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Поняття та ознаки конституційного 
механізму державної влади 

 

У номудпі пралмвйдлля ра омжвз-
рку укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі мпмбйз-
вмї акруайщлмпрі лабуває гмпйігедлля 
ра якіплм млмвйдлд омжукілля номуд-
пу првмодлля дсдкрзвлмгм кмлпрзру-
уіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. 
На кмлпрзрууіилм-ноавмвд одгуйы-
валля пупнійщлзт віглмпзл у гдоеаві 
жлафлм внйзває кмлпрзрууіилзи кд-
таліжк гдоеавлмї вйагз, агед віл і є 
мплмвлзк мб‘єкрмк кмлпрзрууіилм-
ноавмвмгм одгуйывалля, якзи жажвз-
фаи лд нмв‘яжуєрщпя ж ілхзкз гайу-
жякз ноава. Сакд кмлпрзрууіилд ноа-
вм нмкйзкалд водгуйыварз гдоеавлм-
вйаглі віглмпзлз, пзпрдклм-
проукруолі жв‘яжкз кіе могалакз 
вйагз, які унмвлмваедлі віг ікдлі 
гдоеавз жгіиплыварз нубйіфлу вйагу, 
кдталіжк смокувалля могалів гдоеа-
влмї вйагз, їт ноавмвзи праруп ра 
кдеі кмкндрдлуії, вігнмвігайщліпрщ (у 
рмку фзпйі и кмлпрзрууіилм-
ноавмву), вжаєкмжв‘яжкз кіе гдоеав-
лмы вйагмы ра гомкагялпщкзк пупні-
йщпрвмк, кдталіжк гомкагпщкмгм кмл-
ромйы жа могалакз нубйіфлмї вйагз 
ра їт нмпагмвзкз мпмбакз рмцм. Вз-
кйагдлд жлафлмы кіомы таоакрдозжує 

ноавмву кардгмоіы «кмлпрзрууіилзи 
кдталіжк гдоеавлмї вйагз». 

Суфапла лаука кмлпрзрууіилмгм 
ноава ндодбуває ла прагії лаукмвм-
рдмодрзфлмгм смокувалля, мпмбйзвм 
в кмлрдкпрі жкілз вдкрмоу омжвзрку 
лахмї гдоеавз в ланоякі євомілрдг-
оауії, а мред, пзпрдклд кмлпрзрууіи-
лм-ноавмвд одсмокувалля лдмбтіглм 
номвмгзрз ж уоатувалляк млмвйдлля 
кмлпрзрууіилмї гмкрозлз в уіймку ра 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз жмкодка. 

Такме мпмбйзвмї акруайщлмпрі 
гмпйігедлля кмлпрзрууіилмгм кдталі-
жку гдоеавлмї вйагз лабуває в пу-
фаплзт укмват кмлпрзрууіилмгм од-
смокувалля ра гдудлроайіжауії нуб-
йіфлмї вйагз, мпкійщкз жукмвйыєрщпя 
хзомкзк кмймк номбйдклзт нзралщ, 
цм взлзкаырщ у номудпі вжаєкмгії 
мкодкзт проукруолзт дйдкдлрів кмл-
прзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї 
вйагз і имгм вжаєкмгії ж гомкагялпщ-
кзк пупнійщпрвмк ра ілхзк ілпрзру-
рмк нубйіфлмї вйагз, ракзк як кулі-
узнайщла вйага. 

Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфлу мплмву 
гмпйігедлля нмлярря кмлпрзрууіи-
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лмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз   
жакйайз ноауі багарщмт вірфзжлялзт 
уфдлзт, пдодг якзт – В. Б. Авдо‘я-
лмв, М. О. Баикуоармв, О. В. Бара-
лмв, Ю.М. Бзпага, О. П. Вапзйщфдл-
км, В. П. Гомбмва, Г. В. Загмомеля, 
О. В. Заифук, Б. В. Кайзлмвпщкзи, 
А. М. Кмймгіи, О. Л. Кмнзйдлкм, 
Л. Т. Козвдлкм, А. Р. Коупял, О. С. Лм-
рык, О. В. Маоудйяк, Н. В. Міхзла, 
Н. А. Мяймвзущка, Н. М. Оліцдлкм, 
М. П. Оожіт, О. В. Пдрозхзл, В. Ф. Пм-
гмоійкм, М. В. Савфзл, А. О. Сдйіва-
лмв, В. М. Сдйівалмв, В. М. Скозн-
лык, О. В. Скознлык, І. Д. Сйігдлкм, 
О. В. Смвгзоя, О. Ю. Тмгзка, Ю. М. Тм-
гзка, В. Л. Фдгмодлкм, О. Ф. Фозущ-
кзи, Ю. О. Фозущкзи, В. М. Шанм-
вай, В. О. Шдвфук, С. В. Шдвфук, 
Ю. С. Шдкхуфдлкм, О. І. Юцзк, 
О. Н. Яокзх ра ілхі. 

Мдрмы праррі є жагайщла таоакрд-
озпрзка кдрмгмймгії гмпйігедлля 
нмлярря кмлпрзрууіилмгм кдталіжку 
гдоеавлмї вйагз. Завгалляк є 
ж‘япувалля жкіпру нмлярря ра мплмв-
лзт мжлак кмлпрзрууіилмгм кдталіжку 
гдоеавлмї вйагз. 

Дйя кмкнйдкплмгм гмпйігедлля 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз лапакндодг ваорм номпрд-
езрз номудп двмйыуії жагайщлмрдмод-
рзфлмгм нмлярря уієї гдсіліуії, вз-
жлафзрз дрзкмймгіы ра жкіпрмвд ла-
валраедлля вйаплд рдокілу «кдта-
ліжк». 

У рйукафлмку пймвлзку 
В. І. Дайя рдокіл кдталіжк взжлафа-
єрщпя як пукунліпрщ оутмкзт, нмєг-
лалзт фапрзл, які жгіиплыырщ жага-
лзи оут ніг гієы нозкйагдлзт пзй [1, 
п. 324]. Нмвзи рйукафлзи пймвлзк 
укоаїлпщкмї кмвз взжлафає «кдта-
ліжк» як влуроіхлы бугмву, пзпрдку 
фмгм-лдбугщ; упроіи [2, п. 179]. 

У пймвлзку ілхмкмвлзт пйів рд-
окіл «кдталіжк» (году. μηχανή 
mechanи – жлаояггя, кахзла) кає 
кійщка жлафдлщ: 1) упроіи гйя ндодга-
фі і ндодрвмодлля оуту, цм явйяє пм-
бмы пзпрдку рій (йалмк), в якіи оут 
мглмгм фз кійщкмт рій (номвіглзт) 
взявйяє ндвлі оутз ілхзт рій пзпрд-
кз; 2) пукунліпрщ номкіелзт пралів і 

номудпів, ж якзт пкйагаырщпя бугщ-
якд сіжзфлд, тікіфлд, сіжімймгіфлд ра 
ілхд явзцд; 3) влуроіхліи упроіи 
бугщ-фмгм [3, п. 523]. 

Оред, рйукафдлля рдокіла «кд-
таліжк» лагає жкмгу взжлафзрз, цм 
гйя жапрмпувалля имгм в нмжлафдллі 
явзц ноавмвмї гіиплмпрі гмуійщлм 
взкмозпрмвуварз гоугд ра родрє имгм 
жлафдлля. 

Дйя нмбугмвз гдсіліуії «кдта-
ліжк гдоеавлмї вйагз» ймгіфлм буйм б 
вігхрмвтлурзпщ віг нмлярря «кдта-
ліжк», якд кіпрзрщ, як прає мфдвзглзк 
іж взцдлавдгдлмгм, як кілікук роз 
дйдкдлрз: а) йалка уноавйілля, яка 
жабджндфує жанупк кдталіжку; б) пкйа-
гмві кдталіжку, які взкмлуырщ мплмв-
лі сулкуії; в) ж‘єглувайщлі фапрзлз 
узт пкйагмвзт (роалпкіпія), які 
укмейзвйыырщ ндодгафу оуту і ндод-
рвмодлля длдогії хйятмк вжаєкмгії 
кіе фапрзлакз і сулкуімлувалляк 
кдталіжку як уіймгм. 

У пуфапліи ыозгзфліи йірдоаруоі, 
як жажлафає С.В. Марвєєв, іплуырщ гва 
мплмвлі нігтмгз гм взжлафдлля нмляр-
ря «кдталіжк» – проукруолм-
могаліжауіилзи і проукруолм-
сулкуімлайщлзи. Вігнмвіглм гм ндо-
хмгм нігтмгу кдталіжк таоакрдозжу-
єрщпя як пукунліпрщ ндвлзт пкйагмвзт 
дйдкдлрів, які првмоыырщ могаліжауіи-
лу мплмву ндвлзт явзц, а кдталіжк 
гдоеавз – «як пукунліпрщ упралмв», 
фдодж які жгіиплыєрщпя гдоеавлд кдоі-
влзурвм пупнійщпрвмк. Згіглм ж ілхзк 
нігтмгмк ноз взжлафдллі кдталіжку 
гдоеавлм-ноавмвмгм ілпрзруру (ном-
удпу, явзца) увага акудлруєрщпя лд 
рійщкз ла могаліжауіиліи мплмві имгм 
бугмвз, а и ла имгм гзлакіуі, одайщ-
лмку сулкуімлуваллі [4, п. 10]. 

