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Визначено сутність поняття «координація». Досліджено нормативноправове забезпечення координаційної діяльності на рівні центральних органів виконавчої влади. Розглянуто координаційні зв’язки в системі центральних органів виконавчої
влади. Запропоновано напрями вдосконалення управління в зазначеній сфері.
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Шевченко Е., Сенченко Л. Правовые основы координации центральных
органов исполнительной власти. Определена сущность понятия «координация».
Исследовано нормативно-правовое обеспечение координационной деятельности на
уровне центральных органов исполнительной власти. Рассмотрены координационные связи в системе центральных органов исполнительной власти. Предложены
направления совершенствования управления в указанной сфере.
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деятельность центральных органов исполнительной власти, координационные
связи в системе центральных органов исполнительной власти.

Постановка проблеми. Розгалужена система центральних
органів виконавчої влади в Україні в умовах розвитку публічної влади
та реформування окремих сфер і галузей на сьогодні зазнає трансформації, зокрема й у питанні забезпечення координації. Постійні
зміни в складі повноважень центральних органів управління, їхніх
назв і підпорядкування не завжди сприяють виконанню основних
завдань держави, забезпеченню розвитку окремої сфери управління.
Тож наразі актуальною є проблема визначення принципів і функцій
координації на рівні центральних органів виконавчої влади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання координації
на рівні центральних органів виконавчої влади в останні роки
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розглядалося науковцями лише в окремих сферах. І. Вороніна [1],
А. Русецький [2], В. Невядовський [3] та інші присвятили свої
дослідження координаційній діяльності правоохоронних органів,
А. Бондаренко [4] зосереджував увагу на діяльності органів державного фінансового контролю; розмежування понять «координація»
і «взаємодія» в управлінській науці на прикладі практичної діяльності
органів внутрішніх справ вивчав О. Клюєв [5]. Окремо з’ясовував
питання координації державних органів і громадських організацій
В. Львов [6]. Також досліджував проблеми удосконалення діяльності
координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів і служб при Президенті України Н. Коваль [7] тощо.
Проте не вивченою залишається така управлінська функція, як
координація на рівні середньої ланки – центральних органів виконавчої влади. Отже, це дослідження присвячене пошуку шляхів
удосконалення координаційної діяльності на рівні центральних
органів виконавчої влади.
Метою статті є визначення сутності поняття «координація»,
нормативного забезпечення координаційної діяльності на рівні органів
центральної виконавчої влади та шляхів її вдосконалення.
Матеріали та методи. Нормативну базу дослідження становлять
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», Закон України
«Про Кабінет Міністрів України», Постанова Кабінету Міністрів України
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
Методологічною основою проведеного дослідження є загальнонаукові
та спеціально-юридичні методи пізнання.
Результати дослідження. Питання координації системи органів
виконавчої влади досліджували вчені В. Авер’янов, О. Аксьонов,
Г. Атаманчук, О. Бандурка, І. Голосніченко, В. Колпаков тощо, однак
єдиного розуміння його сутності так і не знайдено, що підкреслює
актуальність наукового пошуку в цьому напрямі.
У науковій літературі стосовно адміністративного права у загальному значенні терміном «управління» позначається цілеспрямована сукупність дій, що забезпечують узгодженість і координацію
спільних робіт з метою досягнення суспільно важливих цілей та
вирішення завдань [8, с. 53].
У Академічному тлумачному словнику термін «координація»
трактується як «погодження, зведення до відповідності, установлення
взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, між діями, поняттями
тощо» [9]. Саме поняття «координація» має латинське походження
(ordinare – «упорядковувати», суфікс ordo – «ряд, стрій, порядок») [10].
О. Клюєв пропонує таке визначення поняття «координування»:
це сукупність дій, спрямованих на забезпечення упорядкованого
функціонування суб’єкта й об’єкта управління, зокрема узгодженої
роботи всіх ланок системи та окремих працівників [5, с. 78].
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Отже, сутність координації полягає у встановленні взаємозв’язків між елементами системи органів виконавчої влади.
У юридичній літературі поняття координації розкривається як
функція управління. Вчені-юристи Г. Атаманчук, А. Берлач, Ю. Битяк,
С. Ківалов, Ф. Фіночко та ін. до загальних функцій, окрім планування,
організації, регулювання та контролю, відносять і координацію. До
того ж у наукових колах побутує думка, що координація як функція
управління посідає своє місце серед допоміжних функцій. Так,
допоміжні функції за критерієм забезпечення потреб класифікують
у чотири групи: у цілепокладаючій організації – прогнозування,
стратегічне та поточне планування; у необхідних ресурсах – фінансування, матеріально-технічне постачання, транспортне обслуговування,
стимулювання, трудові ресурси, кадрове забезпечення; у впорядкованості, погодженості в діях – керування, координація, організація,
контроль та ін.; у постійному вдосконаленні самої системи управління –
організація, діагностування, проєктування, організаційний розвиток
тощо [11, с. 131]. Отже, координація входить до групи функцій, що
забезпечують впорядкованість системи, відповідають за погодження
у діяльності.
Відповідно до класифікації функцій управління, яку пропонують Ю. Ведєрніков і В. Шкарупа [12], виокремлено три групи
функцій. До орієнтування системи вони відносять функції: аналізу,
прогнозування, планування, правового регулювання та методичного
керівництва; до забезпечення системи – функції матеріально-технічного, фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення; до
функцій оперативного управління – організації управління, загального
керівництва й оперативного розпорядництва, попередньої та поточної
координації, контролю, обліку й оцінки. Зокрема за зазначеної
класифікації визначено два види координації: попередню і поточну.
Як бачимо, функції управління дублюються, проте вчені відносять їх до різних груп. Утім, не викликає сумніву, що функція
координації є неодмінною частиною публічного управління.
Слушною є позиція науковців у тому, що за координації одна
«сторона – організатор – виступає як керуючий компонент системи,
тобто є суб’єктом управління, а друга – є керованим компонентом, а
саме об’єктом управління, якому немає потреби нести організаторський тягар» [5, с. 78]. Тож одна зі сторін адміністративних відносин
(яка застосовує функцію координування) має владні повноваження
стосовно іншої, що закріплено на законодавчому рівні.
Функція координації у сфері виконавчої влади прописана
у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» [13], зокрема такий
орган виконує координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади (п. 9 ст. 2); у відносинах з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади – спрямовує і координує
їхню роботу (ст. 21); а також у п. 1 ст. 18 Закону України «Про
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центральні органи виконавчої влади» [14] зазначено, що «Кабінет
Міністрів України спрямовує та координує діяльність центральних
органів виконавчої влади через міністра у порядку, визначеному цим
законом та актами Кабінету Міністрів України».
Координація як функція управління віднесено до основних
повноважень уряду України. Ст. 20 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» [13] зазначає, що вищий орган виконавчої влади
України координує діяльність органів виконавчої влади нижчої ланки,
органів місцевого самоврядування, а також установ, організацій,
підприємств у сферах: охорони навколишнього природного середовища; ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; правової політики,
законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина щодо
запобігання й протидії корупції.
Міністри представляють основні питання діяльності свого
міністерства у Кабінеті Міністрів України. Втім, діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до
складу уряду України, зокрема різноманітні служби, інспекції,
агентства тощо, координують міністри зі складу уряду. Отже, діяльність центральних органів виконавчої влади на рівні вищого органу
виконавчої влади презентують ті міністри, до сфери спрямування та
координації яких належать ці органи.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади» міністр здійснює функції, що пов’язані з координацією центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ):
 забезпечує формування державної політики у відповідній сфері;
 видає нормативні акти, які обов’язкові до виконання ЦОВВ;
 погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів; пропозиції керівника ЦОВВ щодо утворення, реорганізації,
ліквідації його територіальних органів;
 порушує перед урядом України питання: щодо скасування
актів ЦОВВ; притягнення до дисциплінарної відповідальності, проведення службового розслідування;
 доручає керівнику ЦОВВ скасувати акти його територіальних
органів;
 заслуховує звіти про виконання покладених на ЦОВВ завдань
та планів роботи;
 визначає структурний підрозділ апарату міністерства, що відповідає за взаємодію з ЦОВВ; посадових осіб міністерства, які включаються до складу колегії ЦОВВ; порядок обміну інформацією між
міністерством та ЦОВВ, періодичність її подання;
 тощо.
З метою організації взаємодії та координації органів на
центральному рівні є необхідність чіткого визначення підпорядкованості. Для розв’язання таких питань з 2014 року уряду передана
ISSN 2616‐6100. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 5

