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1.Поняття «центральні органи виконавчої влади» як суб’єкти публічної 

адміністрації. 

Управлінська або виконавча діяльність являє собою засновану на законах 

реалізацію відповідними органами державної влади функцій держави у сферах розвитку 

економіки і культури, соціального забезпечення та охорони здоров'я, транспорту і зв'язку, 

забезпечення безпеки держави та охорони громадського порядку, оборони країни і т. д.  

Серед органів державної влади важливе місце посідають органи виконавчої влади, 

що здійснюють функції державного управління економічним, соціально-культурним, 

адміністративно-політичним будівництвом. Кожен із цих органів діє від імені та за 

дорученням держави, має певний правовий статус, виступає носієм відповідних 

повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких забезпечує йому досягнення 

мети виконавчо-розпорядчої діяльності.  

http://sipl.com.ua/wp-content/uploads/2020/
http://www.nau.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
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Головна мета виконавчої влади зумовлена її соціальним призначенням і особливим 

становищем у системі розподілу влади щодо якісного виконання завдань і функцій 

державного управління. Таким чином, функції виконавчої влади визначаються цілями і 

функціями державного управління.  

Органи виконавчої влади України поділяються на: а) вищі; б) центральні; в) 

місцеві; г) спеціальні.  

Центральними є ті органи, діяльність яких поширюється на всю територію 

України. До них належать: Кабінет Міністрів України, міністерства, державні комітети, 

фонди тощо. До центральних органів виконавчої влади належать ті органи, що керують 

відповідними галузями або здійснюють функціональне (міжгалузеве) управління та 

діяльність яких поширюється на всю територію України. Це міністерства; державні 

комітети (державні служби); центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом. Робота центральних органів виконавчої влади спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України.  

Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та 

інші центральні органи виконавчої влади. До інших центральних органів виконавчої влади 

віднесено державні служби, державні агентства, державні інспекції та центральні органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом.  

Центральний орган виконавчої влади узагальнює практику застосування 

законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції про 

вдосконалення законодавства та у встановленому порядку вносить їх на розгляд 

Президентові України, Кабінету Міністрів України. Центральний орган виконавчої влади 

в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, 

організує і контролює їх виконання.  

Центральний орган виконавчої влади, у межах наданої державою компетенції, має 

право представляти уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях та під 

час укладання міжнародних договорів України. 

Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод 

людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної 

політики, відкритості та прозорості, відповідальності. Міністерства діють за принципом 

єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади діють за принципом 

єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом. Підприємства, установи та 

організації, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, не можуть здійснювати владні повноваження, крім випадків, 

визначених законом. 

Державна реєстрація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади 

як юридичної особи здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом 

Президента України про призначення керівника новоутвореного міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади. Здійснення заходів щодо державної реєстрації 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи 

покладається на керівника такого органу. 



Центральний орган державної виконавчої влади очолює керівник (міністр, голова, 

директор), якого призначає Президент України. Він має заступників, які призначаються 

відповідно до законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками провадить керівник. 

 

2.Види центральних органів виконавчої влади. 

До центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) згідно з Указом Президента 

України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09 грудня 

2010 року № 1085/2010 належать: міністерства; центральні органи виконавчої влади 

(державна служба, державна інспекція, державне агентство); ЦОВВ зі спеціальним 

статусом та ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України. Система 

центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, 

вищим органом якої є Кабінет Міністрів України 

Державна служба, державна інспекція та державне агентство є різновидом 

центральних органів виконавчої влади, що здійснюють координаційно-функціональну 

управлінську діяльність здебільшого міжгалузевого та спеціалізованого характеру.  

Вони покликані сприяти Уряду та міністерствам реалізовувати державну політику 

шляхом виконання управлінських функцій міжгалузевого (міжсекторного) характеру.  

Центральний орган виконавчої влади у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства. 

Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є: 

 надання адміністративних послуг; 

 здійснення державного нагляду (контролю); 

 управління об'єктами державної власності; 

 внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на 

розгляд міністрів, які спрямовують і координують їх діяльність; 

 здійснення інших завдань, визначених законами України. 

Очолює центральний орган виконавчої влади і здійснює керівництво його діяльністю 

Голова, якого призначає на посаду, звільняє з посади Кабінет Міністрів за поданням 

Прем'єр- міністра України. Звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої 

влади не може бути підставою для звільнення з посад державних службовців і звільнення 

з роботи працівників апарату центрального органу виконавчої влади. 

Апарат центрального органу виконавчої влади – організаційно поєднана сукупність 

структурних підрозділів, що забезпечують діяльність керівника центрального органу 

виконавчої влади, а також виконання покладених на центральний орган виконавчої влади 

завдань.  

Структура державних служб, інспекцій та агентств подібна до структури 

міністерств. Вони мають свій центральний апарат, а також відповідні територіальні 

підрозділи. 



Територіальні органи центрального органу виконавчої влади утворюються як юридичні 

особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та 

працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його 

утримання, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра, який спрямовує та 

координує діяльність центрального органу виконавчої влади, Кабінетом Міністрів 

України. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади діють на підставі 

положень, що затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади. Типове 

положення про територіальні органи центрального органу виконавчої влади 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом створюються для 

реалізації визначених Конституцією та законодавством України особливих завдань і 

повноважень, виконання ними управлінських функцій спеціального характеру. Щодо 

таких органів може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, 

ліквідації, підконтрольності і підзвітності, а також призначення та звільнення їхніх 

керівників, вирішення інших питань. 