У рдмоії гдоеавз і ноава 
Л. Р. Найзваикм взгійяє ндвлі вз-
жлафайщлі вйапрзвмпрі кдталіжку як 
абпроакрлмї кардгмоії, ракі як: 1) гз-
лакіка мб‘єкрів; 2) вжаєкмгія фапрзл 
кдталіжку; 3) вжаєкмжукмвйдліпрщ 
фапрзл кдталіжку; 4) пзпрдкла мога-
ліжауія фапрзл кдталіжку; 5) лаяв-
ліпрщ номпрзт і пкйаглзт фапрзл кд-
таліжку, які жукмвйыырщ имгм проук-
руоу [5, п. 414]. 
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Такме ілмгі в ыозгзфліи гмкр-
озлі кардгмоія «кдталіжк» омжгйяга-
єрщпя як рмрмела нмлярры «номудп». 
Діиплм, пурліпрщ кдталіжку взявйя-
єрщпя лд рійщкз в прарзуі, а и у гзла-
кіуі, кмйз игдрщпя ном номудп врі-
йдлля ноавмвзт нознзпів, жакоінйд-
лзт у кмлпрзрууіилм-ноавмвіи кмгдйі 
лайделмї нмвдгілкз у одайщлд їт 
жгіиплдлля у кмлкодрлзт пупнійщлзт 
віглмпзлат [6, п. 6]. Тмбрм кдталіжк 
нмроібдл, цмб жабджндфзрз ндодтіг 
віг лайделмгм гм іплуыфмгм, одайщлм-
гм, цм кмейзвд рійщкз в укмват дсд-
крзвлмгм ра якіплмгм жабджндфдлля 
имгм сулкуімлувалля. Цд мжлафає, цм 
в кмлпроукуії кдталіжку є лдмбтіглмы 
лаявліпрщ як прарзфлмї, рак і гзлакі-
флмї пкйагмвзт. Сакд рмку нмжзуії 
вфдлзт ном рмрмеліпрщ кардгмоіи 
«кдталіжк» і «номудп» є лдгмуійщлз-
кз ж мгйягу ла рд, цм кдталіжк кмед 
омжгйягарзпщ і як прарзфла, і як гз-
лакіфла кардгмоія. Поз ущмку як, 
жажлафає Є. В. Кзозфмк, прарзфлзи 
(ілпроукдлрайщлзи) апндкр нмкажує 
влуроіхлы бугмву ущмгм уійіплмгм 
кдталіжку, имгм мкодкі дйдкдлрз, 
вжярі в єглмпрі. Дзлакіфлзи (сулкуі-
млайщлзи) апндкр взжлафає вжаєкмжу-
кмвйдлзи внйзв (сулкуімлувалля) 
упіт проукруолзт дйдкдлрів (могалі-
жауіилм-ноавмвзт жапмбів), кмедл ж 
якзт кає пвмє сулкуімлайщлд нозж-
лафдлля [7, п. 22-25]. 

Оред, взтмгяфз ж взкйагдлмгм і 
уійкмк нмгійяыфз ракі нмжзуії уфд-
лзт, кмела жомбзрз взплмвмк, цм 
гйя ндодвдгдлля лайделмгм (впралм-
вйдлмгм ноавмк) у кмлкодрлі унмояг-
кмвалі гдоеавлм-вйаглі ноавмвіглм-
пзлз, як оджуйщрар гії ноава, лдмбтіг-
лм пкмлпроуыварз уійіплзи, могаліжм-
валзи, проукруомвалзи кмлпрзрууіи-
лзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз. 

Сйіг взжларз, цм іплувалля гдо-
еавз як нмйірзкм-рдозрмоіайщлмї мо-
галіжауії пупнійщпрва є лдкмейзвзк 
бдж іплувалля уійіплмгм кмлпрзрууіи-
лмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз, 
якзи пнозярзкд вйаплд одайіжауії 
сулкуіи гдоеавз. Як жажлафав 
В. М. Сдйівалмв, гмймвлзк жавгалляк 
сулкуімлувалля гдоеавлмї вйагз є 

взжлафдлля ланояків і пнмпмбів, 
хйятів і уійди омжвзрку пупнійщпрва і 
пакмї гдоеавз як нмйірзфлмї могалі-
жауії пупнійщлзт віглмпзл, вігнмвіглм 
гм мб‘єкрзвлзт нмродб пупнійщпрва, їт 
ыозгзфлд жакоінйдлля в лмокат нм-
жзрзвлмгм ноава, кмлромйщ їт гмроз-
калля, кмозгувалля [8, п. 182]. 

У лаууі кмлпрзрууіилмгм ноава 
ноавмва кардгмоія «кмлпрзрууіилзи 
кдталіжк гдоеавлмї вйагз» каиед лд 
гмпйігеувайапщ, а бійщхіпрщ уфдлзт, 
як, ланозкйаг, А. В. Гоабзйщлзкмв, 
мбкдеуырщпя рджмы ном рд, цм «кд-
таліжк гдоеавлмї вйагз бажуєрщпя ла 
нозлузні її нмгійу ла жакмлмгавфу, 
взкмлавфу ра пугмву» [9, п. 22-29]. 
Діиплм уд рвдогедлля є уійкмк ймгі-
флзк, айд бійщхд нігтмгзрщ гм омжк-
озрря нозлузнів кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз, ліе гм кмкнйдкплмгм ала-
йіжу имгм пурлмпрі. 

Ілкмйз в ыозгзфліи йірдоаруоі 
взпймвйыырщпя нмжзуії вфдлзт, які 
вжагайі номнмлуырщ мрмрмелыварз 
нмлярря «кмлпрзрууіилзи кдталіжк 
гдоеавлмї вйагз» ж «кдталіжкмк 
гдоеавз» фз «кдталіжкмк могалів 
гдоеавлмї вйагз» [10], цм лагрм 
жвуеує жкіпр уієї ноавмвмї кардгмоії. 
Так, Е. М. Сзбалкуймв вваеає, цм в 
кмлпрзрууіилмку ноаві нмлярря гдо-
еавлмгм анаоару жапрмпмвуєрщпя у 
хзомкмку жлафдллі, агдкварлмку ка-
рдгмоії «кдталіжк гдоеавлмї вйагз». 
Пмлярря кдталіжку гдоеавлмї вйагз 
(кдталіжку гдоеавз) омжкозваєрщпя 
фдодж таоакрдолі озпз фз мжлакз, цм 
гаырщ жкмгу вігкдеуварз имгм як віг 
лдгдоеавлзт проукруо у нмйірзфліи 
пзпрдкі пупнійщпрва, рак і віг мкодкм 
вжярзт гдоеавлзт могалів. Піг кдта-
ліжкмк ед гдоеавлмї вйагз вфдлзи 
номнмлує омжукірз «пзпрдку гдоеав-
лзт могалів, жаплмвалу ла єглмпрі 
нозлузнів її могаліжауії ра гіяйщлмпрі, 
жакоінйдлзт у Кмлпрзрууії Рдпнубйі-
кз Кажатпрал» [11, п. 239]. З ракзк 
нігтмгмк гм омжукілля ра взжлафдлля 
кдталіжку гдоеавлмї вйагз лд кмела 
нмгмгзрзпщ, агед рмгі гм кмлпрзру-
уіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз 
втмгзрщ йзхд ієоаотіфлм нмбугмва 
пзпрдка могалів гдоеавлмї вйагз, 
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жайзхаыфз жа її кдеакз ілхі лд 
кдлх ваейзві ілпрзрурз. 

У ущмку кмлрдкпрі бійщх гмуійщ-
лмы є гукка вірфзжлялмгм вфдлмгм-
кмлпрзрууімлайіпра В. Ф. Пмгмоійка, 
якзи жажлафав, цм в кмеліи коаїлі 
мб‘єкрзвлм пкйагаєрщпя пвіи лднмврм-
олзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз, в 
якмку ноімозрдрлу омйщ нмояг ж мо-
галакз гдоеавлмї вйагз кмеурщ вігі-
гоаварз нмйірзфлі наорії, удоква і 
одйігія, пвірпщка ігдмймгія, гомхмва 
абм балківпщка пзпрдкз, гдоеавла 
вйапліпрщ, жапмбз капмвмї ілсмокауії, 
ндвлі пмуіайщлі гоунз, вгайі гдоеавлі 
номгоакз ра ілхі жапмбз і пнмпмбз 
жгіиплдлля гдоеавлмї вйагз, які 
пкйагаырщ її кдталіжк [12, п. 51-71].  

Ддякі вфдлі, жмкодка Д. О. Ку-
йагіл, лагаырщ взжлафдлля «кмлпрз-
рууіилм-ноавмвмгм кдталіжку жгіип-
лдлля нубйіфлмї вйагз», цм мтмнйыє 
і гдоеавлу вйагу. Піг лзк 
Д. О. Куйагіл номнмлує омжукірз «жа-
плмвалу ла ноавмвзт нозлузнат, жа-
коінйдлу кмлпрзрууіилм-ноавмвзкз 
лмокакз ра жабджндфдлу ыозгзфлзкз 
гаоалріякз пукунліпрщ ноавмвзт іл-
прзрурів і жапмбів, цм гаырщ жкмгу 
лаомгу врійыварз пувдодллу вмйы в 
езрря» [13, п. 8-9]. Такд взжлафдлля є 
уікавзк ж лаукмвм-рдмодрзфлмї рмфкз 
жмоу, айд, ла лаху гукку, лд вігмбоа-
еає упієї пндузсікз кдталіжку пакд 
гдоеавлмї вйагз. 

Тдмодрзкз е кмлпрзрууіилмгм 
ноава гмпйігеуырщ вжаєкмвіглмпзлз 
ноава і гдоеавлмї вйагз фдодж имгм 
номяв у смокі кмлпрзрууімлайіжку. 

Змкодка, І. Д. Сйігдлкм жажлафає, 
цм кмлпрзрууімлайіжк є дсдкрзвлзк 
мбкдедлляк гдоеавлмї вйагз. Цд 
сулкуімлайщлзи апндкр. У мпрармф-
лмку нігпукку іпрзллзи жкіпр првм-
одлля кмлпрзрууімлайіжку нмйягає у 
првмодллі ракзт ноавзй, які б мбкд-
еувайз гдоеаву ндвлзкз оаккакз 
[14, п. 41-42]. 

Такмї е рмфкз жмоу и угмопщкзи 
вфдлзи А. Шаим, якзи жауваеує, цм 
«кмлпрзрууімлайіжк – уд мбкдедлля 
гдоеавлмї вйагз в ілрдодпат пупнійщ-
лмгм пнмкмы. Віл лакагаєрщпя мтмйм-
гзрз нмрмфлі нозпроапрі, лд жагомеу-

ыфз дсдкрзвлмпрі уноавйілля» [15]. 
Ілха вфдла, А. Р. Коупял, ракме ла-
гмймхує, цм «у пзпрдкі кмлпрзрууім-
лайіжку гдоеавла вйага лабуває мпм-
бйзвзт пурліплзт вйапрзвмпрди (жга-
рліпрщ і одайщліпрщ її пакммбкдедл-
ля), які лагаырщ їи жлафдлля мглмгм ж 
ілпрзрурів кмлпрзрууімлайіжку. В 
оджуйщрарі вмла вігігоає ілпроукдлр-
райщлу омйщ у жабджндфдллі одайіжауії 
і жатзпру нозлузнів кмлпрзрууімлайі-
жку ра гмпяглдллі имгм кдрз – кмл-
прзрууіилм-ноавмвмї пвмбмгз йыгз-
лз» [16, п. 340-341]. 

З взкйагдлзкз нмжзуіякз кмела 
уійкмк нмгмгзрзпщ, агед гдоеавла 
вйага гіиплм нмвзлла мбкдеуварзпщ 
кмлпрзрууімлайіжкмк ра ндодбуварз 
ніг нзйщлзк лагйягмк гомкагялпщкм-
гм пупнійщпрва. 

Цікавмы є и нмжзуія нодгправлз-
ка пмуімймгіфлмї лаукз О. І. Дмбом-
йыбмва, якзи жажлафає, цм «ігдайщ-
лзи кдталіжк гдкмкоарзфлмї вйагз – 
рми, якзи омжоатмвалзи ла лдігдайщ-
лзт нмйірзфлзт гіяфів…, мпкійщкз 
йзхд рака гдоеавла кахзла карзкд 
жкмгу лагіилм сулкуімлуварз гмвгм-
розвайзи фап, упніхлм номезваыфз і 
тмомхзт, нмпдодгліт, і взгарлзт кд-
оівлзків» [17, п. 15]. 

Оред, гйя бійщх ґоулрмвлмгм гм-
пйігедлля пурлмпрі ра жкіпру ноавм-
вмї кардгмоії  «кмлпрзрууіилзи кдта-
ліжк гдоеавлмї вйагз» лдмбтіглм 
взжлафзрз її гдсіліуіы ла мплмві вз-
гійдлля оягу квайісікуыфзт мжлак, 
нозракаллзт гмпйігеувалмку ноавм-
вмку сдлмкдлу в пуфаплмку имгм 
омжукіллі, ж оатувалляк ноімозрдр-
лзт ланояків омжвзрку. 

Вваеаєкм, цм мплмвлзкз мжла-
какз, які гаырщ жкмгу омжкозрз пур-
ліпрщ і жкіпр нмлярря кмлпрзрууіилзи 
кдталіжк гдоеавлмї вйагз, є ракі: 
нубйіфліпрщ (роалпнаодлрліпрщ); йдга-
йщліпрщ ра йдгірзкліпрщ; лмокарзв-
ліпрщ; ілпрзрууіиліпрщ; пзпрдкліпрщ; 
єгліпрщ; одпуопліпрщ; нмвпыгліпрщ 
(впдмпяеліпрщ); рдозрмоіайщліпрщ ра 
ілхі. 

Пубйіфліпрщ (роалпнаодлрліпрщ) 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз в пуфаплзт укмват гдоеа-
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вмрвмодлля в Укоаїлі є гмвмйі вае-
йзвзкз имгм мжлакакз. У ндодкйагі ж 
йарзлпщкмгм publicum мжлафає «гдо-
еавлзи», «мбцзллзи», «нубйіфлзи», 
«пупнійщлзи». Пубйіфліпрщ мжлафає 
віглмхдлля гм гдоеавз ра пупнійщпр-
ва нмйірзкм-ноавмвзт явзц, у од-
жуйщрарі якзт вмла ндодгбафає вігк-
озріпрщ, гйапліпрщ, гмпрунліпрщ гйя 
гомкагял. Позбйзжлм ракзи ед пдка-
лрзфлзи жкіпр кає и рдокіл роалпна-
одлрліпрщ (transparency), якзи у гмп-
йівлмку ндодкйагі ла укоаїлпщку 
мжлафає «номжмоіпрщ». Дм рмгм е, нм-
ояг ж номжмоіпры у лаукмвіи, нубйі-
узпрзфліи йірдоаруоі, лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат, гіймвзт гмкукдлрат 
ракме уезваырщпя рдокілз «вігкоз-
ріпрщ», «гйапліпрщ», «нігжвірліпрщ», які 
нмгдкугз лавірщ омжгйягаырщпя як 
пзлмлікз. У ноауят як жаоубіелзт, 
рак і вірфзжлялзт гмпйіглзків пупні-
йщлм-нмйірзфлзт лаук алайіж рдокілу 
«роалпнаодлрліпрщ» кає ндвлу пнд-
узсіку, агед сакрзфлм псмокувавпя 
нігтіг, нозтзйщлзкз якмгм вваеаырщ, 
цм нмлярря «роалпнаодлрліпрщ» мтм-
нйыє ракі кардгмоії, як: «номжмоіпрщ» 
(алгй. – transparency), «вігкозріпрщ» 
(алгй. – openness), «гйапліпрщ» (алгй. 
– publicity). Зажлафдлу нмжзуіы нігр-
озкуырщ укоаїлпщкі гмпйіглзкз 
Е. А. Асмліл ра О. В. Сухзи [18], які 
жажлафаырщ, цм «у пуфапліи вірфзжля-
ліи йірдоаруоі нмлярря «роалпнаодлр-
ліпрщ» жкіпрмвлм нмєглайм у пмбі як 
«номжмоіпрщ», рак і «вігкозріпрщ», гм 
рмгм е фапрм уі рдокілз везваырщпя 
нмояг ж нмляррякз «гйапліпрщ» ра 
«нубйіфліпрщ». Тмбрм вфдлі вваеаырщ 
(і їтлы гукку нмгійяєкм і кз), цм 
роалпнаодлрліпрщ – уд жапагмва вйап-
рзвіпрщ нмйірзфлмї вйагз, яка жабдж-
ндфує омжвзрмк гдкмкоарії, гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва хйятмк вігкозрм-
прі гіи оіжлзт гіймк вйагз, номудгуоз 
нозилярря нмйірзфлзт оіхдлщ ра ак-
рзвіжауії пупнійщлмгм кмлромйы лаг 
гіяйщліпры могалів гдоеавлмї вйагз 
ра уноавйілля. А рмку, взжлафаыфз 
нубйіфліпрщ як арозбурзвлу мжлаку 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз, вваеаєкм, цм ваорм ракме 
жапрмпмвуварз і рдокіл «роалпнаодлр-

ліпрщ», лд взгійяыфз лдпуррєві пдка-
лрзфлі вігкіллмпрі. 

Лдгайщліпрщ ра йдгірзкліпрщ є лд-
віг‘єклмы квайісікуыфмы мжлакмы 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз, агед могалз гдоеавлмї 
вйагз, взгаыфз лмокарзвлі акрз фз 
нозикаыфз оіхдлля, йдгайіжуырщ, 
рмбрм взжлаырщ жакмллзкз фз, ла-
внакз, лдйдгайщлзкз (лджакмллзкз рі 
фз ілхі пупнійщлі віглмпзлз, гмнуп-
каыфз фз жабмомляыфз їт). Та и пака 
гдоеавла вйага ракме нмродбує йдга-
йіжауії [19, п. 349-350]. Так, йдгайіжа-
уія гдоеавлмї вйагз є ыозгзфлзк 
номгмймхдлляк ра жакоінйдлляк ноа-
вмкіолмпрі її взлзклдлля (упралмв-
йдлля), іплувалля, могаліжауії ра гія-
йщлмпрі. 

Нмокарзвліпрщ є мплмвмы іплу-
валля дсдкрзвлмгм кмлпрзрууіилмгм 
кдталіжку гдоеавлмї вйагз (айд лд 
пйіг її нйурарз ж йдгайщліпры, яка є 
мжлакмы жакмллмпрі сулкуімлувалля 
кдталіжку гдоеавлмї вйагз). Нмока-
рзвліпрщ ед є ноавмвмы бажмы унмоя-
гкувалля кдталіжку гдоеавлмї вйагз. 
Наиваейзвіхзк жавгалляк омжвзрку 
лмокарзвлмї мплмвз кдталіжку гдо-
еавлмї вйагз є ндокалдлрла пзпрдк-
ла кмгдоліжауія жакмлмгавпрва, смо-
кувалля влуроіхлщм ужгмгедлмї лмо-
карзвлм-ноавмвмї бажз, првмодлля 
укмв гйя пзлтомллмї роалпсмокауії 
дйдкдлрів гдоеавлм-ноавмвмї лагбу-
гмвз, а ракме нігрозкалля байалпу в 
проукруоі жакмлмгавпрва. 

Тмбрм првмодлля єгзлмї, кмкнйд-
кплмї і жомжукіймї пзпрдкз лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів є лагайщлмы нмр-
одбмы в пуфаплзт укмват кмлпрзру-
уіилмгм одсмокувалля ра лдмбтіглмы 
ндодгукмвмы првмодлля дсдкрзвлмгм 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз. 

Ілпрзрууіиліпрщ є лдмбтіглмы 
мжлакмы і бджжандодфлмы укмвмы 
іплувалля дсдкрзвлмгм жбайалпмвалм-
гм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеа-
влмї вйагз. Вйаплд рдокіл ілпрзрур 
(віг йар. institutum – упроіи, могалі-
жауія упралмва) кає кійщка жлафдлщ: 
1) кмкнйдкп могаліжауіи, упралмв, 
ілгзвігів, цм вмймгіырщ ндвлзкз жа-
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пмбакз, одпуопакз і взкмлуырщ ноа-
вмві, пмуіайщлі, нмйірзфлі сулкуії 
(гдоеава, пуг, нмйірзфлі наорії); 
2) смока могаліжауії нмйірзфлмї, дкм-
лмкіфлмї, пмуіайщлмї, ноавмвмї ра іл-
хмї гіяйщлмпрі йыгди фдодж фіркзи 
нмгій сулкуіи; 3) жібоалля йыгди, 
які жгіглм ж нмгіймк ноауі 
мб‘єглуырщпя гйя гмпяглдлля пнійщ-
лмї кдрз, жабджндфдлля гіяйщлмпрі в 
ндвліи гайужі пупнійщлзт віглмпзл. 

У ыозгзфліи лаууі нмлярря «іл-
прзрур» лаифапріхд мжлафає кмкнйдкп 
лмок, цм одгуйыырщ пупнійщлі віглм-
пзлз. Діяйщліпрщ ед ілпрзрурів жаплм-
вала ла фіркм омжомбйдліи пзпрдкі 
ноавзй і лмок, кмлромйі жа їт взкм-
лалляк [20]. 

Помрд ваорм жажлафзрз, цм ыозп-
ноугдлуія, ж мглмгм бмку, є бджжанд-
одфлм ілпрзрууіилмы лаукмы, рмбрм 
взвфає ноавмві ілпрзрурз, а ж ілхмгм 
– ыозпноугдлуія взвфає ілпрзрурз-
кмгдйі и лд жавегз жвдорає увагу ла 
ноавмві ілпрзрурз, цм одайщлм сулк-
уімлуырщ і одайіжуырщпя у пупнійщлзт 
віглмпзлат. 

На еайщ, одайщліпрщ лд жавегз 
вігнмвігає ілпрзрурак-кмгдйяк, а 
рмку мплмвлзк жавгалляк гмпйі-
гедлля ра нмбугмвз дсдкрзвлмгм 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз є лабйзедлля ілпрзрурів-
кмгдйди гм одайщлмгм іплувалля у 
пупнійщлмку езррі. Агед пурм смо-
кайіпрпщкзи «ілпрзрууімлайіжк» кмед 
нозжвдпрз гм взвфдлля сікрзвлзт 
ілпрзрурів, рмбрм кмгдйди, якзк у 
одайщлмпрі кайм цм вігнмвігає. 

Кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеа-
влмї вйагз нмвзлдл ґоулруварзпщ ла 
ілпрзрууіиліи мплмві ра сулкуімлува-
рз дсдкрзвлм и прабійщлм, ілакхд 
взоіхдлля нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт 
ра пмуіайщлзт жавгалщ лд бугд од-
жуйщрарзвлзк і гдоеава пйабхарзкд. 

Срвмодлля в коаїлі пуфаплмгм, гі-
євмгм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку 
гдоеавлмї вйагз нмвзллм пуномвм-
геуварзпщ смокувалляк якіплм млм-
вйдлмї пзпрдкз ілпрзрурів. Ваорм жа-
жлафзрз, цм ілпрзрууіилі жкілз віг-
буваырщпя в іпрмозфліи нмпйігмвлмпрі 
ніг внйзвмк вігнмвіглзт сакрмоів, 

ракзт, ланозкйаг, як гймбайіжауія, 
ілсмокарзжауія ра ілхі. Сакд рмку 
акруайіжуєрщпя лдмбтігліпрщ смоку-
валля лмвзт (іллмвауіилзт) ілпрзру-
рів, жгарлзт пнозярз одайіжауії гдо-
еавлмї нубйіфлмї нмйірзкз, які жаплм-
валі ла нозлузнат наорлдопщкзт віг-
лмпзл кіе гдоеавмы ра гомкагялпщ-
кзк пупнійщпрвмк. На дсдкрзвліпрщ, 
прабійщліпрщ, агдкварліпрщ ілпрзру-
уіилзт ілпроукдлрів унмоягкувалля 
пупнійщлзт, нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт 
ра ілхзт номудпів езррєгіяйщлмпрі 
пупнійщпрва внйзваырщ проукруомва-
ліпрщ, байалп (гзпбайалп) вйаглм-
ноавмвмї вжаєкмгії, мбкдедліпрщ (лд-
мбкдедліпрщ, лднігкмлромйщліпрщ) 
нмвдгілкз ра жапрмпувалля смок 
нозкупу, пріикіпрщ і омжвзлдліпрщ 
пвірмгйяглзт уявйдлщ ра нмвдгілкз 
пмуіайщлм-ноавмвзт пуб‘єкрів, цм 
ґоулруєрщпя ла взпмкмку оівлі кмл-
прзрууіилмї ноавмпвігмкмпрі. 

В дкмлмкіфліи лаууі, ланозкйаг 
Д. Нмор, бугуфз нозбіфлзкмк рдмоії 
ілпрзрууіилмї двмйыуії, жажлафає, цм ж 
нйзлмк фапу лддсдкрзвлі ілпрзрурз 
вігкзоаырщ, а дсдкрзвлі взезваырщ, і 
рмку вігбуваєрщпя нмпрунмвзи омжвз-
рмк бійщх дсдкрзвлзт смок дкмлмкі-
флмї, нмйірзфлмї ра пмуіайщлмї могалі-
жауії [21, п. 118]. Взпймвйдлу нмжзуіы 
уійкмк кмела вжярз жа мплмву гйя 
таоакрдозпрзкз мжлакз ілпрзрууіилм-
прі кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеа-
влмї вйагз. Агед в номудпі омжвзрку 
гдоеавлмпрі гдякі ілпрзрурз кмлпрз-
рууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї «віг-
кзоаырщ» (ланозкйаг, ілпрзрур удл-
жуоз, ілпрзрур єгзлмї нмйірзфлмї ігдм-
ймгії), а ілхі «взезваырщ», айд каырщ 
якіплм млмвйдлд омжукілля в укмват 
кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля (ла-
нозкйаг ілпрзрурз жакмлмгавфмї, вз-
кмлавфмї, пугмвмї вйагз, ілпрзрурз 
сулкуімлувалля нмйірзфлзт наоріи і 
гомкагпщкзт могаліжауіи, ілпрзрур 
лаомгмвйаггя ра іл.). Піг внйзвмк 
жагайщлмпвірмвмгм номудпу гймбайіжа-
уії ра омжвзрку лаукмвм-рдтліфлмгм 
номгодпу взлзкаырщ лмві ілпрзрурз, 
якзт лд іплувайм оаліхд (ланозкйаг, 
д-уоягувалля, д-гдкмкоарія, гомкагпщ-
кзи кмлромйщ ра іл.). 
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Оред, взкйагдлд гає нігправз гм-
вмозрз ном ілпрзрууіиліпрщ як бажм-
ву, таоакрдозжуыфу мжлаку ра лд-
віг‘єклзи дйдкдлр кмлпрзрууіилмгм 
кдталіжку гдоеавлмї вйагз в Укоаїлі. 

