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Постановка проблеми. Виконавча вла-
да виражена системою органів виконавчої 
влади, основним змістом діяльності яких є 
здійснення державного управління. Органи 
виконавчої влади розробляють основні на-
прями соціально-економічної політики дер-
жави, її обороноздатності, безпеки, забезпе-
чення громадського порядку та організують 
їх здійснення; організують управління дер-
жавною власністю; виробляють заходи з 
проведення зовнішньої політики і викону-
ють інші функції, покладені законодавством 
країни. Від результату діяльності цих орга-
нів насамперед залежить соціально-еконо-
мічний та політичний стан країни. У цілому 
ці органи наділені широкими повноважен-
нями самостійної правотворчості, правозас-
тосування та правоохорони. Проте досить 
часто органи виконавчої влади розгляда-
ють як суб’єктів адміністративного права, 
не звертаючи увагу на те, що вони також є 
суб’єктами адміністративного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Характеристиці суб’єктів адміністративного 
права присвятили свої праці І. А. Артеменко, 
О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, С. В. Ківа-
лов, З. Р. Кісіль, В. К. Колпаков, Р. С. Мель-
ник, В. Д. Сорокін, М. М. Тищенко та ін. 
Разом із тим вказані вчені лише поверхнево 
розглядають органи виконавчої влади як 
суб’єктів адміністративного управління. 

Метою цієї статті є визначення кола 
суб’єктів виконавчої влади при здійсненні 
державного управління, а також вирішен-
ня питання щодо змісту, статусу, підстав 
діяльності органів виконавчої влади як 
суб’єктів адміністративного управління. 

Виклад основного матеріалу. Управлін-
ська або виконавча діяльність являє собою 

засновану на законах реалізацію відповідни-
ми органами державної влади функцій дер-
жави у сферах розвитку економіки і куль-
тури, 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, адміні-
стративно-політичним будівництвом. Кожен 
із цих органів діє від імені та за дорученням 
держави, має певний правовий статус, висту-
пає носієм відповідних повноважень юри-
дично-владного характеру, реалізація яких 
забезпечує йому досягнення мети виконавчо-
розпорядчої діяльності. Отже, з точки зору тео-
рії адміністративного права органи виконавчої 
влади здійснюють державно-управлінську ді-
яльність і є суб'єктами державного управління 
як однієї з форм державної діяльності поряд із 
законодавчою і судовою [6, с. 106].

Як відомо, суб’єкт державного управлін-
ня – це носій (володар) прав і обов’язків у 
сфері публічного права, передбачених адмі-
ністративно-правовими нормами, який здат-
ний надані права реалізовувати, а покладені 
обов’язки виконувати [3, с. 218].

Звідси випливає, що «претендент» на ста-
тус суб’єкта адміністративного управління за 
своїми особливостями потенційно здатний 
бути носієм суб’єктивних прав і обов’язків у 
сфері публічного управління. 

У загальнотеоретичному розумінні суб’єк-
том визнається носій предметно-практичної 
діяльності і пізнання (індивід або соціальна 
група), джерело активності, які спрямова-
ні на об’єкт. Своєю чергою, у теорії права 
суб’єкт права – це особа (фізична або юри-
дична), що за законом володіє здатністю мати 
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і реалізовувати безпосередньо або через пред-
ставника права і юридичні обов’язки (тоб-
то правосуб’єктністю) [11, с. 116]. Говорячи 
про розкриття змісту дефініції «суб’єкт ад-
міністративного управління», нам потрібно 
виходити з того, що основною (ключовою) 
формою реалізації владних повноважень є ад-
міністративний процес [3, с. 82]. 

