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Щодо правової регламентації
функціонування центральних органів

виконавчої влади

17 березня 2011 р. Верховною
Радою України було прийнято Закон
України «Про центральні органи вико-
навчої влади», який, як сказано в його
преамбулі, визначає організацію, пов-
новаження та порядок діяльності вка-
заних органів [1]. Необхідність прийнят-
тя такого закону, що набув чинності
10 квітня 2011 р., усвідомлювалася
науковцями та практиками досить
давно. Ще 1998 р. у Концепції адмі-
ністративної реформи в Україні, яка,
відповідно до Указу Президента Ук-
раїни від 22 липня 1998 р. № 810/98
мала бути покладена в основу здійс-
нення реформування системи держав-
ного управління, вказувалося: «Право-
вий статус центральних органів вико-
навчої влади та їх взаємовідносини з
урядом повинні регулюватися законами,
що визначають повноваження і поря-
док діяльності цих органів» [2]. На те,
щоб визначені в Концепції заходи ста-
ли реальністю, знадобилося 13 років.
Враховуючи, що протягом цього часу
багато науковців висували свої слуш-
ні пропозиції щодо структури та змі-

сту такого закону, часу та методо-
логічних розробок для вироблення до-
сконалої моделі регулювання суспіль-
них відносин у сфері виконавчої влади
було достатньо. І ось, нарешті, довго-
очікуваний проект набув статусу зако-
ну. Важливість цього правового акта
для системи органів виконавчої влади
є беззаперечною, а вплив на функціо-
нування цієї системи досліджено ще
недостатньо, що обумовлює актуаль-
ність і новизну цієї статті, метою
написання якої є аналіз положень
Закону України «Про центральні ор-
гани виконавчої влади» під кутом зору
їх впливу на підвищення ефективності
діяльності центральних органів вико-
навчої влади.

Узагальнення очікувань від указа-
ного Закону свідчить, що він мав
сприяти визначенню правового стату-
су міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, а також їх-
ніх керівників, взаємодії між ними та
іншими учасниками суспільних відно-
син, установити систему контролю за
діяльністю цих органів. Серед пози-
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тивних аспектів Закону слід назвати
віднесення міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади до
юридичних осіб публічного права,
встановлення умов і підстав набуття
ними правосуб’єктності (ст. 4), визна-
чення особливостей діяльності цент-
ральних органів виконавчої влади за
умов реформування (ч. 7 ст. 5) [1] та
деякі інші. Водночас багато положень
цього правового акта викликають нові
питання щодо особливостей їх реалі-
зації та співвідношення з вимогами
Конституції та інших законів України.
Зупинімося на цьому детальніше.

Стаття 1 Закону України «Про
центральні органи виконавчої влади»
має багатонадійну назву «Визначен-
ня та система центральних органів
виконавчої влади».Правомірним було б
очікувати, що у вказаній статті має мі-
ститися дефініція центральних орга-
нів виконавчої влади. Однак жодного
визначення в тексті статті немає, і 
що саме являє собою цей феномен –
центральний орган виконавчої вла-
ди – ні з цієї статті, ні з тексту Закону
зрозуміти неможливо. Так само 
неможливо і скласти чітке уявлення
про те, які з державних органів нале-
жать до системи центральних органів
виконавчої влади, а які – ні. Перший
абзац ч. 1 ст. 1 визначає: «Систему
центральних органів виконавчої
влади складають міністерства Украї-
ни (далі – міністерства) та інші цен-
тральні органи виконавчої влади» [1].
Аналіз цього положення свідчить,
що одне з головних очікувань від цього
Закону – отримати, врешті-решт, чіткі
критерії віднесення певного органу до
центральних органів виконавчої вла-
ди – так і залишилося нереалізованим.
Крім того, невизначеність категорії 
«інші центральні органи виконавчої
влади» дозволяє скільки завгодно збіль-
шувати коло останніх.

У ч. 2 ст. 1 Закону України «Про
центральні органи виконавчої влади»
зроблено спробу диференціювати міні-
стерства та інші центральні органи

виконавчої влади таким чином:
«Міністерства забезпечують форму-
вання та реалізують державну політи-
ку в одній чи декількох сферах, інші
центральні органи виконавчої влади
виконують окремі функції з реалізації
державної політики» [1]. На нашу
думку, замість внесення ясності така
спроба породжує нові питання: які
сфери маються на увазі? де знайти їх
перелік? Чим відрізняється формуван-
ня та реалізація державної політики
від виконання окремих функцій з реа-
лізації державної політики? І що таке
взагалі державна політика? На жодне
з цих запитань ані Закон України 
«Про центральні органи виконавчої
влади», ані інші правові акти відповіді
не дають. Навіть більше, якщо вихо-
дити з єдиного логічного елемента
наведеного вище положення, поло-
вину існуючих сьогодні «інших цент-
ральних органів виконавчої влади»
(державних служб, комітетів тощо)
необхідно терміново перетворити у
міністерства, оскільки вони здійсню-
ють реалізацію державної політики.
Так, основними завданнями Держав-
ної служби статистики України, вихо-
дячи з п. 3 Положення про цей орган,
затвердженого Указом Президента Ук-
раїни від 6 квітня 2011 р. № 396/2011,
є «реалізація державної політики 
у сфері статистики та внесення про-
позицій щодо її формування» [3].
Отже, виходячи зі змісту положень 
ч. 2 ст. 1 Закону України «Про цент-
ральні органи виконавчої влади»,
Державна служба статистики України
за сутністю – міністерство. Те ж саме
стосується Державної фінансової ін-
спекції України, основними завдан-
нями якої, відповідно до п. 3 Положен-
ня про Державну фінансову інспекцію
України, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 23 квітня 2011 р.
№ 499/2011, є реалізація державної
політики у сфері державного фінан-
сового контролю, а також внесення
пропозицій щодо її формування [4].
Норми, відповідно до яких певні цент-
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ральні органи виконавчої влади здійс-
нюють реалізацію та формування дер-
жавної політики у визначених сферах,
містяться і в Положеннях про Держав-
ну службу фінансового моніторингу
України, про Державне агентство ре-
зерву України, про Державну пробір-
ну службу України та багатьох інших,
затверджених указами Президента Ук-
раїни протягом квітня – травня 2011 р.

Слід також визнати невдалою спро-
бу законодавця розмежувати централь-
ні органи виконавчої влади залеж-
но від виконуваних ними функцій.
Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону Украї-
ни «Про центральні органи виконавчої
влади» в разі, якщо більшість функцій
центрального органу виконавчої влади
складають функції з надання адміні-
стративних послуг фізичним і юридич-
ним особам, центральний орган вико-
навчої влади утворюється як служба.
У разі якщо більшість функцій цент-
рального органу виконавчої влади
складають функції з управління об’єк-
тами державної власності, що належать
до сфери його управління, центральний
орган виконавчої влади утворюється
як агентство. У разі якщо більшість
функцій центрального органу вико-
навчої влади складають контрольно-
наглядові функції за дотриманням дер-
жавними органами, органами місце-
вого самоврядування, їхніми посадови-
ми особами, юридичними та фізичними
особами актів законодавства,централь-
ний орган виконавчої влади утворює-
ться як інспекція [1]. Зауважмо, що,
по-перше, враховуючи комплексний
характер діяльності у сфері публічно-
го управління, провести таке розме-
жування не завжди уявляється можли-
вим. По-друге, наданням адміністратив-
них послуг (існування яких, до речі,
заперечується багатьма науковцями
та практиками), управлінням об’єкта-
ми державної власності та контроль-
но-наглядовою діяльністю функції
центральних органів виконавчої влади
не вичерпуються.Таке невдале форму-
лювання вже породжує певні незрозу-

мілості: так, сьогодні необхідно визна-
ти, що або Указ Президента Украї-
ни від 6 квітня 2011 р. № 394/2011 
«Про затвердження Положення про
Державну пенітенціарну службу Украї-
ни» [5] не враховує приписів ч. 2 ст. 17
Закону України «Про центральні ор-
гани виконавчої влади» і має бути
приведений у відповідність із ними, або
що виконання кримінальних покарань
є наданням адміністративних послуг,
чим і обумовлено термін «служба» у
назві цього органу.

Отже, якщо до прийняття Закону
України «Про центральні органи ви-
конавчої влади» існувала прогалина 
у праві щодо правового статусу міні-
стерств та інших центральних органів
виконавчої влади, то сьогодні вже є
наявною суперечність між положеннями
вказаного Закону та останніми указа-
ми Президента України. І, враховуючи
нелогічність положень цього Закону,
слід очікувати, що кількість таких
суперечностей постійно збільшувати-
меться.

Досить цікавими є положення ч. 3
ст. 5 Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади», яка має
назву «Утворення, реорганізація та лік-
відація міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади». Вони
визначають, що утворення, реоргані-
зація та ліквідація міністерства, іншо-
го центрального органу виконавчої
влади здійснюються з урахуванням
завдань Кабінету Міністрів України,
а також з урахуванням необхідності
забезпечення здійснення повноважень
органів виконавчої влади і недопу-
щення дублювання повноважень [1].
Заслуговує на увагу формулювання 
«з урахуванням», яке залишає досить
широкий простір для створення нових
центральних органів виконавчої вла-
ди. Законодавець у цьому випадку мав
змогу чітко визначити як підставу
створення вказаних органів виконан-
ня завдань, покладених на Уряд ст. 116
Конституції України [6] і ст. 2 Зако-
ну України «Про Кабінет Міністрів
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України» [7], однак не зробив цього,
залишивши широке поле для довіль-
ного тлумачення змісту правових норм.
Що ж стосується такої підстави ство-
рення центральних органів виконав-
чої влади, як «забезпечення здійснен-
ня повноважень органів виконавчої
влади», то за своєю внутрішньою ло-
гікою вона нагадує відомий «Замок»
Ф. Кафки, в якому єдиною метою існу-
вання бюрократичного апарату є під-
тримання існування цього апарату,
поза будь-яким зв’язком із проблемами
навколишнього середовища.

Заслуговують на увагу також по-
ложення ст. 7 Закону України «Про
центральні органи виконавчої влади»,
в якій закріплено: «Основними завдан-
нями міністерства як органу, що
забезпечує формування та реалізує
державну політику в одній чи декіль-
кох сферах, є: 1) забезпечення норма-
тивно-правового регулювання; 2) ви-
значення пріоритетних напрямів роз-
витку; 3) інформування та надання
роз’яснень щодо здійснення державної
політики; 4) узагальнення практики
застосування законодавства, розроб-
лення пропозицій щодо його вдоско-
налення та внесення в установленому
порядку проектів законодавчих актів,
актів Президента України, Кабінету
Міністрів України на розгляд Прези-
дентові України та Кабінету Міністрів
України; 5) здійснення інших завдань,
визначених законами України та по-
кладених на нього актами Президен-
та України» [1]. Не складно побачити,
що в цьому переліку відсутнє головне,
для чого, власне, і створювався цен-
тральний орган виконавчої влади –
безпосередня реалізація державної
політики. Усі п’ять завдань за своєю
природою є забезпечувальними, при-
значеними для більш ефективного
виконання міністерством мети, заради
досягнення якого воно створювалося,
та першочергових завдань, якими,
наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 116
Конституції України могли би бути ви-
значені забезпечення проведення фінан-

