дублікатів нагород або документів про 

нагородження; 3) узагальнення практики нагородження державними 

нагородами України і розвитку нагородної та геральдичної справи, підготовка 

відповідних пропозицій Президентові України; 4) розгляд питань про передачу 

музеям державних нагород на тимчасове або постійне зберігання; 5) здійснення 

експертизи ескізів знаків державних нагород України та зразків документів про 

нагородження державними нагородами України, ескізів відомчих 

заохочувальних відзнак та офіційної символіки, геральдичної експертизи 

форми одягу, знаків розрізнення Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, організаційне та 

методичне забезпечення процесів, пов’язаних із розвитком геральдичної 

справи. 

Організаційною формою роботи комісії є засідання, що проводяться у 

міру потреби. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується 

головуючим на засіданні Комісії.  

Фонд 

Указом Президента України «Про Фонд сприяння становленню і розвитку 

місцевого та регіонального самоврядування України» від 17 квітня 1992 року 

№ 257/92 був утворений відповідний Фонд, який Указом Президента України 

від 19 грудня 1995 року № 1167/95 реорганізований у Фонд сприяння 

місцевому самоврядуванню України із статусом центральної науково-
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методичної, консультативної та координуючої установи при Президентові 

України [135], а відповідно до Указу Президента України від 24 червня 

2010 року № 723/2010 [141, c. 25] – реорганізований у Державний фонд 

сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, як допоміжний орган при 

Президентові України. 

Зазначений фонд було створено з метою забезпечення розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, взаємодії органів виконавчої влади з органами 

місцевого самоврядування, відповідними громадськими організаціями та 

об’єднаннями, інституціями іноземних держав. 

Серед основних завдань Фонду ключовими були консультативне, 

інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності 

Президента України з питань місцевого самоврядування, місцевого і 

регіонального розвитку, забезпечення взаємодії органів державної влади з 

органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями та об’єднаннями, іншими 

громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого 

самоврядування, а також участь у розробленні пропозицій щодо формування та 

реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування, проведення 

реформи місцевого самоврядування. 

Положення про Фонд, граничну чисельність його працівників 

затверджував Президент України. Працівники Фонду були державними 

службовцями, а сам Фонд – юридичною особою, мав самостійний баланс, 

рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням (Фонд ліквідовано Указом 

Президента України «Про ліквідацію Державного фонду сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні» від 03 листопада 2014 року № 840/2014 [154, c. 72]). 

Координаційний штаб 

Прикладом такої організаційно-правової форми може слугувати 

Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і 

відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі. 
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Зазначений допоміжний орган було утворено Указом Президента України 

від 28 лютого 2013 року № 112/2013 [152, c. 4] з метою сприяння взаємодії 

правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, узгодженості їх діяльності із 

забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення згаданої 

події. 

Що стосується основних завдань штабу, то вони полягали в такому: 

1) підготовка та подання главі держави пропозицій стосовно взаємодії 

правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій щодо забезпечення безпеки та 

правопорядку; 2) опрацювання з урахуванням досвіду із забезпечення безпеки 

та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу пропозицій щодо визначення пріоритетів і 

механізмів забезпечення безпеки та правопорядку; 3) підготовка висновків 

щодо проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки та 

правопорядку; 4) аналізування і узагальнення інформації щодо забезпечення 

безпеки та правопорядку, моніторинг стану виконання актів, доручень 

Президента України з питань, віднесених до компетенції штабу. 

Свого часу при Президентові України були створені та працювали до 

їхньої ліквідації Міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та 

правопорядку, Штаб забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів 

безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу. 

Робоча група 

Серед розмаїття організаційно-правових форм допоміжних структур при 

Президентові України слід окремо виділити й таку форму, як робоча група. 

Така структура утворюється главою держави для виконання конкретного 

завдання або доручення. Подібні структури формуються також у складі 

утворених Президентом України спеціальних допоміжних органів. Так, у складі 

Конституційної Комісії сформовано три робочі групи: з питань децентралізації; 
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з прав, свобод та обов’язків людини і громадянина; з питань правосуддя та 

суміжних правових інститутів. 

Аналіз актів глави держави про створення робочих груп дає підстави для 

висновку про те, що: 

- наряду з призначенням Президентом України керівника робочої 

групи та затвердження її складу, керівнику, як правило, надається право 

вносити зміни до її персонального складу, залучати до роботи в ній працівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і 

організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних учених і фахівців у 

сфері у певній галузі, одержувати в установленому порядку від органів 

виконавчої влади необхідні для роботи документи та матеріали; 

- діяльність робочої групи може здійснюватися як на підставі 

затвердженого главою держави положення про таку групу (наприклад, 

Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та 

порушенням митних правил, затвердженого Указом Президента України від 

22 листопада 2007 року № 1137/2007 [161, c. 12]), так і без затвердження 

відповідного положення (як у наведених вище прикладах); 

- робочим групам, як правило встановлюються граничні строки для 

виконання поставлених перед ними завдань. 

На основі аналізу інституційних та організаційно-правових засад 

допоміжних структур при Президентові України можна дійти таких висновків. 

1. На відміну від консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів, утворених Кабінетом Міністрів України, загальні засади діяльності та 

організаційно-правові форми яких визначені підзаконним актом уряду, в 

Україні відсутній нормативний акт, або акти якими би кодифіковано 

визначалися інституційні, організаційно-правові форми функціонування таких 

органів і служб при Президентові України. Видається, що необхідність 

розробки та прийняття подібних актів є надзвичайно актуальною. Такими 

актами можуть стати нова редакція Закону України (нині чинний Закон «Про 

Президента Української РСР») або новий Закон України «Про Президента 
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України», а також відповідний Указ Президента України, характеристика якого 

розглядається в наступному розділі дослідження. 

2. Оскільки на допоміжні структури при Президентові України незалежно 

від їхньої організаційно-правової форми можуть покладатися однакові функції 

за родовою ознакою останніх, функціональне призначення тих чи інших 

органів і служб не справляє визначального впливу на вибір главою держави 

організаційно-правової форми, у якій вони створюються. 

3. На основі аналізу 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. 

4. У процесі нашого дослідження було виявлено, що до указів глави 

держави не завжди оперативно вносяться зміни, пов’язані зі змінами у 

персональному складі допоміжних структур. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Загально-правовою основою створення та функціонування допоміжних 

органів при Президентові України є Конституція України. При цьому, 

Основний Закон України містить як спільну для усіх них загальну підставу для 

цього шляхом закріплення повноваження Президента України створювати в 

межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення 
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своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби 

(п. 28 ч. 1 ст. 106), так і на найвищому нормативному рівні передбачає 

діяльність окремих із таких органів – зокрема, таких, як РНБО України 

(ст. 107), Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

(ст. 139). 

2. Конституційно-правовий статус досліджуваних структур не був сталим 

та 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.  

3. Повноваження всіх 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. 

4. Єдиним (централізованим) допоміжним органом, що здійснює 

фінансове, матеріально-технічне, господарське та соціально-побутове, 

транспортне і медичне забезпечення діяльності Президента України, РНБО 

України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом 

України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб є Державне 

управління справами. 

5. Залежно від різних факторів допоміжні структури при Президентові 

України можуть створюватися зі статусом юридичної особи або без такого 

статусу (у цьому разі діяльність здійснюється на постійній або тимчасовій 

основі).  

6. На сьогодні в Україні відсутні нормативні акти, якими би кодифіковано 

визначалися інституційні, організаційно-правові засади функціонування 

допоміжних структур при Президентові України. Видається, що необхідність 

розробки та прийняття таких актів є надзвичайно актуальною. Унормуванням 

зазначених засад можуть стати положення нової редакції Закону України «Про 
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Президента України», а також відповідного Указу Президента України, про що 

йдеться в наступному розділі дослідження. 

7. Оскільки на допоміжні структури при Президентові України незалежно 

від їхньої організаційно-правової форми можуть покладатися однакові функції 

за родовою ознакою останніх, функціональне призначення тих чи інших 

органів і служб не має визначального впливу на вибір главою держави 

організаційно-правової форми, у якій вони створюються. 

8. У процесі нашого дослідження було виявлено, що до указів глави 

держави не завжди оперативно вносяться зміни, пов’язані зі змінами у 

персональному складі допоміжних органів. 

  



126 

РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ, КОНСУЛЬТАТИВНИХ, 

ДОРАДЧИХ ТА ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ ОРГАНІВ І СЛУЖБ 

(ДОПОМІЖНИХ СТРУКТУР) ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1 Напрями удосконалення діяльності допоміжних структур при 

Президентові України 

 

Через різноманітні об’єктивні причини перед будь-якою державною 

структурою рано чи пізно постають невідкладні завдання щодо вдосконалення 

її організації і діяльності. 

Така потреба може бути зумовлена різними чинниками, зокрема такими, 

як нове розуміння функціонального призначення органу чи служби на певному 

історичному етапі, оптимізація структури, підвищення ефективності діяльності 

тощо. 

У науковій літературі обґрунтовано наголошувалося на тому, що 

найбільш надійною основою для оцінки діяльності допоміжних структур при 

главі держави є стійкість і відтворюваність державної системи, а також її 

послідовний поступальний розвиток відповідно до властивої саме їй 

природи [81]. 

Перспективи стабільного виконання главою держави визначених 

Конституцією України повноважень безпосередньо залежать від рівня 

забезпечення високоефективного функціонування допоміжних структур 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, що призвело до загроз територіальної 
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цілісності, державного суверенітету, військової агресії. Тому вдосконалення, 

підвищення ефективності діяльності допоміжних структур, апарату Президента 

міститься, 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 їхньої 

роботи. Погоджуємося з твердженням О. І. Зозулі про те, що процес 

вдосконалення організації та діяльності допоміжних органів Президента 

України має характеризуватися планомірністю, комплексністю й всеосяжністю 

із тим, аби забезпечити поступову трансформацію неоднорідних допоміжних 

органів Президента України до цілісної ієрархічної системи, заснованої на 

засадах взаємодії та розподілу повноважень [43, c. 188]. 

На наш погляд, 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, насамперед, тих, що діють на постійній професійній основі, або, як 

зазначають деякі науковці, – «на засадах державної служби» [41, c. 118] 

(наприклад, Адміністрація Президента України). У кінцевому результаті це 

відповідатиме меті їхнього створення та їх функціональному призначенню. 

Одне із основних завдань, що набуває першочергового вирішення в 

сучасних умовах – запровадження та здійснення постійного й жорсткого 

контролю за ефективністю діяльності допоміжних структур при главі 

держави.  

Це об’єктивно ускладнюється тим, що єдиним суб’єктом здійснення 

такого контролю є Президент України, однак ця контрольна функція 

реалізується ним опосередковано, зокрема, через реалізацію контрольних 

функцій відповідних допоміжних структур, а саме: 
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- згідно з Положенням про Адміністрацію Президента України, 

Адміністрація бере участь в опрацюванні пропозицій щодо виконання главою 

держави повноважень Голови РНБО України, контролю за вжиттям заходів у 

цій сфері, забезпечує здійснення повноважень у сфері контролю за діяльністю 

Збройних Сил України, інших військових формувань, забезпечує контроль за 

виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента України; 

- через структурні підрозділи допоміжних органів (наприклад 

відповідно до Указу Президента України «Питання Адміністрації Президента 

України» від 14 липня 2014 року № 592/2014 [118, c. 3] – через головний 

контрольний департамент Адміністрації Президента України); 

- через спеціально уповноважених главою держави осіб (наприклад, 

Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби 

безпеки України, посада якого відповідно до Указу Президента України «Про 

повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю 

Служби безпеки України» від 18 травня 2007 року № 427/2007 [169, c. 53] була 

запроваджена з метою здійснення постійного контролю за дотриманням 

конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій 

діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці органів і 

підрозділів Служби безпеки України, а також контролю за відповідністю 

виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпоряджень, 

інструкцій і вказівок Конституції і законам України). 

У Розділі 2 цього дисертаційного дослідження на підставі аналізу рішень 

РНБО України приверталася увага до того, що актів одноразового контролю 

інколи буває недостатньо. 

Вітчизняна дослідниця О. І. Зозуля вважає, що «організація 

спеціалізованих допоміжних органів Президента України характеризується 

сумнівною ефективністю їхньої діяльності, що призводить до неодноразової 

ліквідації та відновлення таких допоміжних органів» [43, c. 120]. Вважаємо, що 

навіть з урахуванням контексту цитованого дослідження зазначена мотивація 

не може бути підставою для настільки категоричного висновку, оскільки 
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вирішення відповідних питань, як, власне, і визначення потреби у тому чи 

іншому органі, є виключною прерогативою глави держави. При цьому, 

наприклад, у новообраного Президента України, на відміну від його 

попередника, цілком може бути власне бачення щодо організаційного 

забезпечення своєї діяльності. 

На наш погляд, наразі є основним шляхом удосконалення є модернізація 

кадрового забезпечення зазначених органів. 

Російський науковець Д. М. Петровський звертає увагу на те, що 

відмінність служби в допоміжних органах при главі держави від служби в 

інших державних органах полягає як у тому, що для службовців відбір і 

призначення на службу, її проходження та припинення пов’язані перш за все з 

волею глави держави та його перебуванням на своєму посту, а не з 

проходженням через формальні процедури та перевіркою на професійну 

відповідність займаній посаді, так і в тому, що вона значно меншою мірою, ніж 

служба кар’єрного чиновництва закріплюється та визначається нормативними 

правовими актами [81]. Вважаємо, що з таким твердженням можна погодитися 

лише частково, адже, наприклад, в України проходження служби в допоміжних 

органах на постійній професійній основі відбувається з обов’язковим 

дотриманням вимог Закону України «Про державну службу» [26], у тому числі 

й щодо необхідності попереднього одержання претендентом на зайняття посади 

відповідної освіти і професійної підготовки та проходження у встановленому 

порядку конкурсного відбору, або за іншою процедурою, передбаченою 

Кабінетом Міністрів України. 

Варто зазначити, що в сучасних умовах будь-які сумніви щодо законності 

прийняття на державну службу викликають доволі значний суспільний 

резонанс, як, наприклад, призначення 03 жовтня 2014 року на посаду керівника 

Департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації 

Президента України [47] без проведення конкурсного відбору [16]. 

До цього слід додати також всі аспекти, що пов'язані із здійсненням 

Закону України «Про очищення влади» [30] та сам процес люстрації в 
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допоміжних структурах при Президентові України, що є темою окремого 

дослідження. 

Ще один шлях удосконалення – забезпечення сталої роботи допоміжних 

структур при главі держави, утворених на засадах членства. Це, передусім, 

стосується установ, до складу яких входять особи на громадських засадах. 

Вважаємо, що було б доцільно (наскільки це можливо) у перспективі 

запровадити поступовий відхід від практики створення значної кількості 

допоміжних органів на громадських засадах з одночасним наданням пріоритету 

ширшого залучення до забезпечення діяльності Президента України органами, 

працівники яких є державними службовцями (працюють на умовах трудового 

договору). Крім іншого, такий крок сприяв би посиленню професійності 

державної служби, що є однією із найважливіших передумов її ефективності. 

У цьому контексті варто звернути увагу на фактичну відсутність механізму 

відповідальності осіб, залучених за їхньою згодою до роботи на громадських 

засадах у допоміжних органах, за неналежне виконання обов’язків, зумовлених 

наявністю статусу членства. 

Як шлях удосконалення діяльності допоміжних органів є виключення зі 

складу колегіальних органів на засадах членства діючих суддів. 

Так, Указом Президента України «Питання Ради з питань судової 

реформи» від 27 жовтня 2014 року № 826/2014 [132, c. 26] до персонального 

складу зазначеної Ради за згодою було уведено голів Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Б. І. Гулька, Вищого 

господарського суду України Б. Ю. Львова, Вищого адміністративного суду 

України О. М. Нечитайла, Верховного Суду України Я. М. Романюка, 

Конституційного Суду України Ю. В. Бауліна. 

Одним із ключових у роботі Ради є, зокрема, питання щодо кількості 

ланок судової системи України в найближчому майбутньому. Водночас погляд 

на цю проблему в очільників вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду 

України кардинально різниться. Так, якщо представники судів касаційної 

інстанції виступають за збереження чотириланкової системи (зокрема, 
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Б. І. Гулько [15]), то концептуальна позиція Верховного Суду України полягає в 

тому, що в Україні має бути відновлено триланкову систему судів загальної 

юрисдикції, до якої входитимуть Верховний Суд України, апеляційні та місцеві 

суди (абз. 1 п. 4 Пропозицій Верховного Суду України Тимчасовій спеціальній 

комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про 

внесення змін до Конституції України, схвалених Постановою Пленуму 

Верховного Суду України від 11 квітня 2014 року № 1 [87]). Ідею повернення 

до триланкової судової системи підтримує й Голова Верховного Суду України 

Я. М. Романюк [104]. 

Відповідно до п. 9 Положення про Раду з питань судової реформи, 

затвердженого Указом Президента України «Питання Ради з питань судової 

реформи» від 27 жовтня 2014 року № 826/2014 [132, c. 26], рішення Ради 

приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. Рішення 

Ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому 

порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд 

Верховної Ради України відповідних законопроектів. 

Зауважимо, що згідно зі стандартами Ради Європи суддям має бути 

дозволено брати участь у певних обговореннях, що стосуються національної 

судової політики. З ними мусять радитися і вони мають відігравати активну 

роль під час підготовці законодавства, що стосується статусу суддів та 

загальних питань функціонування судової системи. Робота у різноманітних 

сферах надає суддям можливість розширити свій кругозір та дізнатися про 

проблеми суспільства, що є доповненням до знань, що отримуються від роботи 

за професією. З іншого боку, це може спричинити невиправданий ризик: така 

робота може розглядатися як така, що суперечить принципу розподілу влади і 

може послабити впевненість суспільства у незалежності та безсторонності 

суддів (п. 34 та 35 Висновку Консультативної ради європейських суддів від 

19 листопада 2002 року CCJE (2002) Op. 3 [23]). 

Потенційно не можна виключити можливості того, що акт Президента 

України щодо реалізації рішення Ради (як, власне, і будь-якого іншого 
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допоміжного органу) або прийнятий парламентом закон, проект якого було 

внесено главою держави, можуть стати предметом судової перевірки на 

предмет відповідності закону або Конституції України. 

До того ж, з огляду на положення ч. 1 ст. 149 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року № 2453-VI [35, c. 7], ч. 1 

ст. 32 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 

1996 р. № 422/96-ВР [145] організаційне забезпечення роботи суду загальної 

юрисдикції здійснює його апарат; організаційне, науково-експертне, 

інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду 

України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України. Видається, що 

зазначені органи, як такі, що забезпечують діяльність судів та суддів, не 

повинні навіть опосередковано перетворюватися на «допоміжні органи 

допоміжних органів» при главі держави. 

На нашу думку, для належного виконання Радою покладених на неї 

завдань з одночасним збереженням нейтралітету в її відносинах з органами 

судової влади в рамках чинного законодавства цілком достатньо права Ради 

запитувати та одержувати, зокрема, від державних органів, установ, інших 

організацій необхідні інформацію, документи і матеріали (пп. 1 п. 4 Положення 

про Раду з питань судової реформи, затвердженого Указом Президента України 

«Питання Ради з питань судової реформи» від 27 жовтня 2014 року 

№ 826/2014 [132, c. 26]). До того ж, наприклад, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 45 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року № 2453-

VI [35, c. 7] до компетенції Пленуму Верховного Суду України віднесено 

надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової 

системи та діяльності Верховного Суду України. 

З урахуванням наведеного вище, вважаємо сумнівною доцільність 

залучення діючих суддів як загальної, так і конституційної юрисдикцій (крім 

суддів, що перебувають у відставці або на пенсії) до участі в роботі допоміжних 

структур при Президентові України, у тому числі й у складі Ради з питань 

судової реформи – органу, який є підзвітним главі держави. На наш погляд, 
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виключенням з цього правила може бути входження до персонального складу 

РНБО України Голови Верховного Суду України як посадової особи, яка 

репрезентує найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. 

Наприклад, Указом Президента України «Про зміну у складі Ради національної 

безпеки і оборони України» від 09 жовтня 2014 року № 763/2014 [145, c. 20] до 

складу РНБО України було введено Голову Верховного Суду України 

Я. М. Романюка за його згодою (див. також Указ Президента України «Про 

склад Ради національної безпеки і оборони України» від 15 грудня 2014 року 

№ 929/2014 [192]). На користь такого підходу, на нашу думку, може свідчити 

необхідність забезпечення державою гарантій дотримання права кожного на 

справедливий суд. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або 

надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод 

із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і 

свободи, передбачені, зокрема ст. 55 Основного Закону України, ч. 1 та 2 якої 

визначено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. 

В умовах тимчасової часткової окупації України Російською Федерацією 

забезпечення зазначених гарантій набуває особливої актуальності. 

Підтвердженням цьому можуть слугувати, наприклад, положення ч. 1 ст. 12 та 

ст. 16 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року 

№ 1207-VII [27]. Зазначеними нормами в рамках визначення заходів правового 

реагування на тимчасово окупованій території: у зв’язку з неможливістю 

здійснювати правосуддя судами АРК та м. Севастополь змінено територіальну 

підсудність судових справ, підсудних цим судам, та визначено суди 

материкової частини держави, які мають забезпечити розгляд відповідних 

судових справ; установлено порядок вирішення питань, що належать до 
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повноважень слідчого судді, у кримінальних провадженнях, що перебувають на 

стадії досудового розслідування і здійснюються на території АРК та 

м. Севастополь (розглядаються слідчими суддями районних судів м. Києва, 

визначеними Апеляційним судом м. Києва); установлено порядок передачі 

справ, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території АРК та 

м. Севастополя, та розгляд яких не закінчено (передаються судам відповідно до 

встановленої цим Законом підсудності, протягом десяти робочих днів з дня 

набрання ним чинності або з дня встановлення такої підсудності); гарантовано 

право на переведення на посаду судді до суду на іншій території України 

суддям, які працювали в судах України на території АРК та м. Севастополя і 

виявили бажання переїхати у зв’язку з її тимчасовою окупацією. 

Подальше вдосконалення діяльності відповідних структур у сфері 

правосуддя пов’язано із здійсненням судово-правової реформи в рамках 

конституційного процесу, оновлення Конституції, на чому акцентує увагу глава 

держави: «Зміни мають стосуватися і деполітизації, і підвищення незалежності 

судової гілки влади, і створення якісно нової системи правосуддя, добору нових 

суддів, – інакших і щодо професійного рівня, і щодо етичних стандартів, і щодо 

дотримання вимог антикорупційного законодавства. Це всі дуже важливі 

складові. Без них буде важко рухатися далі» [12].  

Констатуючи факт можливості глави держави поряд з обов’язково 

створюваними державними органами запроваджувати на власний розсуд й інші 

допоміжні структури, у науковій літературі наголошувалося на тому, що 

встановлення в Конституції України загального дозволу на їх формування 

забезпечує мобільність та гнучкість президентського апарату, але й одночасно 

несе небезпеку інколи безпідставного збільшення їх числа, перевищення меж 

предметної підвідомчості Президента [8, c. 99]. 

З певною часткою умовності можна зазначити, що традиційна для 

України практика одночасного функціонування значної кількості допоміжних 

структур при главі держави, що діють на громадських засадах, може свідчити 

про потребу посилення уваги до професійного рівня та оптимізації структури 
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тих органів, що працюють на постійній основі і працівники яких є державними 

службовцями, наприклад, Адміністрації Президента України. 

Серед низки проблем, пов’язаних з потребою удосконалення діяльності 

допоміжних структур при Президентові України, не можна не згадати 

недостатній рівень організації нормативно-правового забезпечення їхньої 

діяльності.  

Зауважимо, що правове регулювання діяльності цих органів на рівні 

Конституції України або законів України є запорукою стабільності правового 

статусу, однак має свої недоліки, зокрема, у такому разі значно ускладнюється 

процедура внесення оперативних змін до законодавчих актів, до того ж 

теоретично не виключена можливість свідомого блокування парламентом 

запровадження таких змін у разі політичного протистояння главі держави. 

Проілюструємо цю тезу на такому прикладі: ст. 139 Конституції України 

передбачено, що в АРК діє Представництво Президента України, статус якого 

визначається законом. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» 

зазначений державний орган утворюється Президентом України, однак цей 

Закон не передбачає жодних повноважень глави держави щодо ліквідації цього 

органу. Якщо гіпотетично припустити, що АРК матиме установлений Законом 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» № 1207-VII [27] від 15 квітня 

2014 року правовий статус тимчасово окупованої території України 

невизначено тривалий час, то може постати питання про ліквідацію 

Представництва. Очевидно, якби законом таким повноваженням було наділено 

главу держави, то процедурно реалізувати його шляхом видання підзаконного 

нормативного акта було б значно легше порівняно з прийняттям відповідного 

закону парламентом. 

На наш погляд, удосконалення правового регулювання інституту 

допоміжних органів Президента України полягає не стільки у розробці та 

прийнятті законів, скільки у нормотворчій діяльності глави держави, 
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насамперед, для внутрішнього упорядкування структури цих органів та 

забезпечення їх ефективної взаємодії. 

З урахуванням зазначеного та з огляду на статус допоміжних органів, на 

наше переконання, виключною прерогативою Президента України має 

залишатися можливість на власний розсуд оперативно визначатися щодо зміни 

пріоритетності та структури завдань його допоміжного апарату шляхом 

здійснення главою держави нормотворчої діяльності, а саме – видання 

відповідних власних підзаконних актів.  

Їх аналіз дає підстави для висновку про наявність такої проблеми, як 

недостатньо чітке врегулювання правового статусу окремих допоміжних 

органів, створених Президентом України. 

Так, Указом глави держави «Про внесення змін до Указу Президента 

України від 05 травня 2011 року № 548» від 17 листопада 2014 року 

№ 883/2014 [139] було визнано такою, що втратила чинність, зокрема ст. 5 

Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених 

Президентом України» від 05 травня 2011 року № 548/2011 [168, c. 20]. 

Зазначеною нормою доручалося вжити заходів щодо безумовного виконання 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» таким допоміжним 

органам – Державному управлінню справами, Апарату РНБО України, 

Представництву Президента України в АРК, Державному фонду сприяння 

місцевому самоврядуванню в Україні (Фонд ліквідовано Указом Президента 

України «Про ліквідацію Державного фонду сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні» від 03 листопада 2014 року № 840/2014 [154, c. 72]), 

Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки, Комітету з Державної 

премії України в галузі архітектури, Координаційному центру з упровадження 

економічних реформ, Національній тристоронній соціально-економічній раді, 

Національній службі посередництва і примирення, Національному інституту 
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стратегічних досліджень, Національній академії державного управління при 

Президентові України. 

Разом з цим у контексті згаданих вище указів Президента України від 

17 листопада 2014 року № 883/2014 [139] та від 05 травня 2011 року 

№ 548/2011 [168, c. 20] вважаємо за необхідне зауважити таке. 

По-перше, не зовсім коректним виглядає зазначення в указі Президента 

України того, що Апарат РНБО України утворюється главою держави. 

Функціонування цього органу передбачено Законом України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» від 05 березня 1998 року № 183/98-

ВР [33, c. 237]. У свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 8 згаданого Закону 

Президент України лише визначає функції, структуру та штатну чисельність 

апарату РНБО України. Як приклад, можна навести Указ Президента України 

«Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» від 27 січня 

2015 року № 37/2015 [120], яким, зокрема, було затверджено граничну 

чисельність працівників Апарату РНБО України у кількості 160 штатних 

одиниць, а також таку структуру: Секретар РНБО України; його перші 

заступники та заступники; 11 служб (служба Секретаря; служби з питань: 

безпеки; оборони; оборонно-промислового комплексу та військово-технічного 

співробітництва; економічної, соціальної та енергетичної безпеки; зовнішньої 

безпеки; інформаційної безпеки; служба забезпечення діяльності Головного 

ситуаційного центру; фінансово-економічна служба; служба персоналу; служба 

режимно-секретної роботи); 4 управління (організаційного та документального 

забезпечення; адміністративно-господарського забезпечення; юридичне; 

забезпечення доступу до публічної інформації). Вважаємо, що підтвердженням 

правильності нашої тези може слугувати Положення про Апарат РНБО 

України, затверджене Указом Президента України «Питання Апарату Ради 

національної безпеки і оборони України» від 14 жовтня 2005 року 

№ 1446/2005 [119, c. 71], яке також не містить і не може містити норм, які б 

передбачали повноваження глави держави щодо створення згаданого органу. 
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По-друге, окремі органи, зазначені в Указі Президента України «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в 

допоміжних органах, створених Президентом України» від 05 травня 2011 року 

№ 548/2011 [168, c. 20], хоча й створені главою держави, але, на наш погляд, не 

є допоміжними органами при Президентові України. Це стосується таких 

органів, як: 

1) Національна тристороння соціально-економічна рада.  

Згідно з п. 1 Указу Президента України «Про Національну тристоронню 

соціально-економічну раду» від 02 квітня 2011 року № 347/2011 [164, c. 23], 

Національна рада утворена главою держави відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону 

України «Про соціальний діалог в Україні» [34, c. 62] як постійно діючий орган 

з метою забезпечення ведення соціального діалогу в Україні; 

2) Національна служба посередництва і примирення. 

Відповідно до п. 1 Положення про Національну службу посередництва і 

примирення (далі – НСПП), затвердженого Указом Президента України «Про 

утворення Національної служби посередництва і примирення» від 17 листопада 

1998 року № 1258/98 [198, c. 13], НСПП є постійно діючим державним органом, 

створеним Президентом України для сприяння врегулюванню колективних 

трудових спорів (конфліктів). Повноваження щодо утворення зазначеного 

органу та затвердження положення про нього надано главі держави ч. 1 та 5 

ст. 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [31, c. 12]; 

3) Національний інститут стратегічних досліджень. 

Згідно з п. 1 Указу Президента України «Про створення Національного 

інституту стратегічних досліджень» від 04 березня 1992 року № 127 [193] було 

перетворено Інститут стратегічних досліджень Академії наук України в 

Національний інститут стратегічних досліджень та підпорядковано його 

Адміністрації Президента України з покладенням на Академію Наук України 

забезпечення методичного керівництва Інститутом. 
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Відповідно до п. 1, 4 та 5 Статуту Національного інституту стратегічних 

досліджень, затвердженого Указом Президента України «Питання 

Національного інституту стратегічних досліджень» від 16 грудня 2002 року 

№ 1158/2002 [128, c. 15], Інститут є базовою науково-дослідною установою 

аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, 

підпорядкованою главі держави. Інститут здійснює науково-аналітичну та 

прогнозну діяльність у сферах суспільного розвитку, формує перелік наукових 

проектів, розробляє тематичні плани науково-дослідних робіт і забезпечує їх 

виконання, готує і подає Президентові України аналітичні матеріали, проекти 

програмних документів і нормативно-правових актів, щорічні звіти про наукову 

і науково-організаційну роботу. Згідно з Указом Президента України «Про 

Національний інститут стратегічних досліджень» від 14 січня 2015 року 

№ 11/2015 [193] Кабінету Міністрів України та Державному управлінню 

справами запропоновано «здійснити в установленому порядку заходи щодо 

визначення Державного управління справами органом, що здійснює 

повноваження з управління Національним інститутом стратегічних 

досліджень»; 

4) Національна академія державного управління при Президентові 

України. 

Відповідно до п. 1 Положення про Національну академію державного 

управління при Президентові України, затвердженого Указом Президента 

України «Питання Національної академії державного управління при 

Президентові України» від 21 вересня 2001 року № 850/2001 [129, c. 9], 

Академія є головним державним вищим навчальним закладом у 

загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, підзвітним Президентові України. 

Згідно з п. 28, 31 та 35 зазначеного Положення, Академія є 

неприбутковою установою, однак, на відміну від класичних допоміжних 

структур при Президентові України, має непритаманні їм повноваження та 
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права, зокрема: в установленому законодавством порядку розпоряджатися 

доходами від господарської діяльності, майном, придбаним за рахунок цих 

доходів; надавати в установленому порядку платні послуги (у тому числі 

навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів 

відповідно до укладених договорів, здавання в оренду будівель, споруд, 

обладнання, не пов’язаних з навчальною та науковою діяльністю, проживання в 

гуртожитках, надання послуг науковими, науково-дослідними підрозділами, 

поліграфічні послуги та видавнича діяльність, аудіо- та відеопослуги); 

отримувати плату за надані платні послуги; користуватися банківськими 

кредитами; здійснювати в установленому порядку для забезпечення виконання 

покладених на неї завдань зовнішньоекономічну діяльність; здійснювати іншу 

господарську діяльність відповідно до законодавства. 

З урахуванням наведеного, зазначимо, що, на нашу думку, теоретична 

можливість реалізації або практичне втілення в життя передбаченого чинним 

законодавством України повноваження глави держави створювати ті чи інші 

державні органи й установи не надає їм автоматично статусу консультативного, 

дорадчого або іншого допоміжного органу чи служби, які створюються 

Президентом України на підставі п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України для 

здійснення його повноважень. 

Вважаємо за необхідне окремо спинитися на діяльності таких 

допоміжних структур, як Уповноважені Президента України, посади яких 

запроваджені з метою забезпечення прав окремих категорій осіб. 

Зокрема, йдеться про Уповноваженого Президента України з прав 

дитини, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського 

народу та Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. 

Як свідчать Положення про зазначені органи, посади Уповноважених 

запроваджено з метою забезпечення належних умов для реалізації 

громадянських, соціальних, економічних та культурних прав: 

- дітей в Україні [134, c. 3]; 
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- кримськотатарського народу як корінного народу України, 

збереження і розвитку його етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності у складі України [197, c. 9]; 

- людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у 

зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни, недопущення їх 

дискримінації, виховання поваги до особливостей таких людей [154]. 

Не піддаючи сумніву надзвичайну важливість цих інститутів, зауважимо, 

що на тлі багатоаспектності проблем цих та інших категорій осіб, які 

потребують особливого захисту та піклування з боку держави, інструментарій 

повноважень Уповноважених Президента України є доволі незначним. 

Зокрема, Уповноважені глави держави вправі: 

- вивчати в установленому порядку стан роботи із соціально-

правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, спеціальних установах для дітей і закладах 

соціального захисту дітей, стан виховної роботи з дітьми в навчальних 

закладах, брати у встановленому порядку участь в опрацюванні проектів 

законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини 

(Уповноважений Президента України з прав дитини); 

- брати в установленому порядку участь у засіданнях державних 

органів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого 

(Уповноважений Президента України з прав дитини), брати участь у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених 

Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та інших 

заходів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого 

(Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, 

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю); 

- одержувати в установленому порядку від державних підприємств, 

установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали, у тому числі 

з обмеженим доступом, з питань, що належать до компетенції Уповноваженого 

(Уповноважений Президента України з прав дитини), запитувати і одержувати 
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від структурних підрозділів Адміністрації Президента України, 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених 

Президентом України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні 

інформацію, документи, матеріали (Уповноважений Президента України у 

справах кримськотатарського народу, Уповноважений Президента України з 

прав людей з інвалідністю); 

- відвідувати в установленому порядку спеціальні установи для дітей, 

заклади соціального захисту дітей та інші заклади, в яких перебувають діти, у 

тому числі місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи 

виконання покарань, психіатричні заклади, спеціальні навчально-виховні 

установи, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про 

умови їх тримання (Уповноважений Президента України з прав дитини), 

відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади 

системи реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, геріатричні пансіонати, будинки-

інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, навчальні заклади, заклади 

охорони здоров’я, військові госпіталі, психіатричні та інші заклади, у яких 

перебувають люди з інвалідністю (Уповноважений Президента України з прав 

людей з інвалідністю);  

- звертатися до державних органів щодо сприяння вирішенню 

питань, віднесених до компетенції Уповноваженого, у тому числі до 

правоохоронних, щодо виявлених фактів порушень прав та законних інтересів 

дитини (Уповноважений Президента України з прав дитини), звертатися до 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо вжиття 

заходів реагування на факти порушень законодавства, а також стосовно 

сприяння у вирішенні питань, віднесених до компетенції Уповноваженого 

(Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю);  

- залучати (порушувати питання щодо залучення) в разі потреби в 

установленому порядку до опрацювання окремих питань представників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а 
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також експертів, учених та фахівців (Уповноважений Президента України з 

прав людей з інвалідністю), у тому числі на договірній основі (Уповноважений 

Президента України з прав дитини, Уповноважений Президента України у 

справах кримськотатарського народу);  

- взаємодіяти з організаціями, у тому числі міжнародними, з питань 

захисту прав та законних інтересів дитини (Уповноважений Президента 

України з прав дитини), уживати відповідних заходів щодо налагодження 

зв’язків для взаємодії з громадськими об’єднаннями, у тому числі 

міжнародними, з питань захисту прав і законних інтересів людей з інвалідністю 

(Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю). 

Як бачимо, коло повноважень інституту уповноваженого глави держави у 

сфері правозабезпечення є доволі таки обмеженим, що властиво переважній 

більшості допоміжних структур, а об’єктами такого правозабезпечення є всього 

три категорії осіб – діти, представники кримськотатарського народу та люди з 

інвалідністю. 

Не викликає жодного сумніву те, що об’єктивно перелік категорій осіб, 

що потребують особливого захисту та піклування з боку держави, є набагато 

ширшим, зокрема, до нього можна віднести постраждалих від аварії на 

Чорнобильській АЕС, пенсіонерів, військовослужбовців, жінок як суб’єктів 

гендерної рівності тощо. 

На нашу думку, з огляду на незначні повноваження цього виду 

допоміжних структур та надзвичайно широкий спектр згаданих категорій осіб, 

що потребують особливого захисту, запровадження відповідних посад 

Уповноваженого Президента України є недоцільним. Тим більше, що в Україні 

на державному рівні діє повноцінний незалежний правозахисний інститут. Так, 

відповідно до ч. 3 ст. 55 та ст. 101 Конституції України, ст. 1 Закону України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [36, c. 21] 

кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини (далі – омбудсмен), який на постійній 

основі здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних 
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прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території 

України і в межах її юрисдикції. 

Відповідно до змісту положень ст. 13 зазначеного Закону [36, c. 21], на 

відміну від Уповноважених Президента України, омбудсмен має значний обсяг 

прав, зокрема: 

- невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністром України, головами Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, 

Генеральним прокурором України, керівниками інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими 

особами; 

- бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України 

та вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури України та інших 

колегіальних органів; 

- звертатися до Конституційного Суду України з поданням: про 

відповідність Конституції України законів України та інших правових актів 

Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів 

України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які 

стосуються прав і свобод людини і громадянина; про офіційне тлумачення 

Конституції України та законів України; 

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина;  

- безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, бути присутнім на їх засіданнях; 

- на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
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підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, 

органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах. 

- вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності 

підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, 

виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання 

відповідних висновків; 

- запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових 

пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі; 

- відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету 

відвідування, зокрема, такі місця: місця, в яких особи примусово тримаються за 

судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до 

закону, у тому числі ізолятори тимчасового тримання, кімнати для затриманих 

та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ, пункти тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 

Україні, кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, 

слідчі ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі установи, 

приймальники-розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні 

училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, 

спеціальні виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні 

батальйони, спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих 

адміністративному арешту, міські, районні управління та відділи, лінійні 

управління, відділи, відділення, пункти органів внутрішніх справ, 

спеціалізовані автомобілі (у тому числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм), 

приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у судах, заклади 

примусового лікування; психіатричні заклади; пункти тимчасового розміщення 

біженців; приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через 

державний кордон; будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для 
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дітей, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей; психоневрологічні 

інтернати; геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого 

віку та інвалідів; пансіонати для ветеранів війни і праці; соціально-

реабілітаційні центри (наведений перелік не є вичерпним);  

- опитувати осіб, які перебувають у зазначених місцях, щодо 

поводження з цими особами і умов їх тримання;  

- бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на 

закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого 

судовий розгляд оголошено закритим; 

- з метою захисту прав і свобод людини і громадянина особисто або 

через свого представника в установленому законом порядку: звертатися до суду 

про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення 

повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні 

самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді 

справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями 

(поданнями); вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами 

(заявами, клопотаннями (поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового 

розгляду; ініціювати незалежно від його участі в судовому провадженні 

перегляд судових рішень;  

- направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у 

разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими 

органами заходів; 

- перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і 

громадянина відповідними державними органами, у тому числі тими, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюють виконання судових 

рішень, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення 

діяльності таких органів у цій сфері;  
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- здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Очевидно, що значна різниця у кількості повноважень між омбудсменом 

та Уповноваженими Президента стимулюють пошук останніми можливих форм 

співпраці зі згаданим органом парламентського контролю. 

Зокрема, Уповноважений Президента України з прав дитини, зазначаючи 

про налагодження співпраці з омбудсменом, вказував на те, що створення 

ефективних спільних механізмів реагування на факти порушення прав дітей 

створює умови для об’єднання зусиль правозахисних інституцій заради 

поновлення прав кожної конкретної дитини [39, c. 5]. 

Вважаємо, що, окрім наявності цих повноважень перевага 

функціонування інституту омбудсмана порівняно із Уповноваженими 

Президента України полягає у його незалежності від інших державних органів 

та посадових осіб, що гарантовано положеннями ч. 2 ст. 4 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [36, c. 21]. До того ж, 

попри те, що в науковій літературі зверталася увага на наявність в Україні 

окремих проблем законодавчого забезпечення політичної нейтральності 

омбудсмана [20, c. 75], порівняно з Уповноваженими глави держави ці 

проблеми є не такими складними з огляду на взаємовідносини функціонального 

підпорядкування. 

На наше глибоке переконання, що 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. 

На сьогодні можна констатувати, що організація допоміжних структур 

при Президентові України є не чіткою та нормативно не визначеною, у тому 

числі й щодо механізму взаємодії між її елементами. 
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З огляду на це, поділяємо думку І. І. Бодрової, яка пропонує вжиття таких 

практичних заходів:  

1) нормативно закріпити систему принципів та вимог формування 

допоміжних органів при Президентові України;  

2) установити нормативну систему видів допоміжних органів за 

функціональним принципом – вид допоміжного органу (комісія, рада, комітет, 

робоча група) має визначатися залежно від характеру та змісту покладених на 

цей орган завдань;  

3) впровадити ефективний організаційно-правовий механізм взаємодії 

всіх допоміжних органів та розмежувати їхні повноваження. Особлива увага 

має приділятися питанням взаємодії органів спеціальної компетенції з 

Адміністрацією глави держави;  

4) забезпечити нормативну регламентацію такого механізму з 

визначенням повноважень допоміжних органів, форм та методів взаємодії;  

5) запровадити у практику роботи Адміністрації Президента України 

видання актів щодо встановлення організаційного порядку координації та 

супроводження діяльності таких органів структурними підрозділами 

Адміністрації [8, c. 104]. 

Водночас слід наголосити , що на сьогодні дієвим шляхом вдосконалення 

діяльності допоміжних органів може бути запровадження ефективної системи 

електронного врядування. 

Як зазначає вітчизняний дослідник В. В. Єганов, одним із завдань 

електронного урядування в умовах демократичного суспільства має виступати 

забезпечення доступу широких верств населення до інформації про діяльність 

органів влади, участь громадян у процесі прийняття управлінських рішень. 

Однак, як свідчить вітчизняна практика, будь-яка інформація від державних 

органів завжди є значною мірою дозованою. При цьому влада, у разі коли якась 

інформація є їй певним чином «незручною», а її поширення невигідним, у 

більшості випадків тяжітиме до банального приховування під егідою її 

конфіденційності. Відтак, постає об’єктивна проблема розподілу доступу до 
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інформації, яку простим впровадженням on-line уряду розв’язати не можна. 

Адже необхідним є не тільки чітке встановлення у законодавчому порядку 

можливостей доступу громадян до певних видів інформації, а й посилення 

відповідних санкцій за її приховування чиновниками, з одного боку, та за 

несанкціонований доступ громадян що його не мають, з іншого [85]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 492 

затверджено Положення про Державне агентство з питань електронного 

урядування України, у якому визначено, що Агентство є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і 

який реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного 

урядування, формування і використання національних електронних 

інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства. 

Серед основних покладених на це Агентство завдань є: 

– узагальнення практики застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції;  

– розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 

міністерств;  

– забезпечення методологічної, нормативно-правової, інформаційної та 

організаційної підтримки процесів формування і виконання Національної 

програми інформатизацію;  

– здійснення державної реєстрації електронних інформаційних ресурсів 

державних органів;  

– забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, належне 

функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України;  

– координація та контроль роботи, пов’язаної із створенням, веденням і 

забезпеченням функціонування Національного реєстру електронних 

інформаційних ресурсів, визначення правила користування ним;  
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– здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо: 

розвитку електронного урядування, створення та функціонування 

інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів, створення Національного депозитарію електронних 

інформаційних ресурсів;  

– здійснення інших повноважень, визначені законом та інше [78]. 

У березні 2015 року на засіданні Національної ради реформ заступник 

Глави Адміністрації Президента України Д. Шимків доповів про програму 

Digital Ukraine, що включає низку заходів з електронного урядування. Перша 

хвиля впровадження включає відкритий доступ до державних реєстрів, планів 

територій населених пунктів, даних про державні закупівлі, бюджетних даних 

тощо. Також у першій хвилі – електронні звернення громадян та електронні 

петиції (всі знають про цей інструмент в американської адміністрації; 

український аналог передбачає необхідність зібрати 25 тисяч підписів за 

20 днів). Також до електронного урядування належить система прозорих 

державних закупівель ProZorro, про яку ми часто згадуємо, оскільки пишаємося 

цим прикладом державно-бізнесово-громадського партнерства і маємо до того 

безпосереднє відношення [77]. 

20 березня 2015 року відбулося обговорення стратегічних напрямків 

розбудови державної політики у сфері електронної ідентифікації. Відповідний 

проект Білої книги державної політики презентували Ю. Козлов, експерт 

Робочої групи з розробки урядової політики у сфері розвитку електронного 

урядування при Віце-прем’єр-міністрові України, та професор О. Потій. Місія 

представленої стратегії – це побудова такої інфраструктури електронної 

ідентифікації в державі, коли громадяни можуть безперешкодно отримувати 

доступ до інформації та електронних послуг через Інтернет з різних джерел – 

урядових, приватних, від інших фізичних осіб, за межами національних 

кордонів. При цьому – з максимально зниженим ризиком розкрадання 

персональних даних або шахрайства, з найменшою вірогідністю втрати доступу 
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до критично важливих послуг і даних, без необхідності керувати кількома 

обліковими записами та паролями [11]. 

Я. Меріло, співзасновник ICT Center зазначила, що впровадження 

електронного врядування значно розв’яже проблему з корупцією, оскільки 

якщо тобі не треба спілкуватися з чиновником, то нема кому запропонувати 

хабара – виключається людський фактор. До того ж така система певним чином 

змінює роботу чиновників у цілому, бо за такої системи їм не потрібно буде 

«контролювати» людину, і чиновник може цілком зосередитися саме на 

документації [177]. 

Новацією в діяльності президентських структур і одночасно свідченням 

більш широкого залучення до розробки та прийняття рішень позиції громадян, 

громадянського суспільства є запровадження електронних петицій. Президент 

України 28 серпня 2015 року видав Указ «Про Порядок розгляду електронної 

петиції, адресованої Президентові України» [177], відповідно до якого 

забезпечення розгляду електронної петиції покладається на Адміністрацію 

Президента України. 

З вищенаведеного випливає, що система впровадження електронного 

урядування на всіх рівнях державного управління значно покращить і виведе 

Україну на новий рівень ефективного управління. Запровадження такого 

урядування у сфері забезпечення діяльності глави Української держави через 

допоміжні структури вдосконалить їхню діяльність і виведе на новий рівень 

організації діяльності.  

Організація та функціонування допоміжних структур при Президентові 

України мають базуватися на загальноєвропейських принципах доброго, 

належного («good governance») врядування [206]. Узагалі, поняття та концепція 

«належного врядування» формуються і проголошуються в міжнародно-

правових документах, насамперед, присвячених питанням місцевого і 

регіонального розвитку. Серед них: документи ІІ Конференції ХАБІТАТ 

(Програма ООН по населених пунктах), зокрема у Стамбульській декларації по 

населених пунктах (1996 р.); Біла Книга Європейського врядування, яка 
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затверджена Європейською Комісією у 2001 році [4]; Концепція належного 

врядування, викладена в Європейській Стратегії інновацій та належного 

врядування на місцевому рівні, підтримана на 15-тій Європейській конференції 

міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне управління (Іспанія – 

2007 р.) і затверджена Комітетом міністрів Ради Європи у 2008 році. Проте, 

принципи належного врядування, схвалені в цих та інших документах виходять 

за межі локального застосування і розглядаються як універсальні інструменти 

публічної політики та управління. 

Як вірно зазначає О. В. Бейко: «належне місцеве врядування – це сума 

безпосередніх взаємовідносин громадян, публічного та приватного секторів, 

планування та управління спільними справами міста. Це процес, що постійно 

триває і, через який мають бути взяті до уваги протиріччя або різні інтереси, 

організовані спільні дії. Ці відносини включають як офіційні інституції, так і 

неформальні домовленості та соціальний капітал громадян». Сьогодні терміну 

«врядування» (англ. – «governance») надано багато значень різними сторонами 

процесу, і термін вже став обов’язковим для управління. На теоретичному рівні 

під терміном «врядування» розуміється співпраця багатьох сторін, які беруть 

участь у процесі управління суспільними справами. Місцеві органи влади в 

ньому виступають як один, або кілька учасників процесу. Ми також можемо 

розглядати цей термін щодо питання структури – організації можуть працювати 

у ієрархічному, ринковому середовищі та з мережею громад. Врядування також 

можна розглядати як процес керування та координації зусиль. Остаточно 

врядування у літературі трактується як теорія, або аналітична система» [4]. 

Можна погодитись з О. Ю. Оржель в тому, що термін «врядування»… 

набув в сучасному дискурсі про державне управління вагомого значення. 

Врядування можна визначити як здійснення управління через взаємодію з 

багатьма «гравцями», яке з’являється там і тому, що традиційні методи 

управління не дають бажаних результатів. Це відбувається з таких причин: 

1) для досягнення мети необхідно значно більше зусиль та ресурсів, ніж їх має 

уряд; 2) органи державної влади під тиском громадськості чи обставин готові 
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поділити відповідальність з громадянським суспільством, приватним сектором, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, регіональними 

або міжнародними структурами» [69, c. 218].  

У літературі виділяються і етичні принципи «належного врядування». 

Так, Н. В. Грицяк підкреслює: «Демократичне врядування приводить до зміни 

базису соціально-економічної та політико-ідеологічної формації 

демократичного розвитку суспільства, а це, у свою чергу, дає змогу 

проаналізувати його окремі етичні принципи. Серед загальних етичних 

принципів є ціла низка принципів, які відносяться і до демократичного 

врядування: доброзичливість, поважність, коректність, ввічливість, 

стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність, 

законослухняність, чесність та відповідальність, конструктивний підхід до 

вирішення проблем, пунктуальність та обов’язковість, повага до кожного члена 

колективу, керування здоровим глуздом, нормами і традиціями поведінки 

згідно з критеріями суспільної моралі, пріоритетність інтересів суспільства, 

визнання порядності, моральності, людської гідності найбільш вагомими 

пріоритетними цінностями» [14]. 

Автори наводять сукупність згаданих принципів у різних варіантах 

залежно від певних документах, які їх визначають. Найбільш узагальнений 

перелік наводить Б. Шевчук, який бере за основу документи ООН. При цьому 

він наголошує: «Існує кілька підходів щодо трактування поняття “належне 

врядування”». Експерти Світового банку визначають врядування (governance) 

як систему інститутів, за допомогою яких здійснюється влада в країні, 

реалізується публічна політика і надаються суспільні послуги. Програма 

розвитку Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН) визначає врядування як 

«...здійснення економічної, політичної та адміністративної влади («authority») з 

метою управління («manage») життям країни на всіх рівнях» [207].  

Програма розвитку ООН визначає основні риси притаманні «належному 

врядуванню»: 1) участь (participation) – усі громадяни мають право голосу; 

2) верховенство права (rule of law) – правова система має бути справедливою і 
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діяти однаково для всіх, особливо щодо прав людини; 3) прозорість 

(transparency) – свобода інформації, її повнота і доступність для всіх, хто в ній 

зацікавлений; 4) відповідальність (responsiveness) – інституції та процеси 

служать всім членам суспільства; 5) орієнтація на консенсус (consensus 

orientation) – дотримання балансу інтересів для досягнення широкого 

консенсусу з локальних і загальних питань і процедур; 6) справедливість 

(equity) – добробут суспільства залежить від врахування інтересів кожного 

члена суспільства в ньому; 7) ефективність та результативність (effectiveness 

and efficiency) – максимальне ефективне використання ресурсів для задоволення 

потреб громадян; 8) підзвітність (accountability) – влада, уряд, приватний 

бізнес та структури громадянського суспільства підзвітні громадськості та 

інституційним носіям прав (stakeholders); 9) стратегічне бачення (strategic 

vision) – лідери та громадськість мають довготермінову перспективу щодо « 

належного врядування» і людського розвитку [207]. 

Наведені принципи знаходять вираз в державному управлінні, 

досліджуються в адміністративному праві. Настав час їх впровадження і в 

інститутах конституційного права, в діяльності Глави держави та його 

структур. Такі принципи доцільно закріпляти в статутних актах відповідних 

допоміжних органів. 
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3.2 Перспективи впорядкування законодавчого забезпечення 

допоміжних структур при Президентові України 

 

Структурна регламентація допоміжних структур при Президентові 

України на сьогодні є досить актуальною для нашої держави. Вітчизняна 

дослідниця І. І. Бодрова наголошує на тому, що «є неприпустимим формування 

припрезидентських органів з питань, не віднесених до відання Президента 

України, як і вихід таких органів за межі допоміжної діяльності» [8, c. 97]. 

Вітчизняними експертами Центру політико-правових реформ зверталася 

увага на те, що інститут глави держави в існуючому механізмі державної влади 

має низку суттєвих недоліків, які не дають змоги Президентові України 

ефективно виконувати функції глави держави. Його конституційні 

повноваження не повністю відповідають зафіксованому у ст. 102 Конституції 

України статусу глави держави. Відсутність законодавчої деталізації здійснення 

повноважень Президентом України породжує спори всередині влади та дає 

можливість главі держави діяти подекуди без належного врахування суспільної 

думки та мотивування своїх рішень. Виходячи з цього, було запропоновано 

деталізувати межі й спосіб реалізації повноважень Президента України як глави 

держави в Конституції України. У розвиток конституційних положень 

необхідно прийняти Закон «Про Президента України» (або «Про забезпечення 

діяльності Президента України»), який повинен детально розвивати відповідні 

конституційні положення. Незалежно від ухвалення конституційних новел, у 

законі необхідно визначити статус апарату (секретаріату) Президента України, 

консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб при Президентові 

України, а також статус його працівників. У цьому компоненті важливо 

визначити, які посади у допоміжних органах глави держави належать до посад 

державної служби, а які – до політичних [96, c. 6, 8]. 

Н. О. Рибалка вказує на те, що з боку парламенту, уряду, політичних сил 

та громадськості окремі адміністративно-управлінські й адміністративно-

правові дії викликають несприйняття та осуд за перевищення главою держави 



156 

своїх повноважень або втручання в компетенцію центральних органів 

виконавчої влади. З метою уникнення подібного в майбутньому автор 

обґрунтовує необхідність прийняття Закону України «Про допоміжні органи і 

служби Президента України» [97, c. 12]. 

Науковці наголошували на доречності забезпечення підвищеної 

стабільності організаційно-правових основ формування системи допоміжних 

органів Президента України, що й зумовлює застосування законодавчого 

способу регулювання цих відносин, зазначаючи при цьому, що вказане не слід 

розглядати як певне обмеження передбаченого п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України права Президента України на формування своїх допоміжних органів, 

позаяк предметом такого законодавчого регулювання виступатиме не 

організація всіх конкретних допоміжних органів, а лише загальні засади їхньої 

системності [43, c. 121]. 

На наш погляд, удосконалення правового регулювання функціонування 

згаданих органів має стати нормативне визначення структурної побудови, 

загальних засад функціонування та форм взаємодії елементів допоміжних 

структур між собою та з органами державної влади й інститутами 

громадянського суспільства. До того ж, вітчизняні науковці звертають увагу на 

те, що у нормотворчій практиці далеко не завжди при юридичному закріпленні 

повноважень забезпечується їх чітке розмежування між окремими 

допоміжними структурами, а також між ними та органами державної влади.  

Російський дослідник Д. М. Петровський повноваження, що 

здійснюються допоміжними органами при главі держави спільно з органами 

державної влади та іншими допоміжними органами відносить до 

«дольових» [81] та демонструє це на такому прикладі: повноваження 

Президента Російської Федерації у сфері оборони здійснюються 

Адміністрацією Президента – допоміжним органом загальної компетенції при 

Президентові, Радою Безпеки – допоміжним органом спеціальної компетенції 

при Президентові та Міністерством оборони РФ – органом державної 

виконавчої влади. 
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У попередньому підрозділі цього дисертаційного дослідження нами 

приверталася увага до того, що правове регулювання діяльності допоміжних 

органів і служб при Президентові України на рівні Конституції України або 

законів України є запорукою стабільності правового статусу зазначених 

утворень, однак, має свої недоліки, зокрема, з огляду на те, що в такому разі 

значно складнішою є процедура внесення оперативних змін до законодавчих 

актів за наявності відповідної потреби. 

На наш погляд, законодавче регулювання діяльності допоміжних органів 

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. 

Слід підтримати концептуальну думку О. В. Скрипнюка про те, що 

«розвиток конституційного законодавства сучасної України має розглядатись у 

власне методологічній площині щонайменше у двох вимірах: а) як зміна 

теоретико-методологічних засад наукового розуміння сутності законодавства та 

предмета правового регулювання, загальної ідеології правового процесу, який 

повинен втілювати найважливіші правові цінності сучасного світу; б) як зміна 

правової організації та функціонування Української держави, яка має 

здійснювати пошук нових форм взаємодії з громадянським суспільством та 

забезпечувати ті фундаментальні конституційні принципи, які й роблять цю 

державу демократичною, правовою та соціальною» [108, c. 16].  

До цього варто додати теоретичні міркування О. І. Ющика: 

«Суперечливість конституційних основ публічної влади в Україні має місце 

найперше в організації верховної державної влади, виявилася розподіленою 

між двома центрами влади – парламентом та одноособовим главою держави… 

Друга низка суперечностей у конституційних основах організації влади 

стосується відносин між Президентом України та Кабінетом Міністрів 

України… Ще одна група суперечностей випливає з попередніх і стосується 
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конституційного визначення відносин законодавчого органу, глави держави та 

уряду з органами правосуддя, а також з органами місцевого самоврядування. 

Зазначені суперечності Основного Закону України неминуче впливали на 

розвиток національного законодавства і його реалізацію, на розвиток правової 

системи України в цілому, зумовлюючи потребу внесення відповідних змін до 

чинної Конституції України» [108, c. 43].  

Загалом, система законодавчого забезпечення діяльності допоміжних 

структур при Президентові України має включати кілька рівнів правового, 

законодавчого забезпечення:  

1. Конституційний у вигляді конституційних приписів. 

2. 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 координаційних, консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів і служб при Президентові України. При цьому на 

законодавчому рівні бажано зафіксувати усталені форми таких органів: Раду 

національної безпеки і оборони України, Адміністрацію Президента України, 

Державне управління справами з основними напрямами їх діяльності та 

посиланням на законодавче визначення їх статусу (РНБО України – окремим 

законом, відповідно до Конституції; Адміністрації, ДУС – Указом Президента).  

3. Окремий рівень законодавчого забезпечення допоміжних 

структур при главі держави має стосуватись їх складу в цілому. Це може бути 

спеціальний Указ Президента України, яким доцільно затвердити Типове 

положення про такі органи.  

За таких обставин глава держави повинен мати максимально широку 

можливість на власний розсуд оперативно визначатися щодо визначення складу 

та структури його допоміжного апарату шляхом здійснення Президентом 

України відповідної нормотворчої діяльності, а саме – видання власних 
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підзаконних актів. Нормотворча функція Президента виключно на основі 

Конституції України повинна відігравати і відіграє важливу роль як 

оптимальний та ефективний засіб управління загальнодержавними справами. 

Звичайно, з урахуванням компетенції глави держави йдеться лише про ті 

складові його допоміжного апарату, окремий правовий статус яких на даний 

час не визначено на рівні Конституції України або законів України. Їх 

загальний правовий статус має визначатися єдиним підзаконним актом глави 

держави – Указом Президента України. 

Констатуючи відсутність чіткості щодо видів допоміжних структур, 

створених при Президентові України, вітчизняні науковці вважають за доцільне 

нормативно встановити їх склад за функціональним принципом: організаційно-

правова форма допоміжного органу (комісія, рада, комітет, робоча група) має 

визначатися залежно від характеру та змісту покладених на цей орган завдань. 

Крім того, функціонування апарату глави держави з необхідністю передбачає 

встановлення ефективного організаційно-правового механізму взаємодії таких 

органів та відповідного розмежування їхніх повноважень. Водночас вимагає 

більш чіткого визначення порядок взаємодії предметних допоміжних структур 

при Президентові України із загальним функціональним органом – 

Адміністрацією глави держави. Такий порядок має, насамперед, одержати 

узагальнену нормативну регламентацію з визначенням повноважень цих 

органів, форм та методів взаємодії. Крім того, у практику роботи Адміністрації 

Президента України доцільно запровадити видання актів щодо встановлення 

чіткого організаційного механізму координації та супроводження діяльності 

таких органів структурними підрозділами Адміністрації [7, c. 14]. 

Поділяючи таку думку в цілому, зазначимо, що, на наш погляд, певним 

концептуальним орієнтиром у цьому може бути підхід, закладений в урядовій 

постанові «Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, 

утворених Кабінетом Міністрів України» від 17 червня 2009 року № 599 [86, 

c. 34]. 
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Вважаємо за можливе, як варіант, запропонувати проект відповідного 

Указу Глави держави. 

В Указі Президента України під назвою «Про координаційні, 

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби при Президентові 

України» доцільно встановити, що з урахуванням особливостей, передбачених 

Конституцією та законами України, координаційні, консультативні, дорадчі та 

інші допоміжні органи і служби (далі – допоміжні структури) утворюються 

Президентом України на постійній або тимчасовій основі для забезпечення 

здійснення його повноважень. 

Відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України в Указі має бути 

закріплено засади утворення даних органів Президентом України на постійній 

або тимчасовій основі для забезпечення здійснення його повноважень. 

На підставі законів України або підзаконних актів, що визначають їхній 

правовий статус, допоміжні структури діють відповідно до Закону України 

«Про державну службу» або на громадських засадах за єдиноначальним чи 

колегіальним принципом. 

Указом доцільно затвердити Типове положення про координаційний, 

консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган і службу при 

Президентові України. 

У Типовому положенні доцільно відобразити та визначити таке.  

Допоміжна структура при Президентові України, правовий статус якої 

визначається нормативно-правовими актами Президента України, утворюється 

та діє в одній з таких організаційно-правових форм: Адміністрація Президента 

України, управління, рада, Конституційна комісія, Представництво Президента 

України, Представник Президента України, Уповноважений Президента 

України, Радник Президента України, національний координатор, комітет, 

комісія, координаційний центр, координаційний штаб, робоча група; 

зазначений перелік організаційно-правових форм не є вичерпним. 

Рішення про утворення допоміжної структури приймається Президентом 

України у формі указу, яким затверджується положення про відповідний орган, 
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його структура (у разі потреби), особовий склад, керівник (співкерівники) та 

заступник (заступники) керівника. 

Проект відповідного указу готується та вноситься на розгляд главі 

держави Адміністрацією Президента України.  

Рішення про дострокове припинення функціонування допоміжної 

структури при Президентові України (ліквідація або реорганізація) та 

припинення повноважень її посадових осіб приймається главою держави у 

формі указу за його власною ініціативою, або у десятиденний строк за 

поданням керівників відповідних допоміжних структур або Адміністрації 

Президента України. 

Допоміжна структура, яка утворена на календарний строк, індивідуально 

визначений в указі Президента, вважається такою, що ліквідована, з дня 

закінчення такого строку. 

В типовому положенні про допоміжну структуру при Президентові 

України слід зазначити: 

Допоміжний орган має визначені Президентом України компетенцію та 

структуру. 

За організаційно-правовою формою та порядком прийняття рішень 

допоміжний орган є єдиноначальним або колегіальним, з огляду на що право 

прийняття рішень від імені органу має відповідно одна особа або певний 

колектив. 

Допоміжний орган підпорядковується Президенту України, який 

здійснює загальне керівництво ним та оцінку його діяльності.  

Допоміжний орган у своїй діяльності керується: Конституцією і законами 

України, у тому числі міжнародними договорами України, які в силу положень 

ч. 1 ст. 9 Основного Закону України є частиною національного законодавства 

України; прийнятими відповідно до Конституції і законів України указами 

Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України; судовими рішеннями міжнародних судових установ чи 

рішеннями відповідних органів міжнародних організацій, членом або 



162 

учасником яких є Україна; обов’язковими до врахування, застосування та 

виконання судовими рішеннями судів конституційної та загальної юрисдикції; 

цим Положенням. 

Основними видами допоміжних структур можуть бути постійно діючі 

допоміжні органи, утворення та діяльність яких обумовлюється положеннями 

Конституції та законів України про відповідне повноваження Президента 

України (помилування, громадянство, нагородження тощо), а також, що 

утворюються для вирішення певних поточних або стратегічних завдань, що 

постають перед Українською державою і Президентом України як її Главою, 

допоміжний орган, що утворюється для надання консультацій Президентові 

України у разі виникнення надзвичайних ситуацій в державі.  

Основними завданнями допоміжного структури є: організаційне, 

методичне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та 

інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією 

України повноважень; підготовка пропозицій щодо формування і реалізації 

державної політики у відповідній сфері; аналіз проблемних питань, що 

виникають під час реалізації державної політики у сфері економічного, 

демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-

політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку 

України, а також питань національної безпеки держави, визначення шляхів, 

механізмів та способів їх вирішення, у тому числі шляхом розроблення 

проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також програмних 

документів; дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного 

розвитку; підготовка висновків щодо порушених перед главою держави 

клопотань з питань, які належать до його компетенції; узагальнення практики 

реалізації главою держави його повноважень та підготовка відповідних 

пропозицій Президентові України; підготовка пропозицій щодо стратегічного 

планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації 

реформ, а також розгляд і оцінка пропозицій та ініціатив державних органів, 

інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій із зазначених 
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питань; підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади у відповідній сфері; узагальнення практики реалізації 

Конституції та законів України; підготовка пропозицій і рекомендацій щодо 

удосконалення нормативно-правової бази з питань, визнаних главою держави 

пріоритетними, включаючи організацію громадського, а також фахового, у 

тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської 

Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення 

законопроектів; правова експертиза проектів законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, державних заходів соціально-політичного 

спрямування; сприяння забезпеченню координації дій органів державної влади 

та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Президента 

України; виконання конкретного завдання або доручення Президента України; 

забезпечення інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан 

розроблення, реалізації і зміст стратегії реформування у відповідній сфері. 

Зазначений перелік основних завдань допоміжної структури не є 

вичерпним і підлягає деталізації у положенні про конкретну допоміжну 

структуру. 

Допоміжна структура відповідно до покладених на неї завдань: проводить 

аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації 

державної політики у відповідній сфері; вивчає результати діяльності 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до 

його компетенції; проводить моніторинг стану реалізації державної політики у 

відповідній сфері; бере участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів та програмних документів з питань, що належать до його компетенції; 

готує і подає Президентові України аналітичні матеріали, проекти програмних 

документів і нормативно-правових актів, розроблені за результатами своєї 

роботи рекомендації та пропозиції, а також за дорученням Президента України 

звіти про свою діяльність; у разі потреби готує до публікації матеріали за 

результатами своєї діяльності.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Допоміжна структура несе відповідальність за рівень і якість виконання 

покладених на неї завдань. 

З питань, що належать до її компетенції, допоміжна структура має право: 

по-перше, брати у встановленому порядку участь в опрацюванні проектів 

законів, актів Президента України, програмних документів тощо; звертатися до 

державних органів щодо сприяння вирішенню питань, віднесених до його 

компетенції, у тому числі правоохоронних у разі виявлення фактів порушень 

чинного законодавства; запитувати та на безоплатній основі одержувати від 

державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

підприємств, установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали 

необхідні для виконання покладених на нього завдань; створювати в разі 

потреби постійні або тимчасові робочі групи для розроблення і детального 

опрацювання окремих питань, що належать до його компетенції, залучати до 

роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за 

погодженням з їх керівниками), у тому числі в передбачених законодавством 

випадках і на договірній основі, координувати та коригувати роботу створених 

робочих груп, заслуховувати їх звіти; організовувати проведення симпозіумів, 

конференцій, семінарів, круглих столів, нарад та інших заходів; запрошувати на 

свої організаційні заходи керівників і представників органів державної влади та 

місцевого самоврядування, державних органів, громадських об’єднань, 

підприємств, установ, інших організацій, експертів., в установленому порядку 

брати участь у засіданнях органів державної влади та державних органів; 

взаємодіяти з органами державної влади і місцевого самоврядування, 

державними органами, установами та організаціями, у тому числі 

міжнародними.  

Президент України особисто формує кадрову структуру відповідного 

допоміжного органу, що діє на єдиноначальних або колегіальних засадах 

шляхом призначення на посаду та затвердження особового складу за власною 

ініціативою або за поданням голови (співголови) відповідного допоміжного 

органу. 
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До складу колегіальної допоміжної структури можуть входити голова 

(співголови), заступник (заступники) голови, члени, представники центральних 

і місцевих органів державної влади (за погодженням з їх керівниками), а також 

за згодою - представники органів місцевого самоврядування, інших державних 

органів, підприємств, установ та організацій, народні депутати України.  

Голова (співголови) відповідного колегіального допоміжного органу 

вправі ініціювати перед Президентом України питання щодо змін у особовому 

складі такого органу. 

Апарат допоміжних структур Президентові України – це організаційно 

поєднана сукупність структурних підрозділів та/або посад в рамках 

відповідного органу чи служби, які призначені для здійснення 

консультативних, дорадчих чи обслуговуючих функцій щодо виконання 

згаданими органами закріплених за ними повноважень (компетенції). До 

особового (персонального) складу їх апарату належать державні службовці 

та/або особи, що входять до складу цих органів і служб на громадських засадах. 

Формою роботи відповідного колегіального допоміжного органу є 

засідання, що проводяться за рішенням його голови (співголів). 

Таке засідання веде голова (співголови), а за його (їх) відсутності – 

заступник голови. 

Підготовку відповідних матеріалів для розгляду на засіданнях 

колегіального допоміжного органу забезпечує його секретар. 

Засідання колегіального допоміжного органу вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні більш як половина його членів. 

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до 

компетенції колегіального допоміжного органу, останній може в порядку, 

передбаченому Положенням про допоміжний орган, утворити президію такого 

органу, яка діє у період між його засіданнями. До складу президії входять 

голова (співголови), заступник голови, секретар і члени допоміжного органу. 

Персональний склад президії затверджує голова (співголови) допоміжного 

органу. 
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На своїх засіданнях відповідний колегіальний допоміжний орган 

розробляє проекти нормативно-правових актів, програмних документів, 

вносить пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції. 

Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як 

половина присутніх на засіданні членів колегіального допоміжного органу. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

За рішенням відповідного колегіального допоміжного органу під час 

проведення його засідання ведеться протокол, який підписується головуючим 

на засіданні та секретарем. 

Член колегіального допоміжного органу, який не підтримує прийняте 

рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка 

долучається до рішення. 

Пропозиції та рекомендації певного допоміжного органу можуть бути 

реалізовані шляхом видання Президентом України відповідного указу, 

розпорядження чи доручення, проект якого вносить допоміжний орган 

відповідно до своїх повноважень, або в інший організаційно-правовий спосіб, 

який не суперечить чинному законодавству України. 

Організаційне, інформаційне, методологічне, матеріально-технічне та 

інше забезпечення діяльності відповідного допоміжного органу здійснює 

Адміністрація Президента України, якщо інше не передбачено законом України 

або указом Президента України. 

Допоміжна структура використовує у роботі бланк із своїм 

найменуванням.  

Допоміжна структура, яка утворена на календарний строк, індивідуально 

визначений в указі Президента, вважається такою, що ліквідована, з дня 

закінчення такого строку. 

Рішення про дострокове припинення функціонування відповідного 

допоміжного органу при Президентові України (ліквідація або реорганізація) та 

припинення повноважень посадових осіб та членів допоміжного органу 
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приймається главою держави у формі указу за його власною ініціативою, або у 

десятиденний строк за поданням керівників відповідних допоміжних органів 

або Адміністрації Президента України. 

Загальними й особливими підставами дострокового припинення 

повноважень посадових осіб та членів відповідного допоміжного органу (з 

урахуванням особливостей, пов’язаних з тим, на яких засадах працює особа – 

як державний службовець або на громадських засадах) є: особиста письмова 

заява особи про складення нею повноважень; звільнення особи з посади з 

підстав, визначених трудовим законодавством або ст. 30 Закону України «Про 

державну службу» відбувається у разі [26]: порушення умов реалізації права на 

державну службу; недотримання передбачених цим Законом вимог, пов’язаних 

із проходженням державної служби; досягнення державним службовцем 

граничного віку; відставка державних службовців, які обіймають посади першої 

або другої категорії; виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають 

перебуванню державного службовця на державній службі; відмови державного 

службовця від прийняття або порушення Присяги; притягнення державного 

службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за 

корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених 

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (стосовно осіб, 

які входять до складу допоміжних органів чи служб при Президентові України 

на засадах державної служби за основним місцем роботи); систематичного 

ухилення від виконання обов’язків, пов’язаних із членством у колегіальному 

координаційному, консультативному, дорадчому та іншому допоміжному 

органі чи службі при Президентові України; звільнення особи з 

адміністративної посади за основним місцем роботи (стосовно осіб, які входять 

до складу колегіальних допоміжних органів чи служб при главі держави за 

посадою); набрання законної сили обвинувальним вироком щодо особи; 

визнання особи судом недієздатною, безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою; хвороби особи, що перешкоджає подальшому виконанню нею 

обов’язків, пов’язаних із членством у колегіальному допоміжному органі чи 
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службі при Президентові України (стосовно осіб, які входять до складу цих 

органів чи служб на громадських засадах); припинення громадянства України 

щодо особи або її виїзд на постійне проживання за межі України (стосовно осіб, 

які входять до складу допоміжних органів чи служб при Президентові України 

на засадах державної служби за основним місцем роботи, та осіб, які входять до 

складу таких колегіальних органів за посадою державного службовця не за 

основним місцем роботи); смерті особи; затвердження главою держави нового 

персонального складу колегіального допоміжного органу чи служби при 

Президентові України (стосовно осіб, які входили до складу цих органів чи 

служб на громадських засадах, і яких не введено до такого складу повторно); 

реорганізація або ліквідація Президентом України відповідних допоміжного 

органу чи служби при главі держави. 

На підставі законів України або підзаконних актів, що визначають їхній 

правовий статус, допоміжні структури діють відповідно до Закону України 

«Про державну службу» або на громадських засадах за єдиноначальним чи 

колегіальним принципом. 

На наш погляд, було б доцільно створити єдиний реєстр координаційних, 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при главі 

держави, поклавши обов’язок щодо його ведення на Адміністрацію Президента 

України, а також забезпечити вільний доступ 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. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Перспективи стабільного виконання главою держави визначених 

Конституцією України повноважень безпосередньо залежать від рівня 

забезпечення високоефективного функціонування допоміжних структур при 

Президентові України. 

2. 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. 

3. Серед основних шляхів вдосконалення діяльності допоміжних структур 

при Президентові України можна виділити такі: 

– запровадження та здійснення постійного й жорсткого контролю за 

ефективністю діяльності утворених главою держави допоміжних структур; 

– кадрового забезпечення зазначених органів; 

– забезпечення сталої роботи допоміжних структур при главі держави, 

утворених на засадах членства; 

– виключення до складу колегіальних допоміжних структур, що діють на 

засадах членства, діючих суддів; 

– нормативно-правове забезпечення діяльності допоміжних структур при 

Президентові України та недостатньо чіткого врегулювання їх правового 

статусу.  

4. Трансформаційний процес удосконалення діяльності координаційних, 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при 

Президентові України повинен мати чітку мету – забезпечити організаційну та 

функціональну єдність допоміжного апарату глави держави, модернізацію його 

структури, підвищення ефективності його діяльності та здійснення її виключно 

в рамках повноважень глави держави. 

5. Доцільно створити єдиний реєстр допоміжних структур при главі 

держави, поклавши обов’язок щодо його ведення на Адміністрацію Президента 
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України, а також забезпечити вільний доступ до цього реєстру на офіційному 

Інтернет-порталі Президента України. 

6. Організація та функціонування допоміжних структур при Президентові 

України мають базуватись на загальноєвропейських принципах 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. Такі принципи доцільно впроваджувати, закріпляти в статутних актах 

відповідних допоміжних органів. 

7. Система законодавчого забезпечення діяльності допоміжних структур 

при Президентові України має включати кілька 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», у якому крім положень про його конституційний статус, 

визначити порядок забезпечення організації його діяльності, зокрема, з боку 

координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 

служб при Президентові України. При цьому на законодавчому рівні бажано 

зафіксувати усталені форми таких органів: Раду національної безпеки і оборони 

України, Адміністрацію Президента України, Державне управління справами з 

основними напрямами їх діяльності та посиланням на законодавче визначення 

їх статусу (РНБО України – окремим законом, відповідно до Конституції; 

Адміністрації, ДУС – Указом Президента). 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. 

8. Виключною прерогативою Президента України має залишатися 

можливість на власний розсуд оперативно визначатися щодо зміни 
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пріоритетності та структури завдань його допоміжного апарату шляхом 

здійснення главою держави нормотворчої діяльності, а саме – видання 

відповідних власних підзаконних актів.  
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ВИСНОВКИ 

 

Сформульовано основні та найбільш важливі теоретичні положення 

дисертаційного дослідження, наведено теоретичні узагальнення та наукові 

підходи 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-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 
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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 дозволяє 

дослідити переваги і недоліки їх функціонування та дає можливість 

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 
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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 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 
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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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

ПРОЕКТ 
Указ Президента України 

 
«Про систему координаційних, консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів і служб при Президентові України» 
 
Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України 

постановляю: 
 
1. Установити, що з урахуванням особливостей, передбачених 

Конституцією та законами України, координаційні, консультативні, дорадчі та 
інші допоміжні органи і служби (далі – допоміжні органи) утворюються 
Президентом України на постійній або тимчасовій основі для забезпечення 
здійснення його повноважень. 

На підставі законів України або підзаконних актів, що визначають їхній 
правовий статус, допоміжні органи діють відповідно до Закону України «Про 
державну службу» або на громадських засадах за єдиноначальним чи 
колегіальним принципом. 

 
2. Затвердити Типове положення про координаційний, консультативний, 

дорадчий та інший допоміжний орган і службу при Президентові України 
(додається). 

 
3. Допоміжний орган, правовий статус якого визначається нормативно-

правовими актами Президента України, утворюється та діє в одній з таких 
організаційно-правових форм: Адміністрація Президента України, управління, 
рада, Уповноважений Президента України, Радник Президента України, група 
помічників Президента України (перший помічник та помічники Президента 
України), національний координатор, комітет, комісія, фонд, координаційний 
центр, координаційний штаб, робоча група. 

Зазначений перелік організаційно-правових форм не є вичерпним. 
 
4. Рішення про утворення допоміжного органу приймається Президентом 

України у формі указу, яким затверджується положення про такий орган, його 
структура (у разі потреби), особовий склад, керівник (співкерівники) та 
заступник (заступники) керівника. 

Проект відповідного указу готується та вноситься на розгляд главі 
держави Адміністрацією Президентом України.  
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Рішення про дострокове припинення функціонування допоміжного 
органу при Президентові України (ліквідація або реорганізація) та припинення 
повноважень посадових осіб та членів допоміжного органу приймається главою 
держави у формі указу за його власною ініціативою, або у десятиденний строк 
за поданням керівників відповідних допоміжних органів або Адміністрації 
Президента України. 

Допоміжний орган, який утворено на календарний строк, індивідуально 
визначений в указі Президента, вважається таким, що ліквідований, з дня 
закінчення такого строку. 

 
 

Президент України ______________________ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від «___» __________201__ р. № ___ 
 
 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про координаційний, консультативний, дорадчий 

та інший допоміжний орган і службу при Президентові України 
 
1. З урахуванням особливостей, передбачених Конституцією та законами 

України, координаційний, консультативний, дорадчий та інший допоміжний 
орган і служба (далі – допоміжний орган) утворюється Президентом України на 
постійній або тимчасовій основі для забезпечення здійснення його 
повноважень. 

Допоміжний орган має визначені Президентом України компетенцію та 
структуру. 

За організаційно-правовою формою та порядком прийняття рішень 
допоміжний орган є єдиноначальним або колегіальним, з огляду на що право 
прийняття рішень від імені органу має відповідно одна особа або певний 
колектив. 

 
2. Допоміжний орган підпорядковується Президентові України, який 

здійснює загальне керівництво ним та оцінювання його діяльності.  
 
3. Допоміжний орган у своїй діяльності керується: Конституцією і 

законами України, у тому числі міжнародними договорами України, які в силу 
положень частини першої статті 9 Основного Закону України є частиною 
національного законодавства України; прийнятими відповідно до Конституції і 
законів України указами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, актами Кабінету Міністрів України; судовими рішеннями 
міжнародних судових установ чи рішеннями відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є Україна; обов’язковими до 
врахування, застосування та виконання судовими рішеннями судів 
конституційної та загальної юрисдикції; цим Положенням. 

 
4. Основними видами допоміжних органів є: 
4.1. Постійно діючий допоміжний орган, утворення та діяльність якого 

обумовлюється положеннями Конституції та законів України про відповідне 
повноваження Президента України (помилування, громадянство, нагородження 
тощо).  

4.2. Допоміжний орган, що утворюються для вирішення певних поточних 
або стратегічних завдань, що постають перед Українською державою і 
Президентом України як її Главою.  

4.3. Допоміжний орган, що утворюється для надання консультацій 
Президентові України у разі виникнення надзвичайних ситуацій у державі.  
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5. Допоміжний орган утворюються та діє в одній з таких організаційно-

правових форм: 
5.1. Адміністрація Президента України. 
5.2. Управління. 
5.3. Радник Президента України. 
5.4. Група помічників Президента України (перший помічник та 

помічники Президента України). 
5.5. Уповноважений Президента України. 
5.6. Рада при Президентові України. 
5.7. Національний координатор. 
5.8. Комітет. 
5.9. Комісія. 
5.10. Фонд. 
5.11. Координаційний центр. 
5.12. Координаційний штаб. 
5.13. Робоча група. 
5.14. Інша організаційно-правова форма, визначена у положенні про 

допоміжний орган, затвердженому Указом Президента України. 
 
6. Основними завданнями допоміжного органу є: 
6.1. Організаційне, методичне, правове, консультативне, інформаційне, 

експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України 
визначених Конституцією України повноважень. 

6.2. Підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної 
політики у відповідній сфері. 

6.3. Аналіз проблемних питань, що виникають під час реалізації 
державної політики у сфері економічного, демографічного, соціального, 
гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, 
інформаційного, екологічного розвитку України, а також питань національної 
безпеки держави, визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення, у 
тому числі шляхом розроблення проектів законів та інших нормативно-
правових актів, а також програмних документів. 

6.4. Дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного 
розвитку. 

6.5. Підготовка висновків щодо порушених перед главою держави 
клопотань з питань, які належать до його компетенції. 

6.6. Узагальнення практики реалізації главою держави його повноважень 
та підготовка відповідних пропозицій Президентові України. 

6.7. Підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх 
узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ, а також розгляд і 
оцінка пропозицій та ініціатив державних органів, інститутів громадянського 
суспільства і міжнародних організацій із зазначених питань. 

6.8. Підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади у відповідній сфері. 
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6.9. Узагальнення практики реалізації Конституції та законів України. 
6.10. Підготовка пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення 

нормативно-правової бази з питань, визнаних главою держави пріоритетними, 
включаючи організацію громадського, а також фахового, у тому числі за 
участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської Комісії «За 
демократію через право» (Венеціанська Комісія), обговорення законопроектів. 

6.11. Правова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-
правових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування. 

6.12. Сприяння забезпеченню координації дій органів державної влади та 
місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Президента 
України. 

6.13. Виконання конкретного завдання або доручення Президента 
України. 

6.14. Забезпечення інформування громадськості та міжнародної спільноти 
про стан розроблення, реалізації і зміст стратегії реформування у відповідній 
сфері. 

Зазначений перелік основних завдань допоміжного органу не є 
вичерпним і підлягає деталізації у положенні про конкретний допоміжний 
орган. 

 
7. Допоміжний орган відповідно до покладених на нього завдань: 
7.1. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у 

процесі реалізації державної політики у відповідній сфері. 
7.2. Вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій з питань, що належать до його компетенції. 

7.3. Проводить моніторинг стану реалізації державної політики у 
відповідній сфері. 

7.4. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та 
програмних документів з питань, що належать до його компетенції. 

7.5. Готує і подає Президентові України аналітичні матеріали, проекти 
програмних документів і нормативно-правових актів, розроблені за 
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції, а також за дорученням 
Президента України – звіти про свою діяльність. 

7.6. У разі потреби готує до публікації матеріали за результатами своєї 
діяльності.  

 
8. Допоміжний орган несе відповідальність за рівень і якість виконання 

покладених на нього завдань. 
 
9. З питань, що належать до його компетенції, допоміжний орган має 

право: 
9.1. Брати у встановленому порядку участь в опрацюванні проектів 

законів, актів Президента України, програмних документів тощо. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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9.2. Звертатися до державних органів щодо сприяння вирішенню питань, 
віднесених до його компетенції, у тому числі правоохоронних у разі виявлення 
фактів порушень чинного законодавства. 

9.3. Запитувати та на безоплатній основі одержувати від державних 
органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
підприємств, установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали, 
що необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

9.4. Створювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи для 
розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до його 
компетенції, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно 
за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), у тому числі в передбачених 
законодавством випадках і на договірній основі, координувати та коригувати 
роботу створених робочих груп, заслуховувати їх звіти. 

9.5. Організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, 
круглих столів, нарад та інших заходів. 

9.6. Запрошувати на свої організаційні заходи керівників і представників 
органів державної влади та місцевого самоврядування, державних органів, 
громадських об’єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів. 

9.7. В установленому порядку брати участь у засіданнях органів 
державної влади та державних органів. 

9.8. Взаємодіяти з органами державної влади і місцевого самоврядування, 
державними органами, установами та організаціями, у тому числі 
міжнародними.  

 
10. Президент України особисто формує кадрову структуру допоміжного 

органу, що діє на єдиноначальних або колегіальних засадах відповідно шляхом 
призначення на посаду та затвердження особового складу за власною 
ініціативою або за поданням голови (співголови) допоміжного органу. 

До складу колегіального допоміжного органу входять голова 
(співголови), заступник (заступники) голови, члени, представники центральних 
і місцевих органів державної влади (за погодженням з їх керівниками), а також 
за згодою – представники органів місцевого самоврядування, інших державних 
органів, підприємств, установ та організацій, народні депутати України.  

 
11. Голова (співголови) колегіального допоміжного органу вправі 

ініціювати перед Президентом України питання щодо змін у особовому складі 
такого органу. 

 
12. Апарат консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 

служб при Президентові України – це організаційно поєднана сукупність 
структурних підрозділів та/або посад в рамках відповідного органу чи служби, 
які призначені для здійснення консультативних, дорадчих чи обслуговуючих 
функцій щодо виконання згаданими органами закріплених за ними 
повноважень (компетенції). До особового (персонального) складу їх апарату 
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належать державні службовці та/або особи, що входять до складу цих органів і 
служб на громадських засадах. 

 
13. Формою роботи колегіального допоміжного органу є засідання, що 

проводяться за рішенням його голови (співголів). 
Таке засідання веде голова (співголови), а за його (їх) відсутності – 

заступник голови. 
Підготовку відповідних матеріалів для розгляду на засіданнях 

колегіального допоміжного органу забезпечує його секретар. 
Засідання колегіального допоміжного органу вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні більш як половина його членів. 
 
14. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до 

компетенції колегіального допоміжного органу, останній може в порядку, 
передбаченому Положенням про допоміжний орган, утворити президію такого 
органу, яка діє в період між його засіданнями. До складу президії входять 
голова (співголови), заступник голови, секретар і члени допоміжного органу. 
Персональний склад президії затверджує голова (співголови) допоміжного 
органу. 

 
15. На своїх засіданнях колегіальний допоміжний орган розробляє 

проекти нормативно-правових актів, програмних документів, вносить 
пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції. 

Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як 
половина присутніх на засіданні членів колегіального допоміжного органу. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні. 

За рішенням колегіального допоміжного органу під час проведення його 
засідання ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та 
секретарем. 

Член колегіального допоміжного органу, який не підтримує прийняте 
рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка 
долучається до рішення. 

 
16. Пропозиції та рекомендації допоміжного органу можуть бути 

реалізовані шляхом видання Президентом України відповідного указу, 
розпорядження чи доручення, проект якого вносить допоміжний орган 
відповідно до своїх повноважень, або в інший організаційно-правовий спосіб, 
який не суперечить чинному законодавству України. 

 
17. Організаційне, інформаційне, методологічне, матеріально-технічне та 

інше забезпечення діяльності допоміжного органу здійснює Адміністрація 
Президента України, якщо інше не передбачено законом України або указом 
Президента України. 
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18. Допоміжний орган використовує в роботі бланк із своїм 
найменуванням.  

 
19. Допоміжний орган, який утворено на календарний строк, 

індивідуально визначений в указі Президента, вважається таким, що 
ліквідований, з дня закінчення такого строку. 

 
20. Рішення про дострокове припинення функціонування допоміжного 

органу при Президентові України (ліквідація або реорганізація) та припинення 
повноважень посадових осіб та членів допоміжного органу приймається главою 
держави у формі указу за його власною ініціативою, або у десятиденний строк 
за поданням керівників відповідних допоміжних органів або Адміністрації 
Президента України. 

 
21. Загальними й особливими підставами дострокового припинення 

повноважень посадових осіб та членів допоміжного органу (з урахуванням 
особливостей, пов’язаних з тим, на яких засадах працює особа — як державний 
службовець або на громадських засадах) є: 

21.1. Особиста письмова заява особи про складення нею повноважень. 
21.2. Звільнення особи з посади з підстав, визначених трудовим 

законодавством або статті 30 Закону України «Про державну службу» від 
16 грудня 1993 року № 3723-XII : порушення умов реалізації права на державну 
службу; недотримання передбачених цим Законом вимог, пов’язаних із 
проходженням державної служби; досягнення державним службовцем 
граничного віку; відставка державних службовців, які обіймають посади першої 
або другої категорії; виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають 
перебуванню державного службовця на державній службі; відмова державного 
службовця від прийняття або порушення Присяги; притягнення державного 
службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за 
корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених 
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо осіб, які 
входять до складу допоміжних органів чи служб при Президентові України на 
засадах державної служби за основним місцем роботи). 

21.3. Систематичне ухилення від виконання обов’язків, пов’язаних із 
членством у колегіальному координаційному, консультативному, дорадчому та 
іншому допоміжному органі чи службі при Президентові України. 

21.4. Звільнення особи з адміністративної посади за основним місцем 
роботи (щодо осіб, які входять до складу колегіальних допоміжних органів чи 
служб при главі держави за посадою). 

21.5. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо особи. 
21.6. Визнання особи судом недієздатною, безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою. 
21.7. Хвороба особи, що перешкоджає подальшому виконанню нею 

обов’язків, пов’язаних із членством у колегіальному допоміжному органі чи 
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службі при Президентові України (щодо осіб, які входять до складу цих органів 
чи служб на громадських засадах). 

21.8. Припинення громадянства України щодо особи або її виїзд на 
постійне проживання за межі України (щодо осіб, які входять до складу 
допоміжних органів чи служб при Президентові України на засадах державної 
служби за основним місцем роботи, та осіб, які входять до складу таких 
колегіальних органів за посадою державного службовця не за основним місцем 
роботи). 

21.9. Смерть особи. 
21.10. Затвердження главою держави нового персонального складу 

колегіального допоміжного органу чи служби при Президентові України (щодо 
осіб, які входили до складу цих органів чи служб на громадських засадах, і яких 
не введено до такого складу повторно). 

21.11. Реорганізація або ліквідація Президентом України допоміжного 
органу чи служби при главі держави. 
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