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У цій доповіді на основі методу порівняльного аналізу обґрунтовано, що 

система взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони 

правопорядку є одним із механізмів державного управління. Розвиток цього 

механізму вкрай важливий в сучасних умовах реформування певних інститутів 

системи державного управління. 

Ключові слова: система взаємодії, механізми державного 

управління,складові системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади. 

In this report based on method of comparative analysis established that 

cooperation between regional executive institutions in a field of law enforcement is 

one of the mechanics of state management. Developing this mechanics is vital in 

modern conditions of rebuilding certain parts of state management system. 



Key words: cooperation system, mechanics of state management, components of 

cooperation system between regional executive institutions. 

За роки незалежності система державного управління України знаходиться 

у стадії постійного удосконалення, яке пов’язано з переходом держави від 

адміністративно-командних методів управління до економіко-ринкових 

методів, від однопартійної системи до багатопартійної, союзного устрою 

держави до самостійності і незалежності.  

Удосконалення системи державного управління потребує удосконалення 

загальноприйнятих механізмів та створення і впровадження нових механізмів, 

які б сприяли подальшому розвитку України як держави, що виникла після 

розпаду Радянського Союзу, і яка являє собою соціально-політичний механізм 

та має на меті ефективну регуляцію можливих суперечливих відносин між 

класами і соціальними групами, а при необхідності – вирішення конфліктних 

ситуацій. 

На наш погляд, одним із маловивчених і не в повній мірі використаних 

механізмів державного управління є взаємодія регіональних органів виконавчої 

влади у сфері охорони правопорядку, яка набуває особливої актуальності 

останнім часом в результаті непростої соціально-політичної та соціально-

економічної обстановки в державі. 

У науковій і в навчальній літературі термін “механізми державного 

управління” є достатньо широко вживаним і представленим у різноманітному 

тлумаченні, які у принципі один одному не заперечують в головному, що такі 

механізми є певним знаряддям для здійснення цілеспрямованих перетворень в 

державі. Виходячи з цього, можна стверджувати, що взаємодія регіональних 

органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (у подальшому – 

взаємодія регіональних органів виконавчої влади), як форма об’єднання зусиль, 

є особливою рисою сучасного управління в державі, що сприяє здійсненню 

цілеспрямованих перетворень у зазначеній сфері. 

Засади механізмів державного управління висвітлено у працях провідних 

вітчизняних та закордонних вчених у галузі управління: В. Аверьянова,  



О. Амосова, Г. Астапової, Г. Аманчука, В. Бакуменка, І. Булаєєва, Дзюнзюка, 

П. Єгорова, В. Князева, О. Ковалюка, В. Коломійчука, О. Коротича, Н. Нижник, 

Г. Ситник, О. Смоленского, В. Степанова, З. Рум’янцева та ін.  

Разом з тим, якщо загальні засади механізмів державного управління 

опрацьовані на високому методологічному рівні, то питання взаємодії  

регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку і 

методології організації взаємодії зазначених органів як один із механізмів 

удосконалення державного управління досліджено недостатньо. 

Поєднання якісно нових соціально-політичних та соціально-економічних 

реалій сучасної України, та зовнішні виклики на які реагує держава і її 

інститути, потребує кардинального і всебічно обґрунтованого перегляду щодо 

організації та здійснення взаємодії  регіональних органів виконавчої влади у 

сфері охорони правопорядку як визначального механізму система державного 

управління. 

У статті на основі методу порівняльного аналізу обґрунтувати, що система 

взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку 

є одним із механізмів державного управління. 

Механізм держави в різні епохи розвитку цивілізації суспільства мав 

неоднакову структуру і функції. Просуваючись по шляху прогресу, людське 

суспільство створювало такі державні органи, які уцілому забезпечували його 

нормальне функціонування. Структурні і функціональні різноманіття 

державного механізму дозволяють виділить його найбільш загальні і суттєві 

ознаки, характері для більшості держав минулого та сучасності. Механізм 

держави – це система спеціальних органів та організацій, за допомогою яких 

здійснюється державне управління суспільством и захист його основних 

інтересів.  

Виходячи з того, що взаємодія регіональних органів виконавчої влади є 

складовою системи державного управління, то можна вважати, що створена 

система взаємодії зазначених органів є однією із механізмів державного 

управління. 



Найбільш загальними характерними ознаками державного механізму слід 

вважати [1]: по-перше, механізм держави складається з людей, які спеціально 

займаються управлінням (законотворчістю, виконанням законів, їх охороною 

від порушень); по-друге, державний механізм представляє собою складну 

систему органів і організацій, які знаходяться в тісному взаємозв’язку у разі 

здійснення своїх безпосередніх власних функцій; по-третє, функції усіх ланок 

державного апарату забезпечується організаційними і фінансовими засобами, а 

при необхідності і засобами примусу; в-четвертих, механізм держави повинен 

надійно гарантувати та охороняти законні інтереси та права своїх громадян. 

Перекладаючи зазначене вище на систему взаємодії регіональних органів 

виконавчої влади можна стверджувати, що: по-перше, регіональні органи 

виконавчої влади, які є суб’єктами взаємодії, теж виконують закони у сфері 

охорони правопорядку и борються з недопущенням їх порушень громадянами; 

по-друге, зазначені органи знаходяться в тісному взаємозв’язку у разі 

вирішення завдань у сфері охорони правопорядку (запропонований розширений 

склад регіональних органів виконавчої влади, які взаємодіють у сфері охорони 

правопорядку, наведено на рис. 1); по-третє, функції усіх ланок регіональних 

органів виконавчої влади у разі вирішення завдань в системі взаємодії 

забезпечуються державою організаційними і фінансовими засобами, а при 

необхідності і засобами примусу;  по-четверте, сфера власних повноважень 

регіональних органів виконавчої влади обмежується правом, яке максимально 

забезпечує гармонічне право та справедливі відношення між державою і 

особистістю. 

Систему взаємодії регіональних органів виконавчої влади можна 

розглядати як процес і як організаційно-інформаційну систему. Як процес:  

взаємодія регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку 

– це цілеспрямований процес, який сплановано надсистемою, для здійснення 

організованих дій підпорядкованих їй систем нижчого (регіонального) рівня, з 

метою інтеграції їх ресурсів у необхідному місці та у визначений час для 

ефективного вирішення завдань пов’язаних з охороною правопорядку в регіоні 



держави.  Надсистема – органи вищої влади і в першу чергу органи виконавчої 

влади.  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Процес взаємодії регіональних органів виконавчої влади структурно можна 

представити складовими як наведено на рис. 2. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Процес взаємодії 

регіональних органів виконавчої влади 

Рис. 2. Складові процесу взаємодії регіональних органів виконавчої 

влади у сфері охорони правопорядку 
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Рис. 1. Розширений склад регіональних органів виконавчої влади 



1. Організація взаємодії здійснюється вищім органом виконавчої влади 

(наприклад, Президентом України) і яку можна розглядати як окремий механізм 

державного управління. який включає: 

– державні органи виконавчої влади центра і регіонів; 

– законодавчу базу, яка визначає їх підпорядкування і функціонування у 

межах загальних завдань у сфері охорони правопорядку; 

– канали обміну інформацією взаємодії.  

2. Управління та контроль процесом взаємодії здійснює інтегральний 

регіональний орган виконавчої влади (наприклад, орган, який очолює голова 

обласної державної адміністрації). Їх можна розглядати як окремий механізм 

державного управління на регіональному рівні в якому задіяні: 

– інтегральний регіональний орган виконавчої влади; 

– регіональні органи виконавчої влади (органи міських і районних 

адміністрацій, органи управління регіональними силами охорони правопорядку 

та органи місцевого самоврядування); 

– канали обміну інформацією взаємодії на регіональному рівні.  

Управління та контроль процесом взаємодії та здійснення взаємодії 

відбувається в єдиному законодавчому полі. 

