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Особливості  адміністративно�правового
статусу Державної виконавчої служби

України в умовах адміністративної
реформи

На сучасному етапі державотво-
рення України, в умовах демократич-
них і соціальних перетворень, євро-
інтеграційних процесів особливого
значення набуває ефективна діяль-
ність органів державного управління,
спрямована на охорону  гарантованих
Конституцією України  прав та інте-
ресів людини і громадянина. Одним із
чинників успішного зростання Украї-
ни як правової держави є реальний
судовий та адміністративний захист
порушених прав чи інтересів фізич-
них та юридичних осіб. Реальність від-
новленого права проявляється не в
самому рішенні суду чи іншого юрис-
дикційного органу, а в отриманні потер-
пілою особою матеріального чи мо-
рального задоволення внаслідок фак-
тичного виконання постановленого
рішення. Враховуючи, що більшість
таких рішень у добровільному поряд-
ку не виконуються, держава поклала
цей обов’язок на спеціальний орган

примусового виконання рішень – дер-
жавну виконавчу службу.

За відносно невеликий час функ-
ціонування Державна виконавча служ-
ба України вже пережила певні ре-
форми, зміни у правовому статусі, але
й  нині її діяльність перебуває в центрі
уваги як науковців, так і практиків.
Однією з причин такої уваги є низька
результативність діяльності держав-
ної виконавчої служби з виконання
поставленого перед нею завдання
примусового виконання рішень судів
та інших органів чи уповноваже-
них посадових осіб (далі – рішення).
Так, протягом 2010 р. державною
виконавчою службою завершено про-
вадженням у зв’язку з фактичним
виконанням тільки 20 відсотків вико-
навчих документів, за якими стягнуто
тільки сім відсотків коштів від загаль-
ної суми, що підлягала стягненню [1].
За такого становища актуальним
залишається  питання пошуку спосо-
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бів підвищення ефективності діяльно-
сті державної виконавчої служби,
розроблення наукового підґрунтя для
такої роботи, зокрема і дослідження
проблем правового забезпечення ор-
ганізації та діяльності органів держав-
ної виконавчої служби, удосконален-
ня їхнього правового статусу, механізму
примусового виконання судових та
інших рішень.

Проблеми функціонування держав-
ної виконавчої служби нерозривно
пов’язані з механізмом реалізації її
повноважень у сфері примусового
виконання судових та інших рішень.
Питання організаційного та практич-
ного характеру діяльності органів дер-
жавної виконавчої служби дослі-
джувались у дисертаційних працях 
А. Авторгова, Ф. Бортняка, Б. Гука,
Р. Ігоніна, Л. Крупнової, Р. Миронюка,
А. Перепелиці, С. Щербак. Важливою
теоретичною базою для таких дослі-
джень стали наукові доробки відомих
українських вчених – аміністративі-
стів В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки,
Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. К. Кол-
пакова,А.Т. Комзюка,А. О. Селівано-
ва, С. Г. Стеценка та ін. Метою цієї
статті є дослідження сучасного стану
правового статусу державної виконав-
чої служби, виявлення пріоритетних
напрямків її діяльності та визначення
способів її подальшого вдосконален-
ня, що особливо важливо в нинішніх
умовах вітчизняної адміністративної
реформи.

У теорії права існують різні підходи
до пояснення поняття і змісту катего-
рії «правовий статус». Здебільшого
дається визначення та розкривається
зміст правового статусу фізичної особи,
народу, держави. Так, О. Ф. Скакун
визначає правовий статус особи як
систему закріплених у нормативно-
правових актах і гарантованих держа-
вою прав, свобод, обов’язків, відпо-
відальності, згідно з якими індивід 
як суб’єкт права (тобто такий, що має
правосуб’єктність) координує свою
діяльність у суспільстві [2, с. 378].

Слушним є й твердження, що право-
вий статус є засобом нормативного
закріплення основних принципів взає-
модії особи та держави, який характе-
ризує становище особи у взаємовід-
носинах із суспільством та державою
[3, с. 85]. Ці ознаки в цілому властиві і
юридичним особам, зокрема органам
державної влади. Аналізуючи зміст
правового статусу державного органу,
слушною видається думка О. О. Бан-
дурки про те, що частіше за все під
правовим статусом державного орга-
ну розуміють певну сукупність його
повноважень юридично-владного ха-
рактеру, реалізація яких забезпечує
виконання покладених на нього зав-
дань [4, с. 23].