Сзпрдкліпрщ є лапрунлмы мжлакмы 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї 
вйагз. Агед дсдкрзвлд сулкуімлу-
валля кмлпрзрууіилмгм кдталіжку 
гдоеавлмї вйагз є лдкмейзвзк бдж 
лаявлмпрі пзпрдкмурвмоыыфзт жв‘яж-
ків. У кмлпрзрууіилм-ноавмвіи лаууі 
алайіж і вгмпкмлайдлля пзпрдклмї вжа-
єкмгії могалів гдоеавлмї вйагз ра 
ілхзт нмйірзкм-ноавмвзт ілпрзрурів 
фз ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва є лагжвзфаилм ваейзвзк, агед в 
кмлпрзрууіилм-ноавмвзт лмокат вігм-
боаеаырщпя проукруолзи вжає-
кмжв‘яжмк, вжаєкмжайделіпрщ ра вжає-
кмвігнмвігайщліпрщ могалів гдоеавлмї 
вйагз кіе пмбмы ра їт вжаєкмгія ж 
лапдйдлляк, цм і пралмвзрщ бажмву 
мплмву сулкуімлувалля кмлпрзрууіи-
лмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. 

Сзпрдку жв‘яжків у кмлпрзрууіи-
лмку кдталіжкі гдоеавлмї вйагз вао-
рм гмнмвлзрз мкодкзкз кдталіжкакз 
номсдпіилм-ноавмвмї гдкмкуоії, цм 
нмйягає у жайуфдллі гомкагпщкмпрі гм 
гмгаркмвмгм кмлромйывалля гіяйщлм-
прі могалів гдоеавлмї вйагз. 

Єгліпрщ ракме є мжлакмы кмлпрз-
рууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйа-
гз. Ця мжлака нмйягає в рмку, цм 
кмедл дйдкдлр кмлпрзрууіилмгм кд-
таліжку гдоеавлмї вйагз є пкйагмвмы 
єгзлмгм уіймгм. Так, могалз гдоеав-
лмї вйагз, могалз кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, нмйірзфлі наорії, гомкагпщкі 
могаліжауії ра ілхі дйдкдлрз проукру-
оз кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдо-
еавлмї вйагз, каыфз віглмплм вігм-
кодкйдлу проукруоу і бугуфз пакмп-
ріилзкз, вмглмфап урвмоыырщ єгзлу 
вжаєкмнмв‘яжалу і вжаєкмужгмгедлу 
пзпрдку. 

Рдпуопліпрщ є цд мглієы мжлакмы 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз. Іплувалля дсдкрзвлмгм ра 
прабійщлмгм кмлпрзрууіилмгм кдталі-
жку гдоеавлмї вйагз нмвзлла пнзоа-
рзпщ ла лаявліпрщ вігнмвіглзт одпуо-
пів: йыгпщкзт, лмокарзвлм-ноавмвзт, 
кардоіайщлзт, лаукмвм-рдтліфлзт, 
ілсмокауіилзт, дкмлмкіфлзт, кагом-
взт, быгедрлм-сілалпмвзт, мбмомл-
лзт ра ілхі. Упі жажлафдлі одпуопз ра 
їт оауімлайщлзи омжнмгій пралмвйярщ 
кардоіайщлу мплмву іплувалля гдоеа-
вз вжагайі. 

Такме гм мжлак кмлпрзрууіилмгм 
кдталіжку гдоеавлмї вйагз кмела 
віглдпрз нмвпыгліпрщ (впдмпяеліпрщ) 
і рдозрмоіайщліпрщ, які є вжаєкм-
нмв‘яжалзкз кіе пмбмы. Агед нмв-
пыгліпрщ і рдозрмоіайщліпрщ номявйя-
ырщпя в рмку, цм кмлпрзрууіилзи 
кдталіжк гдоеавлмї вйагз кає лдмб-
кдедлзи фапмвзкз і номпрмомвзкз 
оаккакз (в кдеат рдозрмоії гдоеавз: 
пуху, вмглзи номпріо лавкмйм лдї ра 
нмвіроялзи номпріо лаг лды ж лапд-
йдлляк, цм ла ліи номезває) таоак-
рдо гдоеавлм-вйаглмгм внйзву ла 
пупнійщлі віглмпзлз. 

Взкйагдлд лаибійщх нмвлм вігм-
боаеає лаявліпрщ квайісікуыфзт 
мжлак, нозракаллзт кардгмоії «кмл-
прзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйа-
гз», тмфа віл лд є взкйыфлзк і имгм 
кмела гмнмвлыварз. 

Оред, номнмлуєкм кмлпрзрууіи-
лзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз вз-
жлафзрз як жаплмвалу ла ноавмвзт 
нозлузнат єгзлу пзпрдку вжаєкм-
нмв‘яжалзт, нубйіфлзт, йдгайщлзт, 
лмокарзвлм взжлафдлзт ра могаліжа-
уіилм ра сулкуімлайщлм жабджндфдлзт 
ілпрзрурів, цм каырщ ла кдрі ноакрз-
флу одайіжауіы сулкуіи гдоеавз ра 
пнзоаырщпя ла лаявлі одпуопз. 
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В галіи прарі жгіиплдлм таоакрдозпрзку лаукмвзт нігтмгів гм взжлафдлля нмляр-

ря ра мплмвлзт мжлак кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. З‘япмвалм жкіпр ра 
пурліпрщ нмлярря «кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз». Такме мкодпйдлі мп-
лмвлі мжлакз кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз ра їт внйзв ла одайіжауіы 
гдоеавлмї вйагз. 
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нмлярзя з мплмвлшт нозжлакмв кмлпрзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйа-
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