сової, цінової, інвестиційної та подат-
кової політики; політики у сферах
праці й зайнятості населення, соціаль-
ного захисту, освіти, науки і культури,
охорони природи, екологічної безпе-
ки і природокористування [6]. Цікаво,
що у Висновку на проект Закону
України «Про центральні органи вико-
навчої влади», підготовленого голов-
ним науково-експертним управлінням
Верховної Ради України, вказано, що
ці завдання взагалі не є завданнями.
Це обґрунтовується тим, що, по-пер-
ше, оскільки діяльність органів вико-
навчої влади має перманентний та
безперервний характер, використан-
ня самого терміна «завдання» у цьому
випадку не має під собою раціональ-
ної основи. Адже під завданнями 
зазвичай розуміють: 1) запланований
для виконання обсяг роботи, що рано
чи пізно може бути повністю викона-
ний; 2) мета або замисел, які (хоча б
теоретично) можуть бути досягнуті.
По-друге, закріплені у ст. 7 проекту
«завдання» міністерств (забезпечення
нормативно-правового регулювання;
визначення пріоритетних напрямів
розвитку; інформування та надання
роз’яснень щодо здійснення держав-
ної політики; узагальнення практики
застосування законодавства, розроб-
лення пропозицій щодо його вдоско-
налення та внесення в установленому
порядку проектів законодавчих актів,
актів Президента України, Кабінету
Міністрів України на розгляд Прези-
дентові України та Кабінету Міністрів
України тощо) по суті більш набли-
жені до функцій міністерств, адже
йдеться про основні напрями діяльно-
сті цих органів, які здійснюються сис-
тематично, на постійній основі. Так,
якщо завдання – це те, що необхідно
зробити, то функція – це діяльність,
процес вирішення завдання. Проте в
наведеному у проекті формулюванні
вказані «завдання» теж не можна одно-
значно назвати функціями, для яких є
характерною узагальнювальна назва
основних напрямів діяльності органу.

68

Публічне право № 3 (2011)



Зокрема, до функцій органу держав-
ної влади належать нормотворча, уста-
новча, контрольна тощо [8].Тож можна
констатувати, що проблема чіткого
визначення мети, завдань і функцій
центральних органів виконавчої влади
залишилася невирішеною.

Необхідно також звернути увагу
на той факт, що в Законі України 
«Про центральні органи виконавчої
влади» остаточно закріплено політи-
зований характер кадрових призначень,
на що міститься пряме посилання в 
ч. 5 ст. 9: «Посади першого заступника
міністра та заступника міністра (у разі
введення) належать до політичних
посад, на які не поширюється трудове
законодавство та законодавство про
державну службу» [1]. Аналогічне за
змістом правило про «політичні по-
сади» встановлено також чинним
Законом України «Про Кабінет Міні-
стрів України» для членів Кабінету
Міністрів України (ч. 3 ст. 6) [7]. Але 
ні Закон України «Про Кабінет Міні-
стрів України», ні Закон України «Про
центральні органи виконавчої влади»
не містять дефініції «політичних по-
сад», не розкривають особливостей
проходження служби на таких поса-
дах. Норми чинного законодавства не
дають відповіді на запитання, за якими
правилами функціонують у суспіль-
стві особи, що обіймають «політичні»
посади в державних органах, і чим
«політична» діяльність таких осіб
відрізняється від діяльності інших
осіб, які є державними службовцями.
Слід указати, що ще під час розгляду
законопроекту «Про центральні орга-
ни виконавчої влади» головне науко-
во-експертне управління Верховної
Ради України вже звертало увагу на
необґрунтованість позиції, за якою на
осіб, що обіймають «політичні» посади,
не поширюється законодавство про
державу службу і трудове законо-
давство. По-перше, виходячи зі змісту
ч. 1 ст. 9 Закону України «Про дер-
жавну службу» члени Кабінету Мі-
ністрів України (зокрема відповідні

міністри) є державними службовця-
ми, правовий статус яких регулюється
Конституцією та спеціальними зако-
нами [9]. Зазначені винятки згідно з
цією нормою не поширюються на
заступників міністрів. Мало того, у 
ст. 25 вказаного Закону прямо зазна-
чено, що перші заступники міністра
та заступники міністра є державними
службовцями, а їхні посади відносяться
відповідно до першої та другої кате-
горій державних службовців [9], однак
змін до вказаних положень законодав-
ства у проекті не пропонується. По-дру-
ге, повне виведення вказаних осіб за
межі регулювання службово-трудових
відносин створює штучну категорію пра-
цівників (службовців), правовий статус
яких має ознаки як привілеїв порівня-
но з іншими категоріями службовців
(звільнення від загальнослужбових
обмежень, передбачених, наприклад,
для державних службовців, звільнен-
ня від вимог щодо етики державних
службовців тощо), так і дискримінації
(відсутність норм щодо режиму ро-
бочого часу, відпочинку, охорони
праці, гарантій і компенсацій, пов’я-
заних із трудовою діяльністю (напри-
клад, відрядження, заборона звільнен-
ня в період тимчасової непрацездатно-
сті і т. д.) тощо) [8]. Отже, необхідно
погодитися з висновком головного
науково-експертного управління Вер-
ховної Ради України, що є підстави
вважати вказані норми такими, що
призводитимуть до порушень вимог
статей 24 та 43 Конституції України.
І наостаннє необхідно звернути увагу
на той факт, що в тексті Закону Ук-
раїни «Про центральні органи вико-
навчої влади» відсутні згадування про
зовнішній контроль і нагляд за діяль-
ністю вказаних органів. Безумовно,
багатоманітність завдань і функцій,
виконуваних центральними органами
виконавчої влади, обумовлює і особ-
ливості здійснення контролю та нагля-
ду за кожним із них, однак парламент-
ський, міжвідомчий, судовий, громад-
ський контроль,а також прокурорський
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нагляд, хоч і з певними відмінностями,
охоплює сьогодні всю систему вико-
навчої влади, що цілком відповідає
принципам прозорості та законності у
діяльності органів державної влади, і
неврахування цього факту викликає
подив.

На підставі викладеного вище мож-
на зробити висновок, що, безумовно,
сам факт прийняття Закону України
«Про центральні органи виконавчої
влади» необхідно оцінювати позитив-
но, оскільки потреба в ньому давно

назріла. Але численні вади і прога-
лини, притаманні цьому Закону, на
нашу думку, будуть значно утрудню-
вати правозастосовну практику і сприя-
ти довільному тлумаченню правових
приписів. Як нам здається, цей Закон
потребує суттєвого доопрацювання з
метою чіткого визначення понять
центральних органів виконавчої влади,
їхньої структури, призначення, завдань
і функцій, правового статусу їхніх ке-
рівників, а також системи контролю
та нагляду за їхньою діяльністю.
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Шопіна І. М. Щодо правової регламентації функціонування центральних орга-
нів виконавчої влади

У статті міститься аналіз положень Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади», який набув чинності 10 квітня 2011 р. Висвітлюються позитив-
ні риси та недоліки у регулюванні правового статусу центральних органів виконав-
чої влади, їхніх структури та видів, завдань і функцій, закріплених у вказаному
Законі.

Ключові слова: центральні органи виконавчої влади, міністерство, правове
регулювання, завдання, функції.
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Шопина И. Н. Относительно правовой регламентации функционирования цен-
тральных органов исполнительной власти

В статье содержится анализ положений Закона Украины «О центральных
органах исполнительной власти», который вступил в силу 10 апреля 2011 г. Осве-
щаются положительные черты и недостатки в регулировании правового статуса
центральных органов исполнительной власти, их структуры и видов, задач и функ-
ций, закрепленных в указанном законе.

Ключевые слова: центральные органы исполнительной власти, министерство,
правовое регулирование, задания, функции.

Shopina I. On legal regulation of operation of the central authorities
The article contains analysis of the Law of Ukraine «About the central authorities»,

which came into force April 10, 2011.Also, the positive features and shortcomings in the
regulation of the legal status of central executive bodies, their structure and types,
tasks and functions set forth in the aforementioned law.

Keywords: central executive authorities, the ministry, legal regulation, tasks,
functions.


