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В даній статті досліджуються питання адміністративно-правового статусу правоохо-
ронних органів України. Проаналізовано позиції вчених науковців щодо поняття «пра-
вовий статус» та підтримана думка про рівнозначність термінів «правовий статус» та 
«правове положення». Також висвітлена позиція про те, що адміністративно-право-
вий статус правоохоронного органу України є галузевим правовим статусом, який вже 
конкретизує зміст загального правового статусу щодо адміністративно-правових пра-
вовідносин. Правовий статус співвідноситься з адміністративно-правовим як загальне 
та спеціальне. Наголошено також у статті і на тому, що дослідження змісту адміністра-
тивно-правового статусу правоохоронних органів неможливе без з’ясування основних 
напрямків їхньої діяльності, які допомагають розкрити місце, роль та соціальне призна-
чення даних органів. Правоохоронні органи є суб’єктом адміністративного права, всту-
пають в особливий вид адміністративно-правових відносин – правоохоронні, є частиною 
механізму державного управління в адміністративно-політичній сфері, а отже, мають 
відповідний адміністративно-правовий статус. 

У даній статті ми обговорили проблемні аспекти визначення структурних елементів 
адміністративно-правового статусу правоохоронних органів України. Також було висвіт-
лено положення про те, що адміністративно-правовий статус правоохоронних органів - 
це визначена адміністративно-правовими нормами сукупність повноважень зазначених 
органів, які визначають їх місце і роль у системі органів державної влади, характер їх 
взаємовідносин, а також гарантії реалізації передбачених законодавством повноважень 
правоохоронних органів та прав і обов’язків їх посадових осіб і відповідальність за 
невиконання чи неналежне виконання повноважень та гарантії їх діяльності. Запропо-
новано до структурних елементів адміністративно-правового статусу правоохоронних 
органів віднести: мету, завдання, функції, повноваження, юридичну відповідальність, 
гарантії діяльності.

Ключові слова: правовий статус, адміністративно-правовий статус, правоохоронні 
органи, структура адміністративно-правового статусу.

Постановка проблеми. Відповідно 
до Конституції України, Україна є право-
вою державою, в основу діяльності якої 
покладено реалізацію її основних функцій, 
як зовнішніх так внутрішніх, з допомогою 
чіткого розподілу гілок влади. Правоохо-
ронні органи є структурними елементами 
органів державної влади, основна функ-
ція яких направлена на захист законних 
прав, інтересів фізичних, юридичних осіб 
та держави в цілому. Для реалізації функ-
цій та покладених завдань правоохоронні 
органи України наділені відповідними пов-

новаження в різних сферах діяльності 
суспільства. Місце, роль в системі органів 
державної влади правоохоронних органів 
України можна визначити завдяки чіткому 
окресленню їх правового статусу і зокрема, 
адміністративно-правового статусу. Тому 
важливим є з’ясування поняття адміністра-
тивно-правового статусу правоохоронних 
органів України через призму правового 
статусу як загального. Також необхідним 
є чітко відобразити структурні елементи, 
що входять до адміністративно-правового 
статусу правоохоронного органу України.
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Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемам адміністративно-пра-
вового статусу правоохоронного органу 
України присвятили свій науковий доробок 
такі вчені як: В. Б. Авер’янов, О. М. Бан-
дурка, В. Т. Білоус, І. П. Голосніченко, 
А. Т. Комзюк, Ю. Ф. Кравченко, А.М. Куліш, 
І. Є. Марочкін, М. І. Мельник, М. І. Хавро-
нюка, Ю. С. Шемшученка та інші автори. 

Метою статті є з’ясування поняття 
адміністративно-правовий статус право-
охоронних органів України та обґрунту-
вання пропозицій щодо удосконалення 
структури адміністративно-правового ста-
тусу правоохоронних органів України.

Виклад основного матеріалу. 
Перш, ніж перейти до дослідження змі-
сту та структури адміністративно-пра-
вового статусу правоохоронних органів, 
варто розкрити зміст «правовий статус», 
оскільки правовий статус визначає юри-
дичні властивості, якості, що є харак-
терними для всіх інших статусів. Адміні-
стративно-правовий статус є галузевим 
правовим статусом, який вже конкретизує 
зміст загального правового статусу щодо 
адміністративно-правових правовідносин. 
Правовий статус співвідноситься з адміні-
стративно-правовим як загальне та спе-
ціальне. Саме завдяки правовому статусу 
суб’єкти права можуть виконувати функ-
ції, якими їх наділено. 

Слово «статус» має латинське коріння 
[лат. status становище] – правове стано-
вище осіб тощо [1, с. 858]; правове ста-
новище осіб, організацій, установ тощо; 
становище індивіда або групи осіб щодо 
інших індивідів або груп у соціальній сис-
темі; встановлене нормами права поло-
ження його суб’єктів, сукупність їх прав 
та обов’язків» [2, с. 572]. Варто заува-
жити, що в юридичній літературі вико-
ристовується термін «правовий статус» 
та «правове положення». Вважаємо, що 
дані терміни є рівнозначними і тотожними, 
оскільки законодавство, судова практика 
та міжнародно-правові акти не розрізня-
ють їх і вживають в однаковому розумінні. 
Щодо самого розуміння поняття «право-
вий статус», то в юридичній літературі 
існує низка поглядів, зокрема: 

1) правовий статус – це визначене нор-
мативно-правовими актами правове ста-

новище фізичної або юридичної особи, 
що характеризується сукупністю її прав, 
обов’язків, гарантій та відповідальності 
[3, с. 74]; 

2) юридична міра соціальної свободи 
суб’єкта права, що визначає межі, в яких 
можуть відбуватися кількісні зміни його 
правового становища [4, с. 550]; 

3) сукупність юридичних прав, свобод і 
обов’язків особи, які закріплені в діючому 
законодавстві і складають соціально допу-
стимі і необхідні потенційні можливості 
особи мати суб’єктивні права і обов’язки і 
реалізувати їх в системі суспільних відно-
син [5, с. 100]; 

4) встановлене правовими нормами 
положення його суб’єктів, сукупність їх 
прав та обов’язків, що у концентрова-
ному вигляді відображається у законах, 
положеннях, статутах та інших норматив-
но-правових актах про відповідні органи, 
установи [6, с. 186]; 

5) сукупність або систему всіх належ-
них громадянину суб’єктивних юридичних 
прав, свобод і обов’язків, що визначають 
його правове становище в суспільстві, яке 
закріплене в чинному законодавстві та 
інших формах права [7, c. 86–87]; 

6) систему взаємопов’язаних прав і сво-
бод та обов’язків, які закріплені в законо-
давстві і визначають правове положення 
особи в суспільстві [8, с.207]; 

7) система законодавчо встановлених 
та гарантованих державою прав, свобод, 
законних інтересів і обов’язків суб’єкта 
суспільних відносин [9, с. 366]; 

8) сукупність прав і обов’язків, що 
визначають юридичний стан особи, дер-
жавного органу чи міжнародної органі-
зації; комплексний показник становища 
певного прошарку, групи чи індивідів у 
соціальній системі, один з найважливі-
ших параметрів соціальної стратифікації 
[10, c. 225]; 

9) комплекс суб’єктивних прав та юри-
дичних обов’язків [11, с. 69]; 

10) комплексну категорію, яка відобра-
жає весь комплекс зв’язків особистості із 
суспільством, державою, колективом, ото-
чуючими людьми [12, с. 97]; 

11) багатоаспектна, комплексна, уні-
версальна категорія, що має чітку ста-
більну структуру та встановлює характер 
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і принципи взаємодії суб’єктів суспіль-
них відносин між собою, а також шляхом 
визначення прав, обов’язків та гарантій їх 
реалізації визначає місце суб’єкта у сис-
темі правовідносин [13, с. 52]. 

Вчені-адміністративісти також про-
понують різноманітні визначення пра-
вового статусу, зокрема В. К. Колпаков, 
пропонує під таким розуміти комплекс 
конкретно визначених суб’єктивних прав 
і обов’язків, які закріплені за відповід-
ним суб’єктом нормами адміністративного 
права [14, с. 194]; Ю.П. Битяк розглядає 
як права та обов’язки, гарантії цих прав і 
відповідальність за невиконання обов’яз-
ків [15, с. 43]; С.Г. Стеценко – сукупність 
прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, 
закріплених у нормах адміністративного 
права [16, с. 90]; сукупність юридичних 
засобів, що характеризують місце і роль 
фізичної або юридичної особи в адміністра-
тивно-правових відносинах [17, c. 57–61]. 
Отже, як бачимо більшість науковців схи-
ляються до думки, що правовий статус 
містить в собі права, обов’язки, відпові-
дальність та гарантії реалізації.

Оскільки адміністративно-правовий 
статус є спеціальним (особливим) понят-
тям відносно загального правового ста-
тусу, то його визначення залежить від 
визначення загального правового статусу.

Адміністративно-правовий статус пра-
воохоронних органів виражає їх поло-
ження в сфері органів публічного управ-
ління. Адміністративно-правовий статус 
означає, що правоохоронні органи мають 
визначену адміністративно-правовими 
нормами компетенцію – права і обов’язки 
(повноваження), несуть відповідальність 
за дії або бездіяльність в межах власної 
чи делегованої компетенції, виконують 
публічні, виконавчо-розпорядчі, доз-
вільно-реєстраційні, контрольні функції, 
беруть участь в адміністративних право-
відносинах регулятивного чи охоронного 
характеру. 

Дослідження змісту адміністратив-
но-правового статусу правоохорон-
них органів неможливе без з’ясування 
основних напрямків їхньої діяльності, які 
допомагають розкрити місце, роль та соці-
альне призначення даних органів. Право-
охоронні органи є суб’єктом адміністра-

тивного права, вступають в особливий вид 
адміністративно-правових відносин – пра-
воохоронні, є частиною механізму держав-
ного управління в адміністративно-полі-
тичній сфері, а отже, мають відповідний 
адміністративно-правовий статус. Адмі-
ністративно-правовий статус може нале-
жати як фізичним, так і юридичним осо-
бам і від цього залежатиме його структура, 
тобто варто розмежовувати адміністратив-
но-правовий статус громадянина, органів 
державної виконