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У статті здійснено аналіз основних функцій виконавчої влади як гілки влади держав-
ної. Зокрема,  виокремлено такі провідні напрямки в діяльності органів виконавчої влади, 
як управління політичне (політична функція) й адміністративне (адміністративна функція), 
розкрито зміст правозастосовної, юрисдикційної й нормотворчої функцій. 

Ключові слова: державна влада, гілка влади, виконавча влада, виконавчо-розпорядча 
діяльність, державне управління, функції виконавчої влади.

Виконавча влада є найбільш 
видимою інституцією політичної 
системи суспільства, діяльність 
якої безпосередньо пов’язана з 
повсякденним життям громадян. 
Вона не тільки втілює в життя 
політичні рішення, а часто ще 
й ініціює та організовує їх ухва-
лення, набуваючи домінантної 
ролі в житті суспільства. Партій-
но-політична боротьба в соціумі 
точиться здебільшого довкола 
здобуття виконавчої влади або 
ж визначального впливу на неї. 
Ефективністю цієї влади й мі-
рою контролю над нею з боку 
суспільства визначається сту-
пінь його демократизму.

Отже, не випадково про-
блеми виконавчої влади тра-
диційно перебувають у полі 
зору вчених-правознавців і до-
сить широко висвітлюються в 
юридичній науковій літерату-
рі. Дослідженням актуальних 
питань функціонування вико-

навчої влади займалися такі 
фахівці-правники, як В. Б. Аве-
рянов, Ю. П. Битяк, І. Б. Коліушко, 
М. І. Ославський, О. В. Петри-
шин та ін. [Див: 1; 3; 6; 9; 11].  

Поняттям «виконавча вла-
да»  у його прямому значенні 
оперують  лише у правовій док-
трині. Звичайно, ця категорія 
часто вживається і в інших на-
уках ( наприклад, у політології 
або соціології, теорії управлін-
ня), але там її точність порушу-
ється, оскільки вона здебільшого 
застосовується надмірно роз-
ширено, у значенні будь-якого 
директивного рішення органу 
державної влади. Особливе міс-
це в осмисленні виконавчої вла-
ди належить адміністративному 
праву, завдання якого – інтер-
претувати й розкрити структуру, 
повноваження й безліч проявів 
цієї влади[3]. Проте саме тео-
рія держави і права поклика-
на трактувати виконавчу владу 
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через установлення найбільш 
загальних закономірностей її 
виникнення й функціонування, 
з'ясувати її призначення й роль 
у соціумі, а також  місце в систе-
мі влади державної. 

Саме поняття «виконавча 
влада», можливо, не є найточ-
нішим, бо воно повністю не від-
биває тієї важливої ролі, яку ві-
діграють глава держави й уряд 
у політичному житті країн сучас-
ного світу. Адже ця роль на да-
ний час зовсім не обмежується 
тільки виконанням законів, що 
приймаються парламентом. Ця 
правова категорія більшою мі-
рою вписується у правову док-
трину країн з відносно жорстким 
поділом влади (президентські й 
напівпрезидентські республіки). 
У державах з парламентарними 
формами правління має місце 
взаємозалежність різних гілок 
влади, що робить бар'єри між 
ними менш чіткими [12]. 

Щодо виникнення виконав-
чої влади існують дві точки зору. 
Згідно з першою вона з’явилася 
майже одразу з появою держа-
ви. Зараз стверджується, що в 
попередні епохи, включаючи й 
середньовіччя, в монархічних 
державах функції виконавчої 
влади виконували їх глави. У 
державах з республіканською 
формою правління тієї ж істо-
ричної доби ця влада здійсню-
валася різними вищими поса-
довими особами (консули – у 

Стародавньому Римі, дожі – у 
Венеції, державні капітани – в Ге-
нуї, посадники й архієпископи – 
в Новгороді) [8, с. 118, 119]. 

У той же час більшість дер-
жавознавців зазначають, що 
виконавча влада – одна з гілок 
єдиної державної влади, функці-
онування якої можливе лише за 
умов реалізації принципу поді-
лу влади [17]. Іншими словами, 
вести мову про існування вико-
навчої влади до моменту виник-
нення й реалізації такого поділу 
немає підстав. Звісно, можна 
говорити про законодавчі, ви-
конавчі й судові повноваження 
(функції) монарха, використову-
ючи при описі державної влади 
в класичних монархіях понятій-
ний апарат теорії поділу влади. 
Але наявність таких функцій ще 
не означає дійсного, реального 
існування законодавчої, судо-
вої й виконавчої гілок влади, які 
мали б свої специфічні озна-
ки, своєрідну сферу діяльності, 
особливий механізм формуван-
ня й функціонування. Ось чому 
більш правильною є точка зору, 
що про виконавчу владу (у влас-
ному значенні цього поняття) 
може йтися лише за умови ре-
алізації конституційного принци-
пу поділу влади. 