Звичайно, правовий статус дер-
жавного органу охоплює різні аспек-
ти його організації та діяльності, має
досить складний зміст, що містить не
тільки елементи повноважень, а й 
ряд інших складових, що визначають
організаційні та функціональні засади
діяльності державного органу. До
таких елементів можна віднести нор-
мативне призначення органу та ви-
значення його місця в системі органів
виконавчої влади, формулювання за-
вдань і функцій, встановлення пов-
новажень і наділення правом прий-
мати необхідні управлінські рішення
тощо. У науці адміністративного права
справедливо підкреслюється, що цей
правовий інститут складається з та-
ких основних елементів: завдання та
цілі, компетенція, відповідальність,
порядок формування та процедури
діяльності цих органів [5, с. 379].
З іншого боку, в дослідженні функ-
цій держави та відповідно функцій
органів державної влади у правовому
статусі державного органу закономір-
но вирізняються два блоки такого ста-
тусу – функціональний та компетен-
ційний [6, с. 101]. Суттєвим фактором
для визначення адміністративно-пра-
вового статусу органу виконавчої
влади має бути і наявність трьох
основних блоків: цільового, структур-
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но-організаційного і компетенційного
[7, с. 355]. З огляду на такі наукові під-
ходи в такому аспекті доцільно роз-
глядати і правовий статус державної
виконавчої служби та його особли-
вості.

За основу змісту правового статусу
державної виконавчої служби варто
взяти насамперед нормативність, тобто
систему різноманітних правових норм
чи нормативно-правових актів, що
регулюють відносини формування та
діяльності будь-якого суб’єкта права.
Головне місце тут посідає, безумовно,
Конституція України, хоча на перший
погляд у ній відсутні норми, що регу-
люють питання діяльності державної
виконавчої служби. Але ж Конститу-
ція України, відповідно до ст. 8 має
найвищу юридичну силу, а закони та
інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції Украї-
ни і повинні відповідати їй. Крім того,
конституційне положення щодо здій-
снення органами державної влади
своїх повноважень у межах Консти-
туції і відповідно до законів України
[8, ст. 6], поширюється на всі сфе-
ри державного управління, зокрема 
й на діяльність державної виконавчої
служби.

Особливість нинішнього право-
вого статусу державної виконавчої
служби полягає в тому, що він закріп-
лений у декількох нормативних ак-
тах різної юридичної сили, окремі
положення яких містять суперечливі
положення. Одним із таких норматив-
но-правових актів є Закон України 
«Про державну виконавчу службу» 
(далі – Закон), де сформовано органі-
заційно-правові засади діяльності дер-
жавної виконавчої служби України і,
зокрема, визначено, що державна
виконавча служба входить до системи
органів Міністерства юстиції України
[9, ст. 1]. Тож державну виконавчу
службу на законодавчому рівні від-
несено до органів виконавчої влади,
центральним органом якої виступає
Міністерство юстиції України, в сис-

темі якого 1998 р. і утворено держав-
ну виконавчу службу.

Водночас варто зазначити, що 
в рамках проведення адміністративної
реформи Указом Президента Украї-
ни від 9 грудня 2010 р. започаткова-
но реформування центральних орга-
нів виконавчої влади, що суттєво
змінило і статус державної виконавчої
служби. Відповідно до п. 1 названого
Указу утворено Державну виконавчу
службу [10, п. 1], яку, відповідно до
затвердженої цим же Указом схеми
віднесено до центральних органів
виконавчої влади [11, р. 2]. Незважаю-
чи на такі організаційні зміни у право-
вому статусі державної виконавчої
служби, спрямування і координація її
діяльності залишилися за міністром
юстиції України як членом Кабінету
Міністрів України [10, р. IV п. 13].

Віднесення державної виконавчої
служби до органів виконавчої влади
додатково закріплено і Указом Прези-
дента України від 6 квітня 2011 р.,
яким затверджено Положення про Дер-
жавну виконавчу службу України.
Цим Положенням визначено, що Дер-
жавна виконавча служба України 
(ДВС України) є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
міністра юстиції України, входить до
системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної по-
літики у сфері організації примусо-
вого виконання рішень судів та
інших органів (посадових осіб) (далі –
виконання рішень) відповідно до
законів [12, ст. 1]. Того ж дня прий-
нято нове Положення про Міні-
стерство юстиції України, яким, зо-
крема, визначено, що воно є головним
органом у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади з формуван-
ня та забезпечення реалізації полі-
тики у сфері організації примусо-
вого виконання рішень судів та 
інших органів (посадових осіб) [13,
ст. 1].
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Такі нововведення можна вважати
результатом пошуку більш ефектив-
них і раціональних форм і методів
діяльності державної виконавчої служ-
би, які повинні сприяти повному і
своєчасному примусовому виконанню
судових та інших рішень, а з іншого
боку – забезпечити належний контроль
за діяльністю органів, підпорядкова-
них Державній виконавчій службі
України. Натомість залишається чин-
ним і Закон України «Про державну
виконавчу службу» в редакції Закону
України від 04.11.2010 р., яким ви-
значено не тільки місце державної
виконавчої служби в системі органів
виконавчої влади, а й призначення
служби, її завдання, повноваження та
компетенції, з якими не зовсім узго-
джуються положення названих вище під-
законних нормативно-правових актів.

Згідно з Законом у системі Міністер-
ства юстиції України продовжує функ-
ціонувати Департамент державної ви-
конавчої служби, на чолі якого зали-
шається директор, який за посадою є
заступником міністра юстиції України
[9, ч. 4 ст. 9]. Водночас за Указом 
Президента України реформовану
Державну виконавчу службу очолює
голова, який призначається на посаду
Президентом України [12, ст. 10].

Є й певні суперечності у повнова-
женнях Міністерства юстиції України
та Державної виконавчої служби
щодо формування її кадрового складу.
Так, Законом України «Про держав-
ну виконавчу службу», зокрема, визна-
чено, що заступник начальника Голов-
ного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Рес-
публіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі – начальники управлінь
державної виконавчої служби призна-
чаються на посаду та звільняються з
посади міністром юстиції України за
поданням директора Департаменту
державної виконавчої служби Міні-
стерства юстиції України [9, ст. 9].
Водночас відповідно до Положення

про Державну виконавчу службу
України її Голова призначає на по-
сади за поданням заступників керів-
ників Головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Авто-
номній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі – керів-
ників структурних підрозділів, що
забезпечують реалізацію повнова-
жень ДВС України [12, п. 14], хоча
подібними повноваженнями наділено
і міністра юстиції України щодо
заступників керівників територіаль-
них органів юстиції [13, п. 17]. Такі ж
розбіжності зустрічаються і в ряді
інших положень нормативно-право-
вих актів, що регулюють організа-
ційно-правові засади діяльності дер-
жавної виконавчої служби України
та її правовий статус.

Якщо за Законом державна вико-
навча служба входить до системи
органів Міністерства юстиції України
[9, ст. 1], то на підзаконному рівні її
визначено як центральний орган ви-
конавчої влади з відповідними завдан-
нями, самостійними повноваженням,
способами їх реалізації тощо.

Окремі з цих повноважень одночас-
но закріплено також у Законі України
«Про державну виконавчу службу» і
віднесено до компетенції Міністерства
юстиції України чи його територіаль-
них органів. Так, крім завдання із
забезпечення своєчасного, повного і
неупередженого виконання рішень у
порядку, встановленому законом [12,
п. 3, абз. 3], на державну виконавчу
службу покладено завдання щодо
реалізації державної політики у сфе-
рі організації примусового виконан-
ня рішень, внесення пропозицій що-
до формування державної політики 
у сфері виконання рішень [12, п. 3,
абз. 1. 2]. Практично такі ж завдання
покладено і на Міністерство юстиції
України, що закріплено не тільки в
Законі, а й у Положенні про Міні-
стерство юстиції, яке також формує
та забезпечує реалізацію політики у
сфері організації примусового вико-
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нання рішень судів та інших органів
(посадових осіб) [13, п. 3 абз. 2].

Не відкидаючи самої ідеї необхід-
ності реформування державної вико-
навчої служби України і доцільності її
формування як самостійного органу
виконавчої влади, необхідно звернути
увагу на виникнення нових проблем в
управлінні державною виконавчою
службою внаслідок прийняття під-
законних актів, що суперечать за-
конодавству України та загальним
принципам правотворчої діяльності.
Розглядаючи співвідношення підзакон-
них актів з законом як взаємний зв’я-
зок між двома предметами чи явища-
ми, необхідно виокремити спільні та
відмінні риси між названими правови-
ми категоріями. Загальновідомо, що
закони є основними проявами реа-
лізації компетенції законодавчої вла-
ди, а підзаконні нормативно-правові
акти – виконавчих функцій держави,
завдань виконавчої гілки влади, пре-
зидента, органів місцевого самовряду-
вання. Правовою основою для під-
законного правового регулювання ви-
ступають закони, які мають вищу
юридичну силу в системі нормативно-
правових актів, а підзаконні акти зай-
мають другорядне місце після законів.
Юридична сила нормативних актів – це
така специфічна властивість норма-
тивно-правових актів, яка характе-
ризує їх співвідношення і взаємозалеж-
ність за формальною обов’язковістю
та визначається місцем правотворчо-
го органу в апараті держави [14, с. 66].
Тобто, у випадку виявлення супереч-
ностей між нормами підзаконних
актів і законів, вони завжди вирішую-
ться на користь законів.

Перевагою підзаконних актів є те,
що вони зменшують час їх прийняття
і можуть оперативно реагувати на
зміну певних обставин, організувати
дію законів, внести в систему право-
вого регулювання нові деталі, уточ-
нити юридичний статус суб’єкта
права тощо. З огляду на такі підходи
прийняття Указу Президента України

«Про оптимізацію органів централь-
ної виконавчої влади» є закономірним
кроком правотворчої діяльності Пре-
зидента України в умовах адміністра-
тивної реформи, що стало правовою
основою для урегулювання цих про-
цесів на законодавчому рівні. Нато-
мість, у схваленому Указом Президента
Положенні про Державну виконавчу
службу прослідковується порушення
конституційних принципів відповідно-
сті підзаконних актів Конституції
України та законам України. Попри
такі проблеми співвідношення зако-
нодавчого та підзаконного правового
регулювання організаційно-правових
засад діяльності державної виконав-
чої служби, неоднозначність підходів
до визначення структурних елементів
правового статусу державного органу,
особливістю правового регулювання
діяльності державної виконавчої служ-
би є визначення її оперативної само-
стійності, що проявляється в ком-
петенції та завданнях, які в цілому
збігаються.

Незважаючи на наявність ряду від-
мінних положень, що характеризують
статус державної виконавчої служби, у
механізмі правового регулювання діяль-
ності державної виконавчої служби,
незалежно від джерела права, наявні
адміністративно-правові ознаки,що вка-
зують на адміністративно-правовий
статус державної виконавчої служби.

Реформування системи примусо-
вого виконання судових та інших
рішень є на сьогодні досить складною
проблемою, і її вирішення потребує
значного часу і пошуку різних варіан-
тів її реформування. І в цьому напрямі
ключовим моментом має бути зако-
нодавче визначення правового стату-
су державної виконавчої служби не
тільки на загальнодержавному, а й 
на регіональному рівні. Складність
розв’язання цього питання на місце-
вому рівні зумовлена особливим міс-
цем державної виконавчої служби в
системі державних органів, яка висту-
пає провідним державним органом у
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реалізації державної політики у сфері
примусового виконання судових та
інших рішень з відповідними адміні-
стративно-процесуальними повнова-
женнями. Тому варто на законодавчо-
му рівні врегулювати і питання право-
вого статусу територіальних органів
державної виконавчої служби виходя-
чи із загальних засад реформування
центральних органів виконавчої влади
та утворення Державної виконавчої

служби як центрального органу ви-
конавчої служби. Вирішення таких
питань потребує детального науково-
го дослідження та обґрунтування,
що можливо через здійснення подаль-
ших наукових розвідок у напрямі
подальшого реформування органі-
заційно-правових засад діяльності
державної виконавчої служби та зако-
нодавчого закріплення її правового
статусу.
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Гук Б. М. Особливості  адміністративно-правового статусу державної виконав-
чої служби України в умовах адміністративної реформи

У статті порушено проблему правового статусу державної виконавчої служби
в умовах реформування органів виконавчої влади. Проаналізовано ключові поло-
ження нормативно-правових актів, що регулюють організаційно-правові засади
діяльності державної виконавчої служби. Звернуто увагу на суперечливі положен-
ня законодавчого та підзаконного регулювання правового статусу державної
виконавчої служби, пропонуються напрями їх усунення.

Ключові слова: державна виконавча служба; адміністративно-правовий ста-
тус: правове регулювання; нормативно-правові акти.

Гук Б. М. Особенности административно-правового статуса государственной
исполнительной службы Украины в условиях административной реформы

В статье поднята проблема правового статуса государственной исполнитель-
ной службы в условиях реформирования органов исполнительной власти. Проана-
лизированы ключевые положения нормативно-правовых актов, регулирующих
организационно-правовые  основы деятельности государственной исполнитель-
ной службы. Обращено внимание на противоречивые положения законодательно-
го и подзаконного регулирования правового статуса государственной исполни-
тельной службы, предлагаются направления их устранения.

Ключевые слова: государственная исполнительная служба; административно-
правовой статус; правовое регулирование; нормативно-правовые акты.

Guk B. Features of the administrative and legal status of the state executive service
of Ukraine in terms of administrative reform

In the article violated the legal status of the problem of state executive service
reform in the executive branch. Analyses of key provisions of the regulations are regu-
lations that govern the organizational – legal framework of the state executive service.
Attention to the conflicting legislative provisions and regulations regulating the legal
status of executive services and provides directions for their removal.

Key words: public service; administrative and legal status; legal regulation; normative-
legal acts.


