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До питання джерел правового статусу
державних посадових осіб

Метою та завданнями цієї статті 
є аналіз теоретичних засад і право-
вого регулювання джерел правового
статусу державних посадових осіб, а
також визначення способів його вдо-
сконалення в контексті забезпечення
функціонування державного апарату
України.

Саме законодавчі акти є основним
джерелом виникнення трудових пра-
вовідносин із посадовими особами.
Правовідносини можна розглядати 
в широкому й вузькому сенсі. Під
правовідношенням у широкому сенсі
розуміється об’єктивно виникла особ-
лива форма соціальної взаємодії,
учасники якої володіють взаємними,
кореспондованими правами та обов’яз-
ками, реалізують їх із метою задово-
лення своїх потреб та інтересів в особ-
ливому порядку, не забороненому
державою. Під правовідносинами 
у вузькому сенсі розуміється різно-
вид урегульованого юридичною нор-
мою соціального стосунку, учасники
якого мають взаємні кореспондовані
права та обов’язки і реалізують їх 
із метою задоволення своїх потреб та
інтересів в особливому порядку, гаран-

тованому і охоронюваному державою
в особі її органів [1, с. 225–226]. Якщо
виходити з загальнопоширеного зна-
чення терміна «джерела», то у сфері
права під ним розуміють силу, що
утворює право. Такою силою насам-
перед є влада держави, яка реагує на
потреби суспільства, розвиток суспіль-
них відносин і приймає відповідні пра-
вові рішення.

Джерела права як поняття харак-
теризують зв’язок права з державою,
адже сама державна воля опосередко-
вує зв’язок права з об’єктивно існую-
чими суспільними відносинами. Якщо
змістом права є сукупність правил
поведінки (норм), а його внутріш-
ньою формою – способи утворення
кожної окремої норми права та об’єд-
нання всіх норм права в єдину систе-
му, то зовнішня форма або джерело
права – це сукупність способів форму-
вання, своєрідного «документування»
державної волі [2, с. 222]. «Поряд із
цими джерелами права слід також ви-
значити форму виявлення державної
волі, форму, в якій міститься право-
ве рішення держави. За допомоги
форми право набуває свої невід’ємні
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риси та ознаки: загальнообов’язко-
вість, загальновідомість. Це поняття
джерела має значення посудини, в яку
вміщено юридичні норми. Звичайно 
в теорії називають чотири види дже-
рел права: нормативний акт, судовий
прецедент, санкціонований звичай та
договір» [3, с. 287].

«Державний службовець, суддя,
військовослужбовець, студент, шанов-
ний громадянин – усе це правові ста-
туси, які визначають правовий стан
конкретних осіб і характеризуються
певним набором прав і свобод» [4,
с. 217]. Правовий статус особи,– зазна-
чає П. М. Рабінович,– є комплексною
правовою категорією, яка розкриває
всі грані закріпленого у праві статусу
особи, його соціально-юридичні озна-
ки [5, с. 74]. У визначенні змісту пра-
вового статусу особи основну увагу
звернено на комплекс суб’єктив-
них прав та юридичних обов’язків
особи, які мають правове закріплення
в конституції держави та інших зако-
нах, що встановлюють рівні умови і
гарантії активної участі громадян у
різних сферах державного і громад-
ського життя.

У вузькому сенсі категорія «пра-
вовий статус особи» характеризує обсяг
прав і свобод, якими володіє людина –
суб’єкт права. Вони ж (права і свобо-
ди) складають основний зміст, ядро
правового статусу [6, с. 480–481]. Ціл-
ком слушною є думка С. О. Комарова,
що правовий статус особистості в
державі характеризується такими
основними рисами: а) права, свободи і
обов’язки, що утворюють правовий
статус, є рівними, кожна особа (в ме-
жах свого статусу) має право на рів-
ний захист з боку закону, незалежно
від будь-яких обставин, юридичну мож-
ливість використання наданих їй прав;
б) права, свободи та обов’язки особи-
стості, зафіксовані у правових нормах,
є найвищою цінністю, а їх виконання,
дотримання і захист – головним обо-
в’язком держави; в) права, свободи і
обов’язки особи гарантовано держа-

вою; г) права, свободи та обов’язки осо-
бистості виступають як єдина система,
яка постійно розширює і поглиблює
свій внутрішній зміст мірою цивіліза-
ції суспільних відносин; ґ) права, сво-
боди та обов’язки є необхідною умо-
вою і передумовою буття особистості,
характеризуються єдністю, яка виявляє-
ться в їхньому соціально-економічному
призначенні [7, с. 149].

Своєю чергою, Ю. А. Петров кон-
статує: «Існує єдиний і рівний для всіх
громадян правовий статус. Якщо ж
увести в його зміст права та обов’яз-
ки, що випливають із конкретних
правовідносин, то правовий статус буде
постійно змінюватись, оскільки права
і обов’язки громадян у конкретних пра-
вовідносинах не однаковими. До змісту
правового статусу входять лише ті пра-
ва та обов’язки, якими наділено гро-
мадянина, а не ті, якими він володіє в
конкретних правовідносинах. В іншо-
му випадку було би стільки правових
статусів, скільки громадян» [8, с. 119].
Тому цілком слушною, на нашу думку,
є зауваження Ю. П. Битяка, який від-
носить до елементів правового статусу
посадової особи трудову правосуб’єкт-
ність працівників, їхні основні трудові
права та обов’язки, гарантії цих прав і
відповідальність за невиконання обо-
в’язків [9,с.33].Своєю чергою,В.М.Ма-
нохін долучає до статусу службовця
завдання за посадою,його основні функ-
ції, права та обов’язки, правові форми
діяльності службовців, порядок взає-
мовідносин за посадою [10, с. 98].
А. М. Костюков вирізняє такі фактори,
що характеризують правове станови-
ще посадової особи: правосуб’єктність,
завдання за посадою, основні функції,
права та обов’язки, гарантії, правові
форми діяльності, порядок взаємовід-
носин за посадою, відповідальність
[11, с. 21].

Загальний статус особи визначає-
ться Конституцією України та консти-
туційними законами. Він є загальним,
узагальненим і однаковим для всіх
незалежно від національності, релі-
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гійних переконань, соціального стано-
вища; характеризується стабільністю
й визначеністю; передбачає рівність
прав та обов’язків громадян, рівність
усіх перед законом; є базовим для
інших різновидів правового статусу;
є основою для набуття конкретних
суб’єктивних прав, накладання обо-
в’язків і реалізації відповідальності.
Конституційно-правовий статус – це
чільні засади, за допомоги яких у Кон-
ституції України визначено основні
права, свободи та обов’язки людини 
і громадянина, а також гарантії їх
здійснення.

Коли ж ми говоримо про правовий
статус посадової особи, то мова йде
про правове становище суб’єкта, у
сфері як трудового, так і адміністра-
тивного права. Норми трудового
права визначають статус державних
посадових осіб як учасників трудово-
го процесу. Змістом трудоправового
статусу посадової особи є трудова пра-
восуб’єктність, яка містить у собі тру-
дову правоздатність і трудову дієздат-
ність і виникає одночасно зі вступом
особи у службово-трудові відносини,
тобто від часу зарахування на посаду.
Припинення служби є підставою пов-
ного припинення службово-трудової
правосуб’єктності. Отже, обсяг служ-
бово-трудової правосуб’єктності ви-
значається, з одного боку, посадою, а з
іншого – компетенцією відповідного
державного органу, установи чи під-
приємства, в якому відбувається тру-
дова діяльність посадової особи.

