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ЗАКОНОДАВЧА ГІЛКА ВЛАДИ

Верховна Рада України

Право законодавчої ініціативи мають:

Президент України,

Народні депутати,

Кабінет Міністрів України,

Національний банк України.
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ВИКОНАВЧА ГІЛКА ВЛАДИ

 Кабінет Міністрів України

 Центральні органи виконавчої влади

 Місцеві органи виконавчої влади (місцеві 
державні адміністрації, територіальні 
підрозділи центральних органів виконавчої 
влади) 

Місцеве самоврядування (в частині 
виконання делегованих повноважень)
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ІНШІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
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Радa національної безпеки і оборони України

Центральна виборча комісія 

Національні комісії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики та комунальних послуг

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
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Динаміка зміни чисельності 

державних службовців
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ВІДОМОСТІ ЩОДО КІЛЬКОСТІ  ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА 

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (за період з 2006 

по 2016 рр. – без силових структур)
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ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

На початок 2016 року було 351,8 тис. ДС і ПОМС (з них: ДС - 268 370, 

а ПОМС – 83,4 тис. осіб).

Станом на 1 січня 2017 року фактична чисельність державних 

службовців, які працюють, становила 200 202 особи, загальна кількість 

посад державної служби за штатним розписом – 234 756 осіб /Звіт про 

виконання у 2016 році Стратегії реформування державного управління на 2016-

2020 роки./

Станом на 1 січня 2018 року, фактична чисельність становила 207 252 

особи (за штатним розписом – 242 028)/ Звіт Національного агентства України 

з питань державної служби за 2017 рік. Отримано з: https://nads.

gov.ua/sites/default/fles/imce/zvit%20%282%29.pdf

Працівників категорії «А» – 587, категорії «Б» – 63 656, категорії «В» –

177 785 осіб. 

Станом на 1 липня 2018 року кількість посад державної служби за 

штатним розписом становить 240 473 особи (фактична чисельність –

206 707 осіб), з них за категоріями посад: «А» – 189, «Б» – 62 454, «В» –

177 830 осіб. /Лист НАДС від 20.07.2018 року №5345/50-18.
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Державні органи
За штатним

розписом
фактична

Держоргани, що забезпечують повноваження

Президента України, ВРУ та КМУ
2 313 1 938 

Міністерства 28 692 25 015 

ЦОВВ (у т.ч. їх територіальні органи) 117 741 99 681 

ЦОВВ із спеціальним статусом (у т.ч. їх

територіальні органи) 
2 954 2 560 

Колегіальні органи 1 508 1 120 

Органи судової влади та прокуратури 4 645 3 847 

Інші державні органи (у т.ч. їх територіальні

органи) 
2 435 2017 

Координуючі, наукові, консультативні та дорадчі

органи (у т.ч. їх територіальні органи)
526 470 

Новоутворені 916 387 

ОДА, КМДА (у т.ч. РДА) 62 921 55 242 

Суди спецпідпорядкування (апеляційні, 

окружні, адміністративні, господарські) 
6 333 4 845 

Міські, районні та міськрайонні суди 11 044 10 130 

Разом 242 028 2072 52 

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В РОЗРІЗІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Аналіз оплати праці державних службовців у контексті реформування системи державного управління: збірка 

досліджень / Волошина О. В., Іванов О. В., к.е.н. Іващенко А. І., Мазярчук В. М., Усар М. І.; [за заг. ред. В.М. Мазярчука]. –

Київ, 2019. – 210 с. 
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КІЛЬКІСТЬ ПОСАД ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РЕФОРМ У ДИРЕКТОРАТАХ СЕКРЕТАРІАТУ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ДИРЕКТОРАТАХ МІНІСТЕРСТВ, ГЕНЕРАЛЬНИХ 

ДЕПАРТАМЕНТАХ ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Мінагрополітики - 99 посад;

Міненерговугілля - 102 посад;

Мінінфраструктури - 72 посад;

Мінкультури - 63 посад;

МОЗ - 71 посади;

МОН - 92 посад;

Мінрегіону - 129 посад;

Мінсоцполітики - 144 посад;

Мінфіну - 198 посад;

Мін’юсту - 98 посад;

Секретаріату Кабінету Міністрів України - 180 посад;

Державного агентства з питань електронного урядування - 20 посад;

НАДС - 37 посад.
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ДИНАМІКА  ЗМІН  У  СИСТЕМІ  
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ
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М і н і с т е р с т в а
( в т.ч. Мінекономіки України, яке має спеціальний статус )

Державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, 
статус яких прирівнюється до державного комітету України

Центральні органи виконавчої влади 
зі спеціальним статусом



РЕФОРМА СИСТЕМИ 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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СХЕМА

ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

(УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 9 ГРУДНЯ 2010 РОКУ

№1085/2010 із змінами)

МІНІСТЕРСТВА

(16 / 18)
ЦОВВ (46 / 53)

ЦОВВ 

зі спеціальним 
статусом (3/5)

Служби - 28/24

Агентства – 14/15

Адміністрації – 2/1

Комісія – 1/0

Фонд – 1/1

Інспекції - 11

Комітети - 2

Фонд - 1

Агентство - 1
08.12.2010 – 112

09.12.2010 – 65

06.04.2011 – 75

28.02.2013 – 76
Адміністрації – 1



ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

(ВЕРЕСЕНЬ 2014 – ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ)
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СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

МІНІСТЕРСТВА – 17/ 18

Служби – 20 /19

Агенства – 11 /11

Інспекції  - 6 /5

Інші ЦОВВ / 12

Національне агентство України з питань виявлення,розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів

Пенсійний фонд

Держкомітет телебачення і 

радіомовлення 

Нацагенство України з питань держслужби

Фонд держмайна

Антимонопольний комітет

Український інститут 

національної пам’яті

Адміністрація Держслужби 

спецзв’язку та захисту інформації

Національне агенство з питань 

запобігання корупції

65 ЦОВВ 

відповідно до

постанови КМУ від 

10.09.2014 № 

442

(зі змінами)

Національна поліція України

Державне бюро

розлідувань

Адміністрація Державної 

прикордонної служби України



СУЧАСНА СХЕМА СПРЯМУВАННЯ І КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ / ПОСТАНОВА КМУ

ВІД 20 ЖОВТНЯ 2019 Р. № 879

I. МІНІСТЕРСТВА

1. Міністерство внутрішніх справ України

2. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

3. Міністерство закордонних справ України

4. Міністерство інфраструктури України

5. Міністерство культури, молоді та спорту України

6. Міністерство оборони України

7. Міністерство освіти і науки України

8. Міністерство охорони здоров’я України

9. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10. Міністерство розвитку громад та територій України

11. Міністерство соціальної політики України

12. Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України

13. Міністерство цифрової трансформації України

14. Міністерство фінансів України

15. Міністерство юстиції України
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II. Центральні органи виконавчої влади /51

 Адміністрація Державної прикордонної служби України

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України

 Державна авіаційна служба України

 Державна архівна служба України

 Державна аудиторська служба України

 Державна казначейська служба України

 Державна міграційна служба України

 Державна митна служба України

 Державна податкова служба України

 Державна екологічна інспекція України

 Державна регуляторна служба України

 Державна служба геології та надр України

 Державна служба експортного контролю України

 Державна служба статистики України

 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками
17



 Державна служба України з безпеки на транспорті

 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 служба України з надзвичайних ситуацій

 Державна служба фінансового моніторингу України

 Державна соціальна служба України

 Державна служба якості освіти України

 Державна служба морського та річкового транспорту України

 Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

 Державна фіскальна служба України

 Державне агентство автомобільних доріг України

 Державне агентство водних ресурсів України

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

 Державне агентство лісових ресурсів України

 Державне агентство резерву України

 Державне агентство рибного господарства України

 Державне агентство України з управління зоною відчуження
18



 Державне агентство України з питань кіно

 Державне агентство інфраструктурних проектів України

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 Державна інспекція енергетичного нагляду України

 Державне космічне агентство України

 Державна інспекція ядерного регулювання України

 Державне бюро розслідувань

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 Антимонопольний комітет України

 Національне агентство з питань запобігання корупції

 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

 Національне агентство з питань державної служби України

 Національна комісія зі стандартів державної мови

 Національна поліція України

 Національна служба здоров’я України

 Український інститут національної пам’яті

 Фонд державного майна України

 Пенсійний фонд України
19



Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується

1) Кабінетом Міністрів України:
1.Антимонопольний комітет України

2.Державний комітет телебачення і радіомовлення України

3.Фонд державного майна України

4.Національне агентство з питань запобігання корупції

5.Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

6.Державна регуляторна служба України

7.Національне агентство з питань державної служби України

8.Державне бюро розслідувань

9.Державна служба статистики України
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ СПРЯМОВУЄТЬСЯ І 