До суб’єктів адміністративного управ-
ління необхідно віднести учасників пра-
вових відносин, які виступають носіями 
суб’єктивних прав і обов’язків адміністра-
тивно-правового характеру. З теорії права 
відомо, що суб’єкти (як учасники право-
вих відносин взагалі, так і адміністратив-
них відносин зокрема), мають володіти 
правосуб’єктністю. Складниками змісту по-
няття адміністративної правосуб’єктності є 
потенційна здатність мати права і обов’язки 
у сфері публічного управління (адміністра-
тивна правоздатність), реалізовувати надані 
права і обов’язки у сфері публічного управ-
ління (адміністративна дієздатність), наяв-
ність суб’єктивних прав і обов’язків у сфері 
публічного управління [8, с. 64]. 

У сфері публічного управління суб’єк- 
тивні права і обов’язки мають як спільні 
ознаки, так і ознаки, що дають змогу їх роз-
межовувати.

Об’єднує їх спільна адміністративно-пра-
вова природа, існування в адміністративних 
правовідносинах, наявність меж у поведінці 
(і те, й інше є мірою), належність до осіб, які 
мають адміністративну правоздатність та ад-
міністративну дієздатність.

Відмінності полягають у тому, що права ре-
алізуються в інтересах їх носія, а обов’язки в ін-
тересах інших осіб. Саме такими рисами і наді-
лені органи виконавчої влади. По-перше, вони 
є функціонально-галузевими носіями виконав-
чої влади в державі, а статус органу виконавчої 
влади закріплюється за ними в нормативному 
порядку; по-друге, є найважливішим складни-
ком органів державного управління і держав-
ного апарату в цілому (як відомо, державний 
апарат, крім органів державного управління, 
об'єднує управлінські структури законодавчої 
влади, органи правосуддя, прокуратури та інші 
державні органи); по-третє, вони об'єднані єди-
ним керівництвом і підпорядкуванням, внаслі-
док чого діють узгоджено і цілеспрямовано; 
по-четверте, кожен з органів цієї системи наді-
лений державою специфічною компетенцією у 
сфері державного управління і реалізації дер-
жавної виконавчої влади; по-п'яте, система ор-
ганів виконавчої влади справляє регулюючий 
вплив на всі сфери державного і суспільного 
життя; по-шосте, в рамках своєї компетенції 
органи виконавчої влади самостійні в організа-
ційному та функціональному відношеннях; по-

сьоме, здійснюється специфічний вид держав-
ної діяльності, яка за своїм юридичним змістом 
є виконавчо-розпорядчою [1, с. 34].

Щодо розуміння категорії «виконав-
чої влади» як різновиду державної вла-
ди у науковій літературі містяться досить 
різні підходи як за змістом, так і за фор-
мою.  Так, А. С. Васильєв під органом дер-
жавної виконавчої влади розуміє первинний 
елемент апарату державного управління, 
який утворюється державою для здійснен-
ня від її імені завдань і функцій державної 
виконавчої влади [5, с. 78]. 

Деякі юристи-науковці розглядають ор-
ган виконавчої влади як один із елементів 
системи державного управління [12, с. 19]. 

Н. П. Матюхіна орган виконавчої влади 
визначає як  частину державного апарату (ор-
ганізацію), яка має власну структуру та штат 
службовців, територіальний масштаб діяль-
ності, утворюється в установленому законом 
або іншими правовими актами порядку і в 
межах передбаченої компетенції здійснює від 
імені і за дорученням держави функції дер-
жавного управління в економічній, соціаль-
но-культурній, адміністративно-політичній 
сферах суспільного життя [4, с. 75–76]. 

Використання цього терміна пов’язане, 
передусім, із переходом до розподілу єдиної 
державної влади (певною мірою умовного) 
на три гілки влади – законодавчу, виконавчу, 
судову – згідно з функціонально-компетен-
ційною спеціалізацією.

На основі зазначеного можна сформулю-
вати визначення органу державної виконав-
чої влади: це носій державної виконавчої 
влади, що реалізує свою компетенцію в 
закріпленій сфері державного управління і 
має юридичний (нормативно зафіксований) 
статус органу державної виконавчої влади.