До числа центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом відносяться: 

Антимонопольний комітет України; Фонд державного майна України; Державний комітет 

телебачення та радіомовлення України. 

Керівники (голови) цих органів  призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра 

України та звільняються з посад Верховною Радою України, а заступники вказаних вище 

Голів – Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 

Питання діяльності Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна 

України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та інших органів із 

спеціальним статусом у Кабінеті Міністрів України представляє Прем'єр-міністр України. 

Щодо відповідальності посадових осіб міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, то вони несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та 

цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.  

 

3.Міністерство в системі органів публічної адміністрації, його правові засади  та 

акти. 

Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику в одній чи декількох сферах, є: 

 забезпечення нормативно-правового регулювання; 

 визначення пріоритетних напрямів розвитку; 

 інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики; 

 узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо 

його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові 

України та Кабінету Міністрів України; 

 забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні; 



 здійснення інших завдань, визначених законами України. 

Правовий статус міністерств та центральних органів виконавчої влади визначається 

Указом Президента України від 24 грудня 2010 року № 1199/2010 "Про Типове положення 

про міністерство України" та "Типове положення про центральний орган виконавчої 

влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через відповідного члена Кабінету Міністрів України", Законом України "Про 

центральні органи виконавчої влади" від 17 березня 2011 року № 3166-VI та положеннями 

про кожне окреме міністерство, які затверджує Кабінет Міністрів України. 

У своїй діяльності міністерства та інші центральні органи виконавчої влади керуються 

також Конституцією та законами України, Постановами Верховної Ради, указами і 

розпорядженнями Президента України та постановами Кабінету Міністрів України. 

Керівництво міністерством здійснює міністр. Міністр як член Кабінету Міністрів 

України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів 

України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів 

виконавчої влади. Звільнення міністра не може бути підставою для звільнення 

державних службовців і працівників апарату міністерства, крім працівників патронатної 

служби міністра. 

Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах 

граничної чисельності державних службовців і працівників міністерства та витрат, 

передбачених на утримання міністерства. Патронатна служба міністра здійснює 

консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань міністерства 

матеріалів, забезпечує зв'язок із посадовими особами інших органів державної влади, 

організацію зустрічей та зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також 

виконує інші доручення міністра. 

Нормативно-правові акти міністерства підлягають державній реєстрації у 

Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством. Накази 

міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, 

набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими 

актами, але не раніше дня офіційного опублікування. 

Міністерство, як і інші центральні органи виконавчої влади, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про 

територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" від 

25 травня 2011 року № 563 створює свої територіальні органи. 

 
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

 

 

Антимонопольний комітет України 

інформаційна картка 

Контакти 
  

03035, м. Київ, МСП-03680, вул. Василя Липківського, 45,  
тел.: (044) 251-62-62, 
факс: (044) 520-03-25, e-mail: slg@amcu.gov.ua 

URL http://www.amc.gov.ua  

http://twitter.com/share?url=http://old.kmu.gov.ua/kmu//control/uk/publish/printable_article?art_id=245427809
mailto:slg@amcu.gov.ua
http://www.amc.gov.ua/


  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

інформаційна картка 

Контакти 
  

01001, м. Київ, Прорізна, 2, 
тел.: (044) 278-53-49, 
факс: (044) 279-44-50, е-mail: office@comin.gov.ua 

URL http://comin.kmu.gov.ua  

  

Фонд державного майна України 

інформаційна картка 

Контакти 
  

01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, 
тел.: (044) 254-29-76, 
факс: (044) 286-79-85 
e-mail: info@spfu.gov.ua 

URL http://www.spfu.gov.ua  

  

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України 

інформаційна картка 

Контакти 
  

03680, м.Київ, вул. Соломянська, 13 
тел.: (044) 281-90-00, 
факс: (044) 281-94-83 
e-mail: info@dsszzi.gov.ua 

URL http://www.dsszzi.gov.ua  

  

Національне агентство України з питань державної служби 

інформаційна картка 

Контакти 
  

01601, Київ-31, вул. Прорізна, 15, 
тел.: (044) 279-05-29, (044) 279-57-90, 
е-mail: zagal@nads.gov.ua 

URL http://nads.gov.ua  

  

Національне агентство з питань запобігання корупції 

інформаційна картка 

Контакти 
  

01103, Київ-103, бульвар Дружби Народів, 28, тел.: (044) 200-08-32, 
е-mail: info@nazk.gov.ua 

URL https://nazk.gov.ua/  

  

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів 

інформаційна картка 

Контакти 
  

01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, 
e-mail: info@arma.gov.ua 
тел.: (044) 290-08-30 

URL https://arma.gov.ua/  

  
 

Завдання студентам: 

mailto:office@comin.gov.ua
http://comin.kmu.gov.ua/
mailto:info@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/
mailto:info@dsszzi.gov.ua
http://www.dsszzi.gov.ua/
http://nads.gov.ua/
mailto:info@nazk.gov.ua
https://nazk.gov.ua/
mailto:info@arma.gov.ua
https://arma.gov.ua/


1.Вам необхідно опрацювати Конституцію України, Закон України  «Про центральні 

органи виконавчої влади» , Закон України  “Про Кабінет Міністрів України», Закон 

України  «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.93. №3659-XII  

2.Опрацювати питання самостійної роботи до лекції. 

3.Підготуватися до семінарського заняття №4. Тема: «Правові засади діяльності 

центральних органів  виконавчої влади» 

 

 