3. Здійснення взаємодії відбувається між суб’єктами регіонального рівня, 

які являють собою основну частину механізму держави. Вони повинні мати 

певну організаційну структуру, визначені повноваження в системі взаємодії і 

функціонують у певному законодавчому полів. З огляду на складові суб’єктів 

взаємодії як наведено на рис. 1, при голові обласної державної адміністрації 

створюється інтегральний регіональний орган виконавчої влади , який здійснює 

управління процесом взаємодії. При ускладненні обстановки у сфері охорони 

правопорядку до його складу входять: 

– оперативні групи від районних і міських державних організацій;  

– представники єдиного органу управління регіональними силами охорони.      

4. Оцінювання процесу взаємодії здійснює інтегральний регіональний орган 

виконавчої влади за результатами аналізу інформації, яку отримує від суб’єктів 



взаємодії, датчиків інформації, які розгорнуті в районі можливих заворушень, і 

посадових осіб зазначеного органу. Результати оцінки доповідаються вищому 

органу виконавчої влади і являються вихідним матеріалом для 

цілеспрямованого впливу на процес взаємодії. 

Отже, систему взаємодії регіональних органів виконавчої влади як процес 

цілеспрямований процес складається із організаційних складових, кожна з яких 

представляє собою окремий механізм, які у сукупності дозволяють формувати 

необхідну систему як один із загальних механізмів державного управління.  

Система взаємодії регіональних органів виконавчої влади як організаційно-

інформаційна система представляє собою інтегральне поєднання органів 

взаємодії, які зведені до певних організаційних структур, елементів взаємодії і 

каналів обміну інформацією взаємодії (рис. 3). 

На зазначені складові системи впливають внутрішні і зовнішні чинники. 

Ступінь їх впливу і спроможність адекватної реакції системи можна оцінити 

через визначення її стійкості функціонування у складних умовах обстановки. 

Механізм (порядок) визначення стійкості системи взаємодії можна здійснити 

шляхом моделювання процесів обстановки і поведінки системи як наведено у 

працях [2; 3].      

Призначення і функції складових системи взаємодії регіональних органів 

виконавчої влади слід розглядати в контексті ролі взаємодії як окремого 

механізму державного управління. Так, наприклад, вищій орган виконавчої 

влади розробляє інтегральний план взаємодії, який включає такі елементи як 

планування, організацію, управління і обмін інформацією взаємодії. Реалізація 

кожного елементу потребує розроблення окремого часткового механізму: так 

планування взаємодії здійснюється в єдиному плані державного управління, 

організація взаємодії здійснюється надсистемою (вищим органом виконавчої 

влади), а реалізується на регіональному рівні, управління взаємодією 

здійснюється централізовано в межах державного управління з наданням 

необхідних повноважень інтегральному регіональному органу виконавчої 

влади, обмін інформацією взаємодії здійснюється з використанням 



загальнодержавних і регіональних мереж зв’язку та новітніх інформаційних 

технологій. 
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Рис. 3. Концептуальна інтегрована модель системи взаємодії органів 

виконавчої влади:           – існуючі структури і зв’язки;             – структури  

і зв’язки, які необхідно організувати;           – вплив чинників 

                

 



Отже, аналіз функціонування складових системи взаємодії регіональних 

органів виконавчої влади дозволяє уточнити сутність окремих механізмів 

системи державного управління до складу яких входить система, що 

досліджується. 

Таким чином, система взаємодії регіональних органів виконавчої влади, 

яку можна розглядати як процес і як організаційно-інформаційну систему, є 

окремим механізмом державного управління, який забезпечує виконання однієї 

із функцій держави у сфері охорони правопорядку. Якісна реалізація цього 

механізму позитивно впливатиме на стан внутрішньої безпеки держави, де 

система державної влади є домінуючою та ведучою відносно систем силових 

структур.  

У межах розробленої система взаємодії регіональних органів виконавчої 

влади у сфері охорони правопорядку як одного із механізмів державного 

управління, вагомим напрямом подальшого дослідження слід вважати:  

– розроблення порядку (механізму) визначення складу оперативних груп 

від суб’єктів взаємодії, які входять до інтегрального регіонального органу 

виконавчої влади; 

– обґрунтування ролі і місця системи взаємодії регіональних органів 

виконавчої влади в контексті внутрішньої безпеки держави.    
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