КООРДИНУЄТЬСЯ

1) через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації:

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

2) через Міністра розвитку громад та територій України:

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3) через Міністра внутрішніх справ:

1. Адміністрація Державної прикордонної служби України

2. Державна міграційна служба України

3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій

4. Національна поліція України

4) через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

1. Державна служба експортного контролю України

2. Державне агентство резерву України

3. Державне космічне агентство України

4. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів

5. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ 

СПРЯМОВУЄТЬСЯ І КООРДИНУЄТЬСЯ

5) через Міністра енергетики та захисту довкілля України:

1. Державне агентство лісових ресурсів України

2. Державне агентство рибного господарства України

3. Державна інспекція енергетичного нагляду України

4. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

5. Державне агентство України з управління зоною відчуження

6. Державна служба геології та надр України

7. Державне агентство водних ресурсів України

8. Державна екологічна інспекція України

9. Державна інспекція ядерного регулювання України

6) через Міністра інфраструктури:

1. Державна авіаційна служба України

2. Державне агентство автомобільних доріг України

3. Державна служба України з безпеки на транспорті

4. Державне агентство інфраструктурних проектів України

5. Державна служба морського та річкового транспорту України
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ 

СПРЯМОВУЄТЬСЯ І КООРДИНУЄТЬСЯ

7) через Міністра культури, молоді та спорту України:

1. Державне агентство України з питань кіно

2. Український інститут національної пам’яті

3. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

8) через Міністра освіти і науки:

1. Державна служба якості освіти України

2. Національна комісія зі стандартів державної мови

9) через Міністра охорони здоров’я:

1. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2. Національна служба здоров’я України

10) через Міністра соціальної політики:

1. Державна соціальна служба України

2. Пенсійний фонд України

3. Державна служба України з питань праці
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ 

СПРЯМОВУЄТЬСЯ І КООРДИНУЄТЬСЯ

11) через Міністра фінансів:

1. Державна аудиторська служба України

2. Державна казначейська служба України

3. Державна служба фінансового моніторингу України

4. Державна податкова служба України

5. Державна митна служба України

6. Державна фіскальна служба України

12) через Міністра юстиції:

1. Державна архівна служба України

_____________________
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Президент України Офіс Президента України Головне управління регіональної та 
кадрової політики /Директорат

Верховна Рада
України

Апарат Верховної Ради 
України

Кабінет Міністрів
України

Секретаріат Кабінету Міністрів 
України

Департамент кадрового забезпечення і 
персоналу

Національне агенство 
України з питань  

державної служби

Директорат, Департаменти, 
Управління

Міжрегіональні управління державної служби -
15 

Комісія вищого корпусу 
державної служби 

Міністерства,
інші ЦОВВ

Місцеві державні
адміністрації

Підрозділи з питань кадрової 
роботи і державної служби 

Підрозділи з питань кадрової 
роботи і державної служби 

СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ
•Національна академія державного управління 
при Президентові України;
• Інститут підвищення кваліфікації  керівних 
кадрів;  - 4 РІДУ; 116 ЗВО ; - 23 територіальних 
Центра;/ 20; заклади післядипломної  освіти.
•Галузь знань : 28 “Публічне управління і 
адміністрування”

Центр адаптації державної служби до  
стандартів Європейського Союзу
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КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ* 

Якісні адміністративні послуги та сучасні інструменти електронного урядування

Сучасні методи управління персоналом для розвитку державної служби

Дієвий Секретаріат КМУ як потужний центр Уряду 

Спроможні міністерства як драйвери реалізації реформ 

Нові підходи до прийняття виважених урядових рішень на основі аналізу політики

Стратегічне середньострокове планування діяльності та визначення пріоритетів

* Відповідно до затвердженої Стратегії реформування державного 
управління України на 2016-2020 роки та за фінансової підтримки ЄС 



ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ СТРУКТУР МІНІСТЕРСТВ НА ОСНОВІ ЄДИНИХ ПІДХОДІВ

ДОЦІЛЬНО ПРОВЕСТИ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ МІНІСТЕРСТВ 

1.Сформувати робочі групи в 
міністерствах

2.Виокремити 
невластиві функції

3. Затвердити нову
структуру та 

штатний розпис

4.Розробити 
положення про 
нові структурні

підрозділи

5.Підготувати нові
положення про 

міністерства



«ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ ГРОМАДАМ ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА МАТИ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ – САМЕ ЦЕ Є ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ

ЗАВЕРШЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ», – ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСУ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ СЕРГІЙ ТРОФІМОВ ПРЕДСТАВИВ БАЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА

ЗЕЛЕНСЬКОГО ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ У ЧАСТИНІ

РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Проект змін до Основного Закону, який наразі опрацьовує 

Комісія з правових питань при Президентові України базується 

на 

 запроваджені трирівневої системи адміністративно-

територіального устрою (громада-округ-регіон),

 побудові місцевого самоврядування на основі принципів

повсюдності та фінансової самодостатності. Громада – основа,

замість районів запроваджується округ, який складатиметься з

громад.

 місцеві адміністрації буде ліквідовано, на рівні округів

працюватимуть префекти, які будуть держслужбовцями й по суті

представлятимуть державу. Основний принцип: громадам –

влада, країні – контроль.
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ПРЕФЕКТІВ СТВОРЕНА В НАДУ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  ВІДПОВІДНО ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕФЕКТА, ЩО 

ВИЗНАЧЕНІ ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ 

УКРАЇНИ (ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ)» ,ЗОКРЕМА: ЩОДО

1) здійснення нагляду за додержанням Конституції і законів

України органами місцевого самоврядування;

2) координації діяльності територіальних органів центральних

органів виконавчої влади та здійснення нагляду за

додержанням ними Конституції і законів України;

3) забезпечення виконання державних програм;

4) спрямування і організація діяльності територіальних органів

центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх

взаємодії з органами місцевої влади та органами місцевого

самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану,

надзвичайної екологічної ситуації;

5) здійснення інших повноважень, визначені Конституцією та

законами України.
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Реалізація управління 

по результатах

Оптимізація функцій органів влади і 

впорядкування публічних послуг

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стандартизація і регламентація 

діяльності підрозділів

ГЛОБАЛЬНА МЕТА

30
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ЦІЛІ ТА ТИПОЛОГІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1)"Чисті" дослідження політики або програм

Мета: виключення з державної політики видів діяльності, що не входять до

переліку пріоритетних і припинення виконання функцій, що не притаманні

для поточної урядової практики.

2) "Чисті" дослідження ефективності

Мета: зміни організаційного і ділового процесів, які покликані підвищити

ефективність діяльності і є основою для скорочення штатних

співробітників і зниження кількості працівників пенсійного віку, а також

мають передбачати скорочення витрат на утримання органів чи

зменшення фонду заробітної плати.

3) Огляд програм і ефективності на вищих рівнях ієрархії

Мета: перехід від другорядних до першочергових завдань і перебудова

процесів в масштабах всієї державної влади, включаючи перебудову

державного апарату.

31



ЦІЛІ ТА ТИПОЛОГІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4) Проміжний функціональний і відомчий аналіз.

Мета: усунення дублювання, зміцнення процесів надання послуг і

злиття підрозділів різних міністерств і відомств.

5) Дослідження на нижчих організаційних рівнях і перебудова

процесу ділової діяльності.

Мета: зміцнення послуг в межах одного і того ж міністерства або

відомства, причому автоматизація і перехід на систему залучення

неурядових інституцій є складова частина огляду.
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МЕТОДИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ: ЕКСПЕРТНОГО ТИПУ
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СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Конституція
України

Положення про орган

1) Виділення положень, які 
фіксують завдання державної 
політики та досягнення яких 
пов’язано з діяльністю органу 
влади

2) Виокремлення завдань, функцій 
органу і встановлення між ними 
логічних зв’язків

3) Встановлення взаємозв’язків
між верхнім рівнем завдань і 
рівнем повноважень

Формування верхнього 
рівня цільових завдань 

органу  влади

Формування наступного 
рівня (рівня повноважень) 

програмно-цільових 
завдань органу влади

Оформлення таблиці 
спрямованості органу  

(табл.1)
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Зміст операції 
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Результат 

аналізу
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ТАБЛИЦЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОРГАНУ 

35

№ №

з/п

Стаття 

Конституції

Завдання 

органу за 

положен-

ням про 

орган

Індекс завдання 

і функції за 

положенням*

(XX.YY)

Функції органу, 

пов’язані із 

завданням

Посада і 

прізвище 

керівника, 

відповідаль-

ного за 

функцію

1 Ст.<m>

<зміст 

статті>

<зміст 

завдання 1>

01.01

…

<зміст 1-ої 

функції за 

положенням>

…

<посада> 

<прізвище, 

ім’я, по-

батькові>

01. k <зміст k-ої 

функції за 

положенням>

…

<зміст 

завдання 2> 02.k+1

<зміст k+1

функції за 

положенням>

…

2

Ст.<n>

<зміст 

статті>

…

… …

…



Положення про структурні 
підрозділи, підпорядковані 
(територіальні) структури

Законодавчі та інші 
нормативно правові акти, 

які регламен-тують
діяльність органу і його 

підрозділів, 
підпорядкованих 

(територіальних) структур 
щодо виконання кожної 

функції

4) Виділення завдань і 
функцій структурних 
підрозділів і формування 
зв’язків між ними

5) Виділення переліку 
нормативно-правових актів 
за кожною функцією і їх 
прив’язка до таблиці 
спрямованості органу 

6) Виділення сфер впливу 
структурних підрозділів 

Оформлення таблиці розподілу 
повноважень (табл.2)

Оформлення таблиці 
нормативно-правових актів 

(табл.3)

Доповнення таблиці 
нормативно-правових актів 

переліком структурних 
підрозділів з анотацією їх 

повноважень

36
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ТАБЛИЦЯ ПОКРИТТЯ 

№ 

з/п

Індекс 

функції 

структурного 

підрозділу з 

таблиці 

повноважень

Перелік 

результатів 

діяльності, які 

передбачені на 

виконання цієї 

функції*

Посада і 

прізвище осіб, 

які зайняті у 

отриманні 

результату

Зміст посадової 

інструкції, де 

визначена така 

діяльність 

1 ii.jj < *  > <посада> 

<прізвище, ім’я, 

по батькові>

<запис обов’язків

посадової особи за 

текстом посадової 

інструкції >
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ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ 

Індекс функції 

органу з таблиці 

спрямованості

Назва структурного під-

розділу органу/ завдання 

за його положенням

Індекс функції 

структурного 

підрозділу*

Функції 

структурного 

підрозділу

XX.YY <назва>: <зміст завдання > ii.jj* <зміст функції за 

положенням про 

структурний

підрозділ >

ТАБЛИЦЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

№

з/п

Нормативно-

правовий акт

Анотація змісту 

нормативно-

правового акту

Індекси функцій 

за таблицею 

спрямованості 

органу

Назва 

структурного 

підрозділу:

зміст дій кожного 

підрозділу у 

відпрацюванні 

акту

<Назва і 

вихідні дані 

нормативно-

правового 

акта>

<Призначення

акта,  що

визначає, 

регулює, 

регламентує…>

XX.YY <назва> : <безпосередня 

участь у 

виконанні, 

контроль, облік, 

аналіз, інформу-

вання тощо>
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Перелік вихідних 
документів

Штатний розпис, 
посадові інструкції 

(професійно-
кваліфікаційні 

характеристики 
посад)

7) Визначення конкретних 
ресурсів, процесів, 
результатів,

8) Виокремлення із 
штатного розпису осіб, 
які задіяні у виконанні 
конкретного управ-
лінського рішення при 
реалізації кожної функції 

Формування таблиці 
покриття функцій 

структурних 
підрозділів (табл.4) 

результатами 
управлінської 

діяльності

Доповнення таблиці 
покриття, 

прив’язаної за 
індексами функцій 

до таблиці розподілу 
повноважень.          

39
3-й з 3

ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ



МЕТОДИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ І АНАЛІЗУ 

Змішаний тип (4+5): 

проміжний функціональний і відомчий 

аналіз; 

дослідження на нижчих організаційних 

рівнях і перебудова процесу ділової 

діяльності
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ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ:

 місія (головна мета діяльності) органу виконавчої влади -

призначення органу для вирішення проблем суспільства

(соціальних, економічних, гуманітарних та інших);

 цілі діяльності органу виконавчої влади - це конкретний стан

окремих показників діяльності органу в певний момент часу,

досягнення яких є бажаним і на досягнення яких спрямована

діяльність органу.

 завдання - комплекс заходів, які випливають із головної мети і

підлягають вирішенню для її досягнення, конкретизують цілі

органу і становлять цільову функцію структурного підрозділу;

 функція - це діяльність, пов'язана з отриманням чітко

визначеного кінцевого результату, який прямо відображає

досягнення цілей та завдань органу виконавчої влади.
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І. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Форма: Визначення конституційно та законодавчо закріплених цілей органу    

виконавчої влади

Місія (головна мета діяльності) органу виконавчої влади: ________________

* Реквізити нормативно-правового акта; відповідно номери статей, частини статей, пунктів, 

підпунктів, абзаців тощо.
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1. РОБОЧА ГРУПА уточнює місію (головну мету діяльності) та конституційно і законодавчо 

закріплені цілі діяльності органу виконавчої влади

Конституція 

України

Укази 

Президента 

України*

Постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України*

Розпорядження

Кабінету 

Міністрів 

України*

Програми 

діяльності 

Кабінету 

Міністрів 

України*

Цілі органу виконавчої влади

назва шифр

1 2 3 4 5 6 7

Робоча група аналізує:

•законодавство у сфері державної політики, яку реалізує орган виконавчої влади 

•положення про орган виконавчої влади;

•положення про структурні підрозділи органу виконавчої влади.



Цілі органу виконавчої влади, 

визначені конституційно та 

законодавчо 

Завдання органу виконавчої влади, 

визначені положенням про орган

назва шифр назва шифр

1 2 3 4
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І. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

2. РОБОЧА ГРУПА аналізує співвідношення нормативно визначених завдань з конституційно

та законодавчо закріпленими цілями органу виконавчої влади, оцінює ступінь відповідності

завдань органу його цілям і заповнює форму

ФОРМА: АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАВДАНЬ І ЦІЛЕЙ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ



Завдання органу виконавчої влади, 

визначені положенням про орган

Функції органу виконавчої влади, 

визначені положенням про орган

назва шифр назва шифр

1 2 3 4
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І. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

3. РОБОЧА ГРУПА з'ясовує, якою мірою функціями органу виконавчої влади, нормативно

визначеними у положенні про нього, забезпечується реалізація покладених на цей орган

завдань.

Обґрунтування співвідношення функцій з відповідними завданнями органу виконавчої

влади наводиться у формі

ФОРМА : АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ



Функції 

органу 

виконавчої 

влади, 

визначені 

положенням 

про орган

ТИПОЛОГІЧНА ГРУПА ФУНКЦІЙ

н
а

зв
а

ш
и

ф
р

Політич-

но-

програм-

ні

Нормо-

проекту

-вальні

Право

захисн

і

Коорд

и-

наційні

Регуля-

тивні

Міжна-

родні

Надан-

ня

послуг

Конт-

роль 

но–

нагляд-

ові

Управ-

ління

держа

в-ним

майно

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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І. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

4. РОБОЧОЮ ГРУПОЮ проводиться класифікація функцій органу виконавчої влади за

типологічними групами.

Ця класифікація відбувається з урахуванням типологічної групи кожної з функцій органу

виконавчої влади, визначених нормативно-правовими актами, її опису, результатів

виконання та споживачів цієї функції.

ФОРМА: КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗА ТИПОЛОГІЧНИМИ ГРУПАМИ



Назва 

структурного 

підрозділу органу 

виконавчої 

влади

Функції органу виконавчої влади, 

визначені положенням про орган

Функції, визначені положенням про 

структурний підрозділ органу 

виконавчої влади

назва шифр назва шифр

1 2 3 4 5
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І. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

5. РОБОЧА ГРУПА встановлює повноту охоплення функцій органу виконавчої влади

відповідними функціями структурних підрозділів.

ФОРМА: АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ФУНКЦІЙ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ФУНКЦІЯМИ ОРГАНУ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ



Функція, визначена положенням про структурний підрозділ органу виконавчої влади  (назва, 
шифр)
 Якими нормативними актами регулюється виконання цієї функції?
 На виконання якого завдання органу виконавчої влади виконується функція?
 Яким є продукт виконання функції?
 Хто є споживачем продукту цієї функції?
 З якими самостійними структурними підрозділами необхідна співпраця для

виконання цієї функції?
 З якими іншими органами виконавчої влади необхідна співпраця для виконання

цієї функції?
 Перед ким звітується орган виконавчої влади щодо результатів виконання

функції? Яка періодичність звітування?
 Чи існує зворотний зв'язок, який впливає на внесення змін у реалізацію

виконання функції? Чим регламентовані такі зміни (нормативно-правовий акт,
розпорядчий документ, інше)?

 Яке ресурсне забезпечення виконання цієї функції (фінансові та трудові
ресурси)?
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І. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

6. РОБОЧА ГРУПА здійснює детальний аналіз функцій, визначених нормативно-правовими

актами, продукт їх виконання, споживачів функцій, горизонтальні та вертикальні зв'язки між

структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади при виконанні функцій,

ресурсне забезпечення виконання функцій.

З метою отримання необхідної інформації керівники самостійних 

структурних підрозділів заповнюють паспорти функцій. 



Функції органу 

виконавчої влади, 

визначені 

положенням про 

орган

Функції, 

які додат-

ково на-

дані орга-

ну вико-

навчої

влади

Структур-

ні підроз-

діли, які 

викону-

ють

функцію

Інші 

органи 

виконав-

чої влади, 

які вико-

нують

функцію

Продукт 

виконан-

ня

функції 

Спожива-

чі функції

Ресурсне 

забезпе-

чення

виконан-

ня

функції*назва шифр

1 2 3 4 5 6 7 8
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І. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

7. РОБОЧА ГРУПА аналізує паспорти функцій та узагальнює інформацію про функції,

визначені у положенні про орган виконавчої влади, а також функції, які додатково надані

органу іншими розпорядчими документами. Результати заповнюються у формі:

ФОРМА: УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ФУНКЦІЙ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

* Указується фінансове забезпечення виконання функції або трудомісткість 

виконання функції



робоча група аналізує кожну з функцій органу виконавчої влади за

такими критеріями:

 законність - відповідність виконання функції Конституції України та

законам України;

 відповідність політичним пріоритетам - спрямованість на досягнення

цілей політики Президента України та Кабінету Міністрів України;

 результативність - вплив на вирішення суспільних проблем,

задоволення потреб суспільства, захист прав, свобод та законних

інтересів громадян, юридичних і фізичних осіб;

 ефективність - адекватність форм і методів реалізації функції,

раціональність використання людських, матеріальних та фінансових

ресурсів на її виконання.
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ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

РОБОЧА ГРУПА ЗДІЙСНЮЄ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗА ОКРЕМОЮ 

СХЕМОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ, 



ІНФОРМАЦІЯ

про виконання завдань, покладених на працівника відповідно до 

посадової інструкції

Назва 

завдання 

(відповідно 

до 

посадової 

інструкції)

Процеси, дії, 

необхідні для 

виконання 

завдання 

Результат, 

продукт

Взаємодія з іншими 

працівниками 

підрозділу (хто ще 

задіяний) у ході 

підготовки продукту

Періодичність 

підготовки 

продукту
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 ліквідація функції - виключення функції із нормативно-правового акта
(без заміни її на іншу або без передавання її іншим суб'єктам
державного управління) з припиненням її існування, а також припинення
виконання функції, не закріпленої нормативно-правовими актами;

 децентралізація функції - передавання функції, яка не потребує
централізованого виконання, на нижчий рівень органів виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування або підвідомчим державним
підприємствам, установам та організаціям;

 модифікація функції - приведення функції відповідно до нових актів
законодавства або політичних пріоритетів;

 раціоналізація функції - зменшення обсягу функції, що полягає у
виключенні певних правовідносин із об'єкта державного регулювання чи
надання державних послуг, або об'єднання функцій, якщо результатом їх
виконання є однотипний продукт та використовуються вони для єдиного
споживача;

 приватизація функції - передавання функції до приватного сектору;

 залишення функції без змін у разі, якщо вона відповідає критеріям
законності, політичним пріоритетам, результативності та ефективності.
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ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Результат аналізу функцій органу виконавчої влади відповідно до схеми 

функціонального аналізу



На основі проведеного функціонального обстеження

робоча група робить висновки та готує пропозиції

щодо підвищення ефективності діяльності органу

виконавчої влади, а саме:

 удосконалення нормативно-правових актів, що 

визначають організаційно-правовий статус органу 

виконавчої влади;

 удосконалення цілей, завдань і функцій органу 

виконавчої влади та йому підвідомчих органів;

 оптимізація структури органу виконавчої влади.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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