Отже, виконавча влада є 
однією з 3-х традиційних гілок 
державної влади. У здійсненні 
покладених на неї законом по-
вноважень у межах компетен-
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ції, встановленої конституцією й 
законами, вона є самостійною і 
незалежною від інших гілок вла-
ди.  Як елемент поділу влади, 
виконавча влада включає низ-
ку повноважень з  контролю за 
іншими гілками, а значить, охо-
плюється системою стримувань 
і противаг [2, с. 320]. 

Повноваження, які станов-
лять зміст виконавчої влади, 
сенс діяльності її органів, зумов-
люють законність її рішень і дій, 
безпосередньо випливають з її 
призначення. Але питання про 
останнє в юридичній науці ви-
рішується неоднозначно. Пер-
ша позиція полягає в тому, що 
ця влада покликана втілювати в 
життя закони парламенту. У пра-
вовій науковій літературі часто 
стверджується, що законодавча 
гілка державної влади є спря-
мовуючою й контролюючою, а 
виконавча – виконуючою й під-
законною.

З точки зору концепції поді-
лу влади виконавча є владою по 
виконанню законів, з реалізації 
їх у житті суспільства будь-якими 
законними засобами, включаючи 
примус. Вона має прерогативу 
виконувати прийняті парламен-
том закони та інші рішення [5, 
с. 125]. Однак ні в минулому, ні 
тим паче сьогодні ця гілка влади 
не замикається лише на контр-
олі щодо виконання законів. По-
перше, у зв’язку з необхідністю 
забезпечувати реалізацію зако-

нодавчих положень виконавчій 
гілці влади необхідно вирішувати 
безліч поточних проблем і питань 
у найрізноманітніших царинах 
життя. Особливістю даної влади 
є й те, що вона здійснюється від-
повідно до законів, залишаючись 
при цьому в їх межах  значною мі-
рою самостійною при розв’язанні 
завдань, що стоять перед дер-
жавою. По-друге, вона  вбирає 
в себе низку повноважень, які 
ні прямо, ні опосередковано не 
пов’язані із завданням виконан-
ня законів, прийнятих парламен-
том або народом. 

Умовою й важливим чинни-
ком, що сприяє виконанню цією 
владою громадської місії висту-
пає системність її організації  й 
функціонування. У такий спосіб 
виконавча влада матеріалізу-
ється в діяльності спеціальних 
суб'єктів, що утворюють систему 
її органів, функціонуючих на цен-
тральному й місцевому рівнях і 
які становлять собою механізм 
досліджуваної влади. Основни-
ми елементами останнього зде-
більшого виступають  глава дер-
жави й уряд, характер взаємодії 
яких між собою, а також з пар-
ламентом визначає особливості 
форми правління тієї чи іншої 
країни [13, с. 34,35]. Окрім цього, 
до механізму виконавчої влади 
входять органи центральні (мі-
ністерства, відомства) й місцеві. 
Перші забезпечують розробку і 
втілення в життя загальнодер-
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жавних програм, виконання за-
конів, нагляд за нижчими ор-
ганами виконавчої влади. Для 
здійснення цих завдань міністер-
ства й центральні відомства мо-
жуть мати місцеві та/або регіо-
нальні представництва. У деяких 
країнах (у США, більшості країн 
Латинської Америки) кількість 
міністерств та інших централь-
них органів державної виконав-
чої влади обмежена законом 
(найчастіше на рівні 20 – 25). 
Завданням місцевих її органів є 
забезпечення виконання загаль-
нодержавних програм на місцях, 
розв’язання проблем місцевого 
характеру, а також нагляд за за-
конністю рішень місцевого само-
врядування [10]. 