87

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

функція формування системи ЦОВВ, який сьогодні визначає схему
координації та спрямування роботи центральних органів виконавчої
влади через відповідних членів Кабінету Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади» чітко врегульовано та
нормативно задекларовано підпорядкованість державних служб,
державних агентств, державних інспекцій тощо – центральних органів
виконавчої влади. Відповідно до Схеми спрямування та координації
діяльності центральних органів виконавчої влади визначені міністри –
члени Кабінету Міністрів України, які координують діяльність
відповідних ЦОВВ (таблиця).
Таблиця
Координаційні зв’язки у системі центральних органів виконавчої влади
Міністр, через якого
здійснюється
координація ЦОВВ
Міністр внутрішніх
справ України
Міністр захисту довкілля
та природних ресурсів
України

Міністр інфраструктури
України

Міністр енергетики
України
Міністр культури та
інформаційної політики
України

Міністр освіти і науки
України
Міністр охорони
здоров’я України
Міністр розвитку громад
та територій України
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ЦОВВ, діяльність яких координується міністерством
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Державна міграційна служба України
Національна поліція України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство рибного господарства України
Державне агентство України з управління зоною відчуження
Державна екологічна інспекція України
Державна служба геології та надр України
Державна авіаційна служба України
Державне агентство інфраструктурних проєктів України
Державне агентство автомобільних доріг України
Державна служба морського та річкового транспорту України
Державна служба України з безпеки на транспорті
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Державна інспекція енергетичного нагляду України
Український інститут національної пам’яті
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької
освіти
Державне агентство України з питань кіно
Державне агентство розвитку туризму України
Державна інспекція культурної спадщини України
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті
Державна служба охорони культурної спадщини України
Національна комісія зі стандартів державної мови
Державна служба якості освіти України
Національна служба здоров’я України
Державна служба України з лікарських засобів та контролю
за наркотиками
Державна інспекція містобудування України
Державна сервісна служба містобудування України
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Закінчення таблиці
Міністр, через якого
здійснюється
координація ЦОВВ
Міністр розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України

Міністр соціальної
політики України
Міністр фінансів
України

Міністр цифрової
трансформації України
Міністр юстиції України

ЦОВВ, діяльність яких координується міністерством
Державне агентство резерву України
Державне космічне агентство України
Державна служба експортного контролю України
Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Державна служба України з питань праці
Державна соціальна служба України
Пенсійний фонд України
Агентство з управління державним боргом України
Державна аудиторська служба України
Державна казначейська служба України
Державна митна служба України
Державна податкова служба України
Державна служба фінансового моніторингу України
Державна фіскальна служба України
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України
Державна архівна служба України

Джерело: складено авторами за [15].

