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ПРОЦЕС ОПТИМІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ НА ШЛЯХУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРАЇНИ  

З ЧІТКИМ ДЕРЖАВНИМ АПАРАТОМ 

 

Зважаючи на успіхи проведення конституційної та адміністративної 

реформи у Європейських країнах, Україна стала на довгий та складний шлях 

реформування, яке також безпосередньо поширюється на органи виконавчої 

влади, що здійснюють важливу функцію у регулюванні держави. 

На сучасному етапі в Україні проводяться процеси,які стосуються змін в 

державному управлінні. Важливим на сьогоднішній є оптимізація органів 

державної влади, що дасть змогу підвищити ефективність та результативність 

функціонування. 

Значні зміни почали відбуватися з 2014 року і продовжують проводитися 

до тепер. У Відповідності до Постанови КМУ ми бачимо, що відбулися досить 

суттєві зміни у структурі виконавчої влади. Зокрема, це стосується утворення 

нових органів. Так, було утворено центральні органи виконавчої влади, які 

реалізують свою діяльність у сфері аграрної та продовольчої політики через 

міністра, що координується і спрямовується КМУ. До цієї групи можна 

віднести такі органи: Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. На неї покладено функції: 

реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, здійснення 

відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю, 

контролю за виконанням фіто-санітарних заходів; метрологічного нагляду; 

здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища 

життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, 

державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів [2]; Державну 

службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, на яку було 

покладено реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, надання 

адміністративних послуг [3]. 

Зміни торкунилися також сфери охорони здоров’я України. Внаслідок 

чого було утворено Державну службу України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками. Пріоритетними завданнями якої є реалізація 

державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, 

медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, ліцензування господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів.  
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Якщо взяти до уваги сферу інфраструктури, то і тут відбілися значні 

зміни, відповідно до яких створено Державну службу України з безпеки на 

транспорті, реалізація державну політику з питань безпеки на автомобільному 

транспорті загального користування, міському електричному, залізничному 

транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. 

Досить вагомими функціями стосовно реалізація державної політики у 

сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з 

вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 

зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

було покладено на новостворений орган виконавчої влади – Державну службу 

України з питань праці, діяльність якої спрямовується і координується через 

Міністра соціальної політики [4]. 

У сфері енергетики та вугільної промисловості України було створено 

Державну інспекцію енергетичного нагляду України, поклавши на Інспекцію 

функції з реалізації державної політики з нагляду у сфері електроенергетики 

та теплопостачання [1]. 

Актуальним на сьогоднішній день є забезпечення формування і реалізація 

державної політики з питань: тимчасово окупованої території України. 

Забезпечення реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованій території України та на окремих територіях Донецької 

та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження покладається на Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Значну увагу 

приділяють створенню вдалого державного механізму у цій сфері. 

Постановую КМУ було створено Державне агентство України з питань 

відновлення Донбасу. 

При цьому слід додати, що було ліквідовано такі центральні органи 

виконавчої влади: Державну службу з питань захисту персональних даних; 

Державну службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 

небезпечних захворювань; Державне агентство з туризму та курортів; 

Державну пробірну службу; Державну інспекцію з контролю за цінами; 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами; 

Державну інспекцію сільського господарства; Державне агентство 

екологічних інвестицій. 

Також нові завдання покладаються на Міністерство юстиції – здійснення 

державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень. 

Отже, аналізуючи сучасний стан державного правління ми спостерігаємо 

значну оптимізацію органів центральної виконавчої влади. Проведення 

адміністративної реформи дає змогу для ефективного та результативного 

функціонування державного правління, що допоможе достатньо забезпечити 

потреби, права та інтереси громадян, а також підвищити життєвий рівень 

населення. 

Проведення адміністративної реформи має перетворити систему органів 

виконавчої влади на чітко-керований механізм із доцільним та правильним 
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розподілом повноважень, функцій посадових осіб. А також встановлення 

відповідальності за порушення меж свої повноважень.  

Тому проведення адміністративної реформи є одним із основних етапів 

на шляху до становлення України на міжнародній арені, як високорозвиненої, 

європейської країни з чітким та функціонуючим державним апаратом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

При досягненні шістнадцятирічного віку особа починає нести 

відповідальність за вчинення адміністративних проступків. Заходи впливу 

виховного характеру – це різновид заходів адміністративної відповідальності, 

що полягають у державному та громадському осуді неправомірної поведінки 

особи і обмеженні її прав та інтересів [4, с. 90]. 

Питання заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх є 

актуальним на сьогодні, оскільки правопорушення серед цієї групи суб’єктів 

адміністративного права невпинно зростають, що викликає занепокоєність.  

І тому держава повинна поєднати ефективність і гуманність для вирішення 

цієї проблеми. 

Дане питання досліджували такі науковці як В.П. Тарануха, Л.В. Коваль, 

О.О. Погрібний, Д.М. Бахрах, В.О. Продаєвич, Н.М. Мироненко, 

О.Л. Чернецький, Ю.І. Ковальчук, Р.А. Калюжний, С.Г. Стеценко,  

А.Т. Комзюк та інші. 