Особливістю механізму ви-
конавчої влади те, що він утво-
рює виконавчу вертикаль. На 
відміну від законодавчих і судо-
вих органів держави, де панує 
відповідна субординація, органи 
влади виконавчої пов’язані суво-
рою ієрархією, що ґрунтується 
на підлеглості. Вони мають пра-
во безпосередньо зобов’язувати 
підлеглі органи, вказуючи їм, як 
необхідно діяти, як саме вирішу-
вати те чи інше питання тощо. 
Ієрархія передбачає, що вико-
навчу владу очолює посадова 
особа або один орган. Такою 
особою може бути монарх, що 
записано в конституціях (при-
міром, Марокко) або встанов-
лено конституційним звичаєм 

(Великобританія), чи президент 
(Сполучені Штати Америки). У 
дійсності ж у парламентарних 
монархіях і республіках вико-
навча влада належить уряду і 
все більше концентрується в ру-
ках прем’єр-міністра [16, с. 294]. 

Поруч з ієрархічністю апарат-
но-адміністративній діяльності, 
здійснюваній розглядуваним ме-
ханізмом, притаманні формаль-
ність й інструктивна  регламен-
тованість. Усе це разом утворює 
бюрократію, якою науковці на-
зивають раціональну форму 
колективної діяльності людей, 
ієрархічну систему управління, 
якій властиві чітке визначення 
меж компетенції на кожному з 
рівнів і прийняття публічних рі-
шень у суворій відповідності до 
порядку, встановленому зако-
нами й інструкціями. Позитив-
ність бюрократичної системи 
полягає в тому, що вона надає 
державному управлінню певної 
усталеності, впорядкованості, 
дисциплінованості й надійності, 
функціональної ефективності й 
формальної визначеності. Бюро-
кратичність надає апаратній ді-
яльності формально-раціональ-
ного характеру, уможливлює її 
планування й інструменталь-
но-методичне забезпечення, за
провадження оптимальних ме-
тодів управління, чітке підпо-
рядкування складників владної 
піраміди, спеціалізацію і профе-
сіоналізм управлінських кадрів. 
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Її призначення, зокрема, в тому, 
щоб бути носієм нормативно-
го, впорядковуючого начала в 
житті суспільства, що особливо 
важливо в часи радикальних 
перетворень. 

Зауважимо водночас, що 
перебільшення ролі і значущості 
формальної сторони будь-якої 
справи викликає перетворення 
бюрократичності на так званий 
чистий бюрократизм, коли по-
слідовне дотримання інструкцій, 
зосередження важелів влади в 
руках апарату чиновників при-
зводить до відриву адміністру-
вання від реальних потреб жит-
тя, до помилок у керівництві й до 
безпорадності в разі виникнен-
ня, так би мовити,  позаштатних 
ситуацій [10, с. 257]. 

Як вбачається, варто підтри-
мати концепцію, яка виходить з 
того, що функції виконавчої вла-
ди тісно пов'язані з суспільними 
функціями держави й віддзерка-
люють способи їх виконання. На 
різних етапах розвитку держави 
змінюються підходи до визна-
чення її ролі й функцій. Це по-
яснюється такими чинниками, 
як-то: (а) зміна умов функціону-
вання держави й вимог до неї 
з боку суспільства у зв’язку з 
переходом до нової фази його 
життєвого циклу; (б) зміни в еко-
номічному й соціально-політич-
ному устрої;(в) кризові періоди, 
що вимагають посилення урядо-
вої регламентації.

Загальноприйнятим стало 
розуміння функцій як провідних 
напрямків у діяльності органів 
виконавчої влади, в яких вира-
жається цільове навантаження 
відповідної гілки влади держав-
ної і з якими прямо пов'язані 
обсяг і зміст державно-владних 
повноважень, що надаються ор-
ганам виконавчої влади. Як вид 
діяльності органів цієї влади, 
кожна з них характеризується 
самостійністю, однорідністю по-
вторюваністю, має свою сфе-
ру дії й виконується, як прави-
ло, відповідними методами [4, 
с. 14,15]. Функції відбивають 
зміст діяльності органів вико-
навчої влади й відповідною мі-
рою характеризують її сутність. 
Проте серед науковців не існує 
одностайної точки зору стосов-
но конкретного переліку функцій 
виконавчої влади, що залежить 
від обраного теоретиком класи-
фікаційного критерію.

Досить часто у структурі 
здійснення виконавчої влади ви-
різняють 2 основні функції – по-
літичного керування (політична) 
й адміністративного управління 
(адміністративна). Так, згідно 
з Основним Законом ФРН ви-
конавча влада поширюється, з 
одного боку, на реалізацію пра-
вових норм, тобто на виконання 
права й управління (функція ад-
міністративна), а з другого – на 
правлячу владу (функція губер-
нативна) [15]. 
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Змістом політичної функції 
є розробка державної політи-
ки, завдання якої – окреслен-
ня кола питань, що потребують 
першочергової уваги громад-
ськості, зосередження зусиль 
і коштів для їх вирішення. Роз-
робка державної політики – це 
підготовка, пропонування й 
ухвалення відповідних рішень, 
що мають обов’язкове значен-
ня, накреслення шляхів (про-
грам) їх виконання, здійснення 
кадрових призначень на ключо-
ві посади. Про політичність рі-
шення можна вести мову, лише 
коли є різні варіанти вирішення 
проблеми, а значить, від волі 
суб’єкта і форми його волеви-
явлення залежать остаточний 
варіант і наслідки останнього. 
Якщо ж дії суб’єкта регламен-
товані, тобто за певних умов він 
зобов’язаний прийняти лише 
одне конкретне рішення, то в на-
явності звичайне управлінське 
рішення [6, с. 65,67].

Змістом адміністративної 
функції є втілення в життя дер-
жавної політики шляхом адмі-
ністративно-державного управ-
ління, тобто  діяльності органів 
та установ виконавчої влади, де 
працюють професійні державні 
службовців. Вона передбачає 
ієрархію й відповідальність за 
виконання державних рішень 
нижчих органів перед вищими, 
а її завдання – спрямованість 
на цей процес [10, с. 254,256]. 

Це і є управлінська діяльність 
у вузькому значенні  цього 
поняття. 

Водночас підкреслимо, що 
виконавчу владу не можна ото-
тожнювати із системою дер-
жавного управління: в інститу-
ційному плані остання набагато 
ширша. Ця влада становить со-
бою державне управління пе-
реважно щодо органів нижчого 
рівня; у цьому сенсі адміністра-
тивно-правовий підхід до ви-
конавчої влади вважається до-
пустимим. Що ж до реалізації 
даної функції, то можемо, таким 
чином, вважати, що виконавча 
влада знаходить свій прояв при 
застосуванні або виконанні зако-
нодавства в конкретних суспіль-
них процесах і взаємозв'язках, 
при задоволенні конкретних ін-
тересів, забезпеченні прав і сво-
бод громадян. 

Разом з функцією виконання 
законів та інших нормативно-
правових актів, виконавча влада 
здійснює ще й розпорядчу функ-
цію. Її органи  від імені держави і 
з відповідними повноваженнями 
ухвалюють ті чи інші рішення, 
керують підпорядкованими їм 
галузями, застосовують поряд 
з методами переконання також 
засоби державного примусу [14, 
с. 21]. Вони вправі ухвалювати 
нормативні акти загального ха-
рактеру, втручаючись у сферу 
компетенції законодавчих орга-
нів (делеговане законодавство й 
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регламентарна влада), брати на 
себе певні квазісудові функції, 
контролювати роботу підпоряд-
кованого їм апарату, а також здій-
снювати позавідомчий контроль. 
Як бачимо, виконавча влада не 
тільки виконує норми законів, а 
й здійснює загальне керівництво 
державними справами. 

Розгалуженість функцій ви-
конавчої влади підтверджується 
положеннями Конституції Украї-
ни. Так, Кабінет Міністрів Укра-
їни відповідно до ст. 116 Осно-
вного Закону країни забезпечує: 
(а) державний суверенітет та 
економічну самостійність Укра-
їни, (б) здійснення внутрішньої 
й зовнішньої політики держави, 
(в) виконання Конституції і зако-
нів України, нормативних актів, 
указів Президента, (г) вжиття за-
ходів стосовно дотримання прав 
та свобод людини і громадянина 
та ін. [7, с. 557,558].

Будучи гілкою єдиної держав-
ної влади, виконавча не може ото-
тожнюватися з видом державної 
діяльності. Виконавчо-розпоряд-
ча діяльність – не сама влада, а 
лише форма її практичної реалі-
зації. Влада – сутнісне вираження 
такої діяльності, її функціональ-
ної й компетенційної визначенос-
ті, базова категорія. Виходячи з 
цього положення можемо ствер-
джувати, що виконавча влада не 
тотожна державному управлінню, 
а виступає певним видом дер-
жавно-владної діяльності.

Із функціонуванням дослі-
джуваної влади прямо пов'язана 
правозастосовна, юрисдикційна 
й нормотворча види діяльності. 
Від них у першу чергу залежить 
ефективність виконання зако-
нів. Правозастосовний характер 
цієї  влади підтверджується, зо-
крема, положеннями статей 116 
і 119 Конституції України, які вка-
зують, що виконавча  влада орі-
єнтована перш за все на реаліза-
цію законів, інших нормативних 
актів. Застосування нею права 
є її повсякденною  практичною 
діяльністю, що має творчий, ор-
ганізуючий зміст. Це справжня 
управлінська діяльність у своє-
му істинному вигляді. Централь-
ною ланкою правозастосовної 
діяльності є управлінське рішен-
ня, тобто владний індивідуаль-
ний акт – усний або письмовий, 
адресований відповідному колу 
осіб з метою вирішення конкрет-
ної проблеми.

Основна спрямованість 
юрисдикційної функції органів 
виконавчої влади у правовій де-
мократичній державі – захист 
прав і свобод громадян. Саме 
вона забезпечує ефективну охо-
рону громадського порядку, дис-
циплінує роботу державного апа-
рату. Її завдання – застосування 
адміністративних, дисциплінар-
них, матеріальних і фінансових 
санкцій до громадян і працівників 
апарату державного управління, 
які вчинили правопорушення.
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Ефективність функціону-
вання виконавчої влади можли-
ва лише за умови, якщо в дер-
жаві створено стійку й жорстку 
централізовану й ієрархічну її 
вертикаль, яка дозволить точ-
но і своєчасно запроваджувати 
в життя прийнятті рішення. До 
особливих принципів, на яких 
ґрунтується діяльність даної 
влади, відносять: (а) оператив-
ність, (б) організацію на підста-
ві адміністративної підлеглості, 
(в) підзаконність і (г) підзвітність 
перед представницькими орга-
нами [5, с.125]. Якщо органи за-
конодавчої влади закріплюють 
у праві рішення нормативного 
характеру, то органи влади ви-
конавчої  на підставі своїх дер-
жавно-владних повноважень 
забезпечують застосування цих 
нормативних розпоряджень, 
продовжують їх піднормативне 
регулювання у випадках, коли 
необхідна їх конкретизація. 
Отже, будучи наділеною правом 
здійснювати розпорядчу діяль-
ність, ця гілка влади у процесі 
виконання законів видає власні 
нормативні правові акти, тобто 
виконує функцію підзаконного 
регулювання суспільних відно-
син. Правотворча діяльність ор-
ганів виконавчої влади в межах 
її компетенції продовжує діяль-

ність, розпочату законодавцем. 
Якщо норми закону не регулю-
ють безпосередньо управлін-
ських відносин (а вони потребу-
ють правової регламентації), цю 
функцію беруть на себе відпо-
відні органи виконавчої влади.

 Якщо звернути пильну увагу 
на розвиток гілок влади в сучас-
ному світі, маємо констатувати, 
що саме виконавчій владі при-
таманний найбільший динамізм. 
Змінюються її функції, вводяться 
нові форми й методи здійснен-
ня, зростає сфера нормотворчих 
повноважень та ін. Тенденцією 
останніх десятиліть у світі стало 
деяке зміцнення, посилення ролі 
цієї влади в житті суспільства. З 
огляду на своєрідні риси остан-
ньої саме органи, які є носіями, 
найчастіше намагаються пору-
шити баланс гілок влади, вийти 
з-під контролю інших органів 
державної влади. Для уникнення 
зайвого посилення ролі виконав-
чої влади її діяльність повинна 
весь час супроводжуватися по-
стійним внутрішнім і спеціаль-
ним зовнішнім контролем з боку 
уповноважених органів, посадо-
вих осіб, а також громадськості. 
Отже, дослідження цих аспектів 
функціонування влади виконав-
чої як гілки влади державної сьо-
годні залишається актуальним.
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ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КАК ВЕТВИ ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Хоменко Е.В.

В статье осуществлен анализ основных функций исполнительной власти как ветви 
власти государственной. В частности, выделены такие ведущие направления в деятельнос-
ти органов исполнительной власти, как управление политическое (политическая функция) и 
административное (административная функция), раскрыто содержание правоприменитель-
ной, юрисдикционной и нормотворческой функций.

Ключевые слова: государственная власть, ветвь власти, исполнительная власть, испол-
нительно-распорядительная деятельность, государственное управление, функции исполни-
тельной власти.

THE PECULIARITIES AND FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE 
POWER AS A BRANCH OF THE STATE POWER

 Khomenko O.V.

The article gives the analysis of the executive power as a branch of the state power. Besides, 
it determines such basic directions in the activities of the executive power bodies as political control 
(political function) and management control (administrative function). It also shows the contents of 
low enforcement, jurisdictional and rule – proclaiming functions.
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