Не вдаючись у полеміку щодо визна-
чення змісту поняття «виконавча влада», 
можемо констатувати, що остання здійсню-
ється відповідними суб’єктами – органами 
виконавчої влади, які разом із організаційно-
структурним механізмом становлять у своїй 
сукупності систему виконавчої влади. 

Чітку вказівку на види органів виконавчої 
влади містить Конституція України. За ст. 113 
вищим органом у системі органів виконавчої 
влади є Кабінет Міністрів України; ст. 114 вка-
зує на існування центральних органів виконав-
чої влади (міністерств); ст. 118 визначає міс-
цеві державні адміністрації як місцеві органи 
виконавчої влади [10, с. 141]. Крім зазначених 
у Конституції України, чинне законодавство 
наділяє статусом органів виконавчої влади без 
подальшого його уточнення Раду міністрів Ав-
тономної Республіки Крим (п. 1 ст. 35 Консти-
туції Автономної Республіки Крим).
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Таким чином, органи виконавчої влади 
України поділяються на: а) вищі; б) цен-
тральні; в) місцеві; г) спеціальні [1, с. 16]. 

Вищим органом виконавчої влади є 
Уряд України – Кабінет Міністрів. Він від-
повідальний перед Президентом України 
та підконтрольний і підзвітний Верховній 
Раді України. Кабінет Міністрів складає свої 
повно-важення перед новообраним Прези-
дентом України.

Центральними є ті органи, діяльність яких 
поширюється на всю територію України. До 
них можна зарахувати: Кабінет Міністрів 
України, міністерства, державні комітети, 
фонди тощо.

До центральних органів виконавчої вла-
ди  належать ті, 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 вла-
ди зі спеціальним статусом. Робота централь-
них органів виконавчої влади спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів Украї-
ни [12, с. 116].

Центральний орган виконавчої влади уза-
гальнює практику застосування законодавства 
з питань, що належать до його компетенції, 
розробляє пропозиції про вдосконалення 
законодавства та у встановленому порядку 
вносить їх на розгляд Президентові Украї-
ни, Кабінету Міністрів України. Централь-
ний орган виконавчої влади в межах своїх 
повноважень на основі та на виконання актів 
законодавства видає накази, організує і контр-
олює їх виконання. 

Місцеві органи державної влади поши-
рюють свою діяльність на конкретну адмі-
ністративно-територіальну одиницю. Вони 
виконують повноваження центральних ор-
ганів виконавчої влади на території району, 
області, міста. Місцевим органам виконавчої 
влади належать повноваження приймати рі-
шення на певній території адміністративно-
територіальної одиниці. Систему місцевих 
органів виконавчої влади становлять обласні, 
Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації, а також підпорядковані їм від-
повідні районні, районні у містах Києві та Се-
вастополі державні адміністрації [5, с. 86].

Здійснюючи свої повноваження, місцеві 
державні адміністрації керуються також ін-
шими законами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, орга-
нів виконавчої влади вищого рівня.

До спеціальних органів виконавчої 
влади належать органи, які не віднесені 
законодавством ні до вищих, ні до централь-
них, ні до місцевих, проте наділені статусом 

органу виконавчої влади. Органи спеціаль-
ної компетенції здійснюють керівництво з 
питань, які мають загальний характер для 
всіх чи багатьох галузей господарства.

До таких органів доцільно віднести Раду 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
міністерства та інші органи, повноважен-
ня яких поширюються лише на територію 
автономної республіки. Вони здійснюють 
загальне або галузеве керівництво чи вико-
нують окремі повноваження з управління 
об'єктами державної власності, які розташо-
вані на території АРК.

Як уже зазначалося, органи держав-
ної виконавчої влади становлять найбільш 
численну групу державних органів. Вза-
ємодіючи з іншими державними структура-
ми, органами місцевого самоврядування та 
об'єднаннями громадян, вони перебувають 
у складній ієрархічній підпорядкованос-
ті та взаємозв'язку. Для кращого вивчення 
особливостей організації їхньої діяльності, 
а також для виявлення закономірностей у 
взаємозв'язках окремих органів визначають 
ознаки виконавчої влади. 

Професор Ю. П. Битяк [2, с. 243] вказує 
на такі ознаки виконавчої влади:

— є відносно самостійною гілкою єдиної 
державної влади в Україні – атрибутом дер-
жавно-владного механізму, побудованого на 
засадах поділу влади;

— є самостійною лише у зв'язку з прак-
тичною реалізацією Конституції, законів 
України;

— вона має державно-правову приро-
ду, наділена владними повноваженнями, що 
виявляється в її можливостях впливати на 
поведінку і діяльність людей, їх об'єднань;

— здійснюється на засадах поділу вла-
ди на гілки не на всіх рівнях, а лише на ви-
щому, оскільки на місцевому рівні відсутні 
законодавчі органи: на рівні району в місті 
є судові органи, водночас відсутні органи 
виконавчої влади (державного характеру), 
крім Києва та Севастополя, немає їх і на рів-
ні села, селища, міста (управління на цьому 
рівні здійснюється органами місцевого са-
моврядування);

— виконавча влада не може ототожню-
ватися з виконавчою діяльністю, оскільки 
така діяльність є формою реалізації виконав-
чої влади, видом державної діяльності відпо-
відної компетенції та функціональної спря-
мованості;

— виконавча влада здійснюється сис-
темою спеціально створених суб'єктів – ор-
ганів виконавчої влади різних рівнів, які 
наділені виконавчою компетенцією, що не 
властиве органам законодавчої та судової 
влади.
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Узявши за основу запропоновану систе-
му ознак, український науковець С. П. Ки-
сіль [9, с. 7] до в ознак виконавчої влади за-
раховує:

— організуючий характер виконавчої 
влади. При цьому він пояснює, що якщо дер-
жавна влада загалом стосовно суспільства 
виступає як основний інститут соціального 
управління, то виконавчу владу можна оха-
рактеризувати як основний інститут держав-
ного управління. На його думку, організацій-
ний аспект виконавчої влади виявляється в 
усіх сферах суспільних відносин та зв'язків, 
на які впливає державне управління: еконо-
мічній, політичній, соціальній, культурній, 
національній, охоронній тощо. Виконавча 
влада безпосередньо організовує внутрішній 
правопорядок, оборону, суспільну і держав-
ну безпеку, здійснює організаційні, коорди-
наційні та контрольні функції стосовно най-
різноманітніших явищ суспільного життя;

— постійність (безперервність) дії 
виконавчої влади. Тобто виконавча влада, 
відповідаючи вимогам динамічного роз-
витку суспільних процесів, діє постійно і 
цілеспрямовано, перебуваючи у постійній 
взаємодії з ними, стикається з новими сус-
пільними явищами;

— прерогативний характер виконавчої 
влади. Поява нових, не врегульованих чин-
ним законодавством суспільних відносин 
викликає необхідність їх негайної регламен-
тації органами виконавчої влади;

— універсальний характер виконавчої 
влади. Виконавча влада здійснюється на те-
риторії держави всюди, де проживають люди, 
де виникають суспільні відносини. Межі 
виконавчої влади збігаються з кордонами 
держави. Універсальність виконавчої влади 
виявляється і в здійсненні правотворчості 
шляхом прийняття різних підзаконних нор-
мативних актів, які уточнюють, деталізують, 
застосовують закон до конкретних суспіль-
них відносин та в юрисдикційній діяльності у 
вигляді застосування уповноваженими на це 
органами (посадовими особами) адміністра-
тивних чи дисциплінарних стягнень.

— предметний характер виконавчої 
влади, тобто наявність у розпорядженні 
виконавчої влади значних ресурсів: право-
вих, інформаційних, економічних, технічних, 
ідеологічних, що забезпечують реальність 
організаційно-управлінського впливу на 
суспільні процеси. У безпосередньому роз-
порядженні виконавчої влади перебувають 
збройні сили, міліція, установи виконання 
покарань, що надає суб'єктам виконавчої 
влади можливість використовувати наявні 
у них фактичні та правові можливості здій-
снення адміністративного примусу.

— наявність ієрархічно побудованого, 
чітко структурованого апарату виконавчої 
влади.

Отже, в аспекті ознак органи виконавчої 
влади є персоніфікованим суб’єктом адміні-
стративного управління  і носієм виконавчої 
влади, що має чітко визначену нормативно-
правовим шляхом компетенцію щодо від-
повідної групи суспільних відносин, під час 
реалізації яких приймає владні (юридично 
обов’язкові) рішення і здійснює інші юри-
дично значимі дії. 

Діяльність виконавчої влади за своїм 
змістом є не що інше, як виконання загаль-
них функцій, що виникають у процесі спіль-
ної праці, а за способом здійснення – це влад-
на діяльність.

Державно-владні повноваження вира-
жаються в компетенції органів виконавчої 
влади і практично реалізуються у прийнятих 
ними владних рішеннях. Вони оформлюють-
ся у вигляді юридично обов’язкових норма-
тивних й індивідуальних правових актів, що 
видаються ними від імені держави, а також 
знаходять своє відображення в конкретних 
діях і заходах, що здійснюються [11, с. 271].

На виконання прийнятих рішень орга-
ни виконавчої влади здійснюють контроль і 
нагляд за неухильним дотриманням вимог, 
що містяться в актах управління. При цьому 
вони спираються на інтелектуальну, органі-
заційну, матеріальну і примусову силу дер-
жави. Захист цих вимог від порушень вони 
забезпечують шляхом застосування різно-
манітних заходів виховання, переконання, 
роз’яснення і заохочення, а в разі потреби – і 
державного примусу.

Головна мета виконавчої влади зумовле-
на її соціальним призначенням і особливим 
становищем у системі розподілу влад – якіс-
не виконання завдань і функцій державного 
управління. Таким чином, функції виконав-
чої влади визначаються цілями і функціями 
державного управління. Ю. М. Старілов за-
значає, що сутність функцій виконавчої вла-
ди виявляється під час аналізу її результатів, 
які досягаються в процесі здійснення цієї 
влади [7, с. 209]. 

Висновки. 

Серед суб’єктів адміністративного управ-
ління органи виконавчої влади займають 
визначальне (ключове) місце та суттєво 
впливають на здійснення публічного адміні-
стрування загалом, адже беруть участь в усіх 
видах адміністративних проваджень. Орга-
ни виконавчої влади (державного управлін-
ня) – це організований колектив, який утво-
рює самостійну частину державного апарату, 
наділений компетенцією, виконує публічну 
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функцію, структура і діяльність якого регла-
ментується нормами права.

Необхідно підкреслити, що органам 
виконавчої влади властива саме сукуп-
ність усіх перерахованих особливостей, 
їх суворе поєднання. Законодавчі органи 
творять закони, органи виконавчої влади 
їх виконують, втілюють у життя. Органи 
виконавчої влади, як суб’єкти адміністра-
тивного управління, наділені правом при-
ймати рішення на свій розсуд, але в рамках 
закону, і видавати нормативні правові акти, 
а також ненормативні акти. Усі вони пови-
нні ґрунтуватися на законах і, відповідно, 
конкретизувати і розвивати їх, тобто бути 
підзаконними. Діяльність із видання підза-
конних нормативних актів та їх реалізації 
називається розпорядчою. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы места органов исполнительной власти среди субъ-
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The article examines current issues determining local of executive power bodies among the subjects of 
administrative management. The author examines the role of the executive bodies among the whole set of 
managerial activities. As a result, the article concluded exclusivity local executive power bodies in the system 
of administrative.
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