Що ж стосується норм адміністра-
тивного права, то вони регулюють
державно-службові відносини, а саме:
умови вступу на державну службу, по-
рядок її проходження, правила кори-
стування службовими документами,
повноваження посадових осіб з ор-
ганізації трудового процесу тощо».
Своєю чергою, адміністративно-пра-
вовий статус посадової особи характе-
ризується тим, що: а) їхні права та
обов’язки встановлюються в межах
компетенції органів, у яких вони пере-

бувають на державній службі; б) діяль-
ність державного службовця є підпо-
рядкованою виконанню завдань, по-
кладених на відповідний орган, і має
офіційний характер; в) службові права
та обов’язки характеризуються єдні-
стю, своєрідність якої полягає в тому,
що їхні права одночасно є обов’язками,
адже вони повинні використовуватися
в інтересах служби, а обов’язки – пра-
вами, бо інакше обов’язки неможливо
буде здійснити; г) здійснення служ-
бовцем своїх прав та обов’язків гаран-
тується законодавством; ґ) законні
приписи і вимоги державного службов-
ця повинні виконуватися всіма, кому
їх адресовано; д) вони мають право на
просування по службі, тобто на службо-
ву кар’єру; е) передбачено обмеження
їхніх загальногромадянських прав із
метою ефективності службової діяль-
ності; є) для них передбачено певні
пільги, а також підвищену відпові-
дальність за вчинення правопорушень
[12, с. 145].

Складовими частинами правового
статусу державних посадових осіб, як
працівників, є трудова правосуб’єкт-
ність та їхні права та обов’язки, набуті
після укладення трудового договору.

Саме тому важливе значення має
вирішення питання про поняття дер-
жавно-службових чи службово-трудо-
вих відносин, які завжди мають два
аспекти. Перший аспект характе-
ризує відносини, які виникають у про-
цесі організації державної служби:
а) у зв’язку з підготовкою, добором і
розстановкою кадрів, установленням
статусу державних службовці тощо;
б) у зв’язку з заміщенням вакант-
них посад; в) оцінюванням праці та
просуванням по службі державних
службовців. Такі відносини мають зде-
більшого адміністративно-правовий
характер. Другий аспект характери-
зує відносини, які складаються в ході
реалізації державним службовцем
права на працю, тобто: а) у процесі
діяльності державного службовця в ме-
жах трудового колективу; б) у процесі
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організації робочого часу та часу від-
починку; в) щодо дисципліни праці;
г) у процесі вирішення інших питань,
пов’язаних із виникненням, розвитком
і припиненням службово-трудових від-
носин.

Отже, відмінність службово-тру-
дових правовідносин від трудових
полягає насамперед у тому, що вони
перебувають у тісній взаємодії та
переплетінні з державно-службовими
правовідносинами і вирізняються особ-
ливим суб’єктним складом. Суб’єктом
службово-трудових правових зв’язків
виступає не просто працівник народ-
ного господарства, який має загаль-
ний правовий статус, а державний
службовець, статус якого регулюється
низкою спеціальних нормативно-пра-
вових актів, що обумовлює їхню особ-
ливість. І зазначити, що норми трудо-
вого права концентрують абсолютну
більшість прав та обов’язків держав-
них посадових осіб і дозволяють ви-
значити їхнє правове становище, право-
суб’єктність і розглядати їх як суб’єктів
трудового права. Всі суб’єкти трудо-
вого права за законом наділяються спе-
цифічною властивістю – мають право-
вий статус, який забезпечує їм мож-
ливість брати участь у конкретних
трудових правовідносинах.

Особливістю правового статусу
посадових осіб є наявність спеціаль-
ного статусу, зумовленого особливістю
виконуваної праці. Спеціальний статус
характеризує представника тієї чи 
тієї соціальної групи, якого наділено,
згідно з законами та іншими норма-
тивними актами, спеціальними, додат-
ковими правами, обов’язками, обме-
женнями та відповідальністю. Цей вид
правового статусу обумовлено особ-
ливостями стану особи і потребами
його функціональної спеціальної ак-
тивності, наприклад, студент, пенсіо-
нер, посадова особа, державний служ-
бовець. Спеціальний статус доповнює
чи обмежує загальний правовий ста-
тус. На відміну від загального стату-
су, спеціальний статус має мінливий 

характер. Індивідуальний статус є
сукупністю персоніфікованих прав
та обов’язків у їхніх конкретних,
природних і набутих здібностях і особ-
ливостях (стать, вік, сімейний стан,
релігійні переконання). Він також має
більш рухомий, ніж загальний право-
вий статус, характер: змінюється від-
повідно до тих змін, які відбуваються
в житті людини. «Державний службо-
вець має певний правовий стан (право-
вий статус). Для нього визначено особ-
ливі умови вступу на державну службу,
проходження і припинення служби.
Державний службовець реалізує нада-
ні йому повноваження і функції як
усередині державної адміністрації,
так і щодо зовнішніх суб’єктів права
(громадян, інших організацій). Вступив-
ши на державну службу, громадянин
долучається до складного організму,
який можна уявити у вигляді конст-
рукції, що складається з чотирьох еле-
ментів: 1) обіймана державна посада;
2) наявність конкретного кваліфіка-
ційного розряду; 3) входження до штату
державних службовців; 4) особливе
місце державного службовця, що ви-
значається конкретними посадовими
обов’язками і встановлює найменуван-
ня цього державного службовця – ке-
рівник, посадова особа, представник
влади» [13, с. 318]. «Власне, правовий
статус державного службовця – це
встановлені й гарантовані державою
заходи обов’язкової та можливої по-
ведінки державного службовця у сфері
державно-службових відносин. З їхньою
зміною трансформується і правовий
статус державного службовця (напри-
клад, підвищення, пониження, звільнен-
ня, відставка, вихід на пенсію). Основу
правового статусу державного служ-
бовця складають п’ять груп державно-
службових норм, що визначають обо-
в’язки,права,обмеження,гарантії та еко-
номічне забезпечення» [14, с. 470–471].

Отже, основним джерелом право-
вого статусу державних посадових осіб
є Конституція України. У Конституції
України закріплено основні принципи
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трудового права. Такими принципа-
ми є: свобода праці, рівноправність у
сфері праці, договірний характер
праці, визначеність трудової функції,
стабільність трудових відносин, мате-
ріальна зацікавленість у результатах
праці, безпека праці, участь трудових
колективів і профспілок у вирішенні
питань установлення умов праці та
здійсненні контролю за додержанням
законодавства про працю, свобода
об’єднання для здійснення і захисту
своїх прав і свобод, матеріальне за-
безпечення в разі непрацездатності,
настання старості, за хвороби і з
материнством. Норми Конституції Ук-
раїни є нормами прямої дії та визна-
чають правові засади змісту службово-
трудових відносин державних посадо-
вих осіб в Україні. Наприклад, відпо-
відно до ч. 1 ст. 88 Конституції України
21 січня 2000 р. було відкликано з по-
сад Голову Верховної Ради України і
Першого заступника Голови Верховної
Ради України. Відкликання з посади
стало підставою припинення виконан-
ня організаційно-розпорядчих функ-
цій у парламенті, тобто спричинило
втрату статусу посадової особи.

Слід погодитися з думкою В.О.Про-
цевського, який наголошує: «Особливо-
сті виникнення трудових правовідносин
з державними службовцями започат-
кувала Конституція України. Співвід-
ношення змісту її статей 38 і 43 дає під-
стави для обґрунтування принципових
положень щодо особливостей виник-
нення даних правовідносин» [15, с. 75].
Так, Конституція України гарантує гро-
мадянам України рівне право доступу
до державної служби, а також до служ-
би в органах місцевого самоврядування.
Відповідно до змісту ст. 38 Конститу-
ції, користування цим правом має бути
рівним для всіх громадян України. Ви-
моги конституційної норми відпові-
дають змісту Конвенції Міжнародної
організації праці № 111, яка ратифіко-
вана Україною та є частиною її націо-
нального законодавства, у сфері забо-
рони дискримінації в галузі праці й

зайнятості. Питання лише в тому, щоб
інші норми національного законодав-
ства, які стосуються доступу до дер-
жавної служби і служби в органах міс-
цевого самоврядування, повною мірою
відповідали як вимогам ратифікова-
ної Україною вказаної Конвенції, так
і вимогам ст. 38 Конституції України.
Відповідно до норм Конституції Ук-
раїни, визначається процедура «всту-
пу на посаду» депутата, хоча посада
депутата, безумовно, відрізняється від
посад у системі адміністративної дер-
жавної служби перевагою політичних
складових над суворо формалізовани-
ми юридичними компонентами.

Саме на найвищому рівні системи
державного управління суспільством
відбувається поєднання двох найваж-
ливіших засад:політичних,які залежать
від механізмів суспільного визнання,
і суто управлінських, обумовлених
вимогами професіоналізму, стабіль-
ності й наступності. Конституція Ук-
раїни встановлює перелік посадових
обов’язків вищої посадової особи 
в Україні – Президента України.
Але відповідно до норм Конститу-
ції Президент України обіймає пост
глави держави, який не входить до
системи посад державних органів 
і не є організаційно-функціональ-
ним елементом державної служби та
служби в цілому. Президент України
не належить до категорії державних
службовців. Слід зазначити, що прий-
няття нової Конституції України 
1996 р. певною мірою загострило про-
блему співвідношення понять «поса-
дової особи» і «службової особи»,
адже в новій Конституції відбулося
розмежування цих понять (статті 19,
40 і 56). Таке становище в законо-
давчому регулюванні державно-служ-
бових відносин зумовило необхідність
наукового пошуку та обґрунтування
характерних ознак, які дозволили би
розмежувати поняття «посадової осо-
би» та «службової особи», тому 
що неврегульованість цієї проблеми
може призвести до недосконалості
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правозастосовної діяльності в цій
сфері.

Як уже зазначалося, трудоправо-
вий статус посадових осіб виникає від-
повідно до норм трудового права. Ва-
гомим доказом на користь такого під-
ходу є позиція законодавця. Так, у ст. 1
Кодексу законів про працю України
встановлено, що його норми поши-
рюються на регулювання трудових
відносин усіх працівників [16]. Це по-
ложення є надзвичайно важливим на
практиці. Лише за наявності відпо-
відної правової підстави можна уник-
нути поширення на працівника тих 
чи тих норм трудового права. За 
відсутності такої спеціальної підстави
законодавство про працю поширює-
ться на всіх осіб, що мають статус
працівників. Утім, необхідно вказати,
що законодавець у нормативно-пра-
вових актах, що регулюють відносини
державної служби, взагалі уникає за-
стосування терміна «трудові правовід-
носини», але привертає увагу та об-
ставина, що в багатьох випадках
норми законодавства про державну
службу відсилають для вирішення
того чи того питання все ж до тру-
дового законодавства України, яким
це питання врегульовано.

Джерелом виникнення спеціального
правового статусу державних посадо-
вих осіб є Закон України «Про дер-
жавну службу» [17]. У ньому врегульо-
вано суспільні відносини,які охоплюють
діяльність держави щодо створення
правових, організаційних, економіч-
них і соціальних умов реалізації гро-
мадянами України права на державну
службу та визначено загальні засади
діяльності. Він закріпив основи право-
вого статусу державних службовців,
а відповідно і посадових осіб державної
служби. Цей закон визначив перелік
основних принципів державної служ-
би та обов’язків державного службов-
ця, що зумовлені завданнями державної
служби, порядок проведення конкур-
су під час вступу на державну службу
та порядок проведення атестації під

час проходження служби, види держав-
них службовців та інші важливі мо-
менти проходження державної служби.

До принципів державної служби
ст. 3 Закону України «Про держав-
ну службу» [17] відносить такі: слу-
жіння народу України; демократизм 
і законність; гуманізм і соціальну спра-
ведливість; пріоритет прав людини та
громадянина; професіоналізм, ком-
петентність, ініціативність, чесність;
вірність справі; персональну відпові-
дальність за виконання службових обо-
в’язків і дисципліни; дотримання прав
і законних інтересів органів місцевого
і регіонального самоврядування; до-
тримання прав підприємств, установ,
організацій, об’єднань громадян. Згід-
но зі ст. 10 Закону [17] слід вирізнити
обов’язки посадових осіб, що спрямова-
ні на: виконання компетенції держав-
них органів; забезпечення механізму
реалізації прав і свобод людини і грома-
дянина; обов’язок професійного вико-
нання завдань державної служби та
сумлінного ставлення до здійснення
службових повноважень; додержан-
ня правил службової етики. Доречно
було би змінити назву цієї статті на
«загальні службові обов’язки держав-
ного службовця»,оскільки вони однако-
ві для всіх державних службовців,
однак не є вичерпними.

У Законі України «Про державну
службу» вирізнено ще одну групу обо-
в’язків державного службовця, які
названо «конкретними». У юридичній
літературі для їх позначення іноді
використовують термін «специфічні».
Посадові обов’язки встановлюються
одночасно з посадою та припиняю-
ться разом із її скороченням. Вони
характеризують місце посади в орга-
нізаційній структурі державного органу,
окреслюють службову позицію особи,
її роль у здійсненні завдань органу.
У ч. 2 ст. 11 Закону України «Про дер-
жавну службу» [17] передбачено, що
вони визначаються на основі типових
кваліфікаційних характеристик і від-
ображаються в посадових положеннях
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та інструкціях, затверджених керівни-
ками відповідних державних органів у
межах закону та їхньої компетенції.
Стаття 12 Закону України «Про дер-
жавну службу» [17] зазначає, що не мо-
жуть бути обраними або призначеними
на посаду в державному органі та його
апараті такі особи: визнані в установ-
леному порядку недієздатними; мають
судимість,що є несумісною із зайняттям
посади; у разі прийняття на службу
будуть безпосередньо підпорядковані
або підлеглі особам, які є їхніми близь-
кими родичами чи свояками. Зазна-
чений нормативний акт закріпив основ-
ні організаційно-правові засади інститу-
ту державної служби в Україні та визна-
чив основи правового статусу держав-
них службовців, які обіймають посади
в державних органах та їхньому апараті.
Проте, закон нечітко окреслив межі
державно-службових відносин, чим
активізував пошук нового оптималь-
ного вирішення цієї проблеми.

У чинному законодавстві Украї-
ни не склалося єдиного підходу у
використанні термінів «посадова осо-
ба». Наприклад, Митний кодекс Ук-
раїни 1992 р. використовує термін
«службова особа», однак прийнятий
11 липня 2002 р. Митний кодекс Ук-
раїни не містить цього терміна, зате
розмежовує поняття «керівник мит-

ного органу» і «посадова особа мит-
ного органу» (ст. 57). Слід зазначити,
що службовець, який обіймає керівну
посаду, завжди є посадовою особою.
За керівною посадою нормативними
актами закріплено коло службових
повноважень, які забезпечують здій-
снення управлінських функцій. Для
здійснення управління відповідною
організаційною структурою керівник
наділяється правом вчиняти службові
юридичні дії, які спричиняють право-
ві наслідки для підлеглих по службі
осіб. У науковій літературі особливо
наголошується на праві видавати
адміністративні акти, які забезпечу-
ють здійснення розпорядчих функцій.
Цей приклад підтверджує необхід-
ність формування єдиного підходу до
розумінні сутності посадової особи,
адже керівник також є посадовою
особою.

Отже, гарантії правового статусу
державних службовців як суб’єктів
трудового права містяться в загаль-
них нормах трудового законодавст-
ва та нормах спеціального законо-
давства, що регулює питання прохо-
дження державної служби, а також
зумовлюються умовами договорів про
працю: колективним і трудовим дого-
ворами, актами державних установ та
органів.
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Гоменюк Д. С. До питання джерел правового статусу державних посадових
осіб

Виконано аналіз теоретичних засад і правового регулювання джерел право-
вого статусу державних посадових осіб, а також визначено способи його вдоскона-
лення в контексті забезпечення функціонування державного апарату України.
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Гоменюк Д. С. К вопросу источников правового статуса государственных долж-
ностных лиц

Выполнен анализ теоретических основ и правового регулирования источни-
ков правового статуса государственных должностных лиц, а также определены
пути его совершенствования в контексте обеспечения функционирования госу-
дарственного аппарата Украины.
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Gomenyuk D. On the question of sources of legal status of public officials
The analysis of theoretical principles and sources of legal regulation of the legal sta-

tus of public officials is made, also it was determined ways of improving it in the context
of the functioning of public administration in Ukraine.
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