Окрім наведених у таблиці даних, варто зазначити, що окремі
ЦОВВ координуються напряму урядом України. До таких органів
належать: Антимонопольний комітет України; Державна інспекція
ядерного регулювання України; Державна регуляторна служба України;
Державна служба статистики України; Національне агентство України
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів; Національне агентство з питань
державної служби України; Національне агентство з питань запобігання корупції; Фонд державного майна України.
Доречно звернути увагу на відмінність за кількістю органів,
діяльність яких координується міністром. Так, на міністра культури та
інформаційної політики України покладається обов’язок регулювати
діяльність вісьмох державних органів, а на міністра цифрової трансформації чи міністра юстиції – лише одного. Така позиція впливає на
завантаженість роботи та якість управління. Доцільно також переглянути повноваження державних служб, щоб уникнути дублювання
повноважень або укрупнити служби, що виконують споріднені повноваження (для прикладу: Державна податкова служба України та
Державна фіскальна служба України чи Державна інспекція культурної спадщини України та Державна служба охорони культурної
спадщини України).
Досить часто вносяться зміни до нормативно-правових актів
щодо підпорядкованості ЦОВВ, що негативно впливає на діяльність
цих органів і системи виконавчої влади загалом. За результатами аналізу
нормативно-правових актів зазначено, що з жовтня 2014 по серпень
2020 рр. внесено 45 змін щодо координації системи центральних
органів виконавчої влади України.
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Висновки. Така діяльність, як координація, на рівні центральних органів виконавчої влади України законодавчо закріплена у
Законах «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет
Міністрів України». У процесі реформ здійснено спроби щодо зміни
схем спрямування та координації центральних органів виконавчої
влади. Однак до сьогодні тривають пошуки в напрямі покращення
ефективності діяльності управлінських органів.
Для налагодження координаційної діяльності необхідно широко
використовувати електронні засоби зв’язку, що допоможе налагодити
оперативне управління між суб’єктами. З метою розвитку функції
координації на середній ланці центральних органів виконавчої влади
пропонується внести до ст. 18 Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади» пункт щодо погодження планів роботи центрального органу виконавчої влади міністром, що забезпечує координацію
цього органу. Це дасть можливість на стадії планування спрямувати
діяльність конкретного органу центральної виконавчої влади у напрямі імплементації державної політики у відповідній сфері.
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Shevchenko O., Senchenko L. Legal bases of coordination of central
executive authorities.
Background. The extensive system of central executive bodies in Ukraine
needs to be improved in general, in particular with regard to the implementation
of coordination relations.
Analysis of recent research and publications. The issue of coordination at
the level of central executive bodies has been studied in recent years by scientists
only in certain areas, therefore, our attention is paid to finding ways to improve
coordination activities at the level of central executive bodies.
The aim of this article is to define the essence of the concept of
«coordination», the study of regulatory support for coordination activities at the
level of central executive bodies and ways to improve it.
Materials and methods. The study is based on special legislation in this
area using general scientific and special legal methods of cognition.
Results. The essence of coordination is to establish relationships between
the elements of the system of executive bodies. The coordination function is an
integral part of public administration and ensures the orderliness of the system.
Coordination, as a management function, is one of the main powers of the
Cabinet of Ministers of Ukraine, as it directs and coordinates the work of central
executive bodies.
In order to organize interaction and coordination of bodies at the central
level, there is a need for clear subordination. As of today, the subordination of
certain state services, state agencies, and state inspections to the relevant
ministers of the Cabinet of Ministers of Ukraine is clearly defined. It is worth
emphasizing the differences in the number of bodies whose activities are coordinated
by the Minister, which affects the workload and quality of management.
Conclusion. In our opinion, it is necessary to review the powers of public
services in order to avoid duplication, as well as to reduce the number of
management bodies, for example, by transferring inspection functions to public
organizations, which will relieve government bodies and provide more attention
to strategic issues.
Keywords: coordination, coordination function, coordination activity of
central executive authorities, coordination relations in the system of central
executive authorities.
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ
ВИРІШЕННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СПОЖИВАЧА:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
1

Розглянуто правові проблеми державного захисту прав споживачів
в Україні та досліджено європейський досвід альтернативних способів вирішення
спорів за участю споживача. Визначено шляхи удосконалення правового захисту
прав споживачів в Україні.
Ключові слова: споживач, арбітражний орган, захист прав споживачів,
альтернативні способи вирішення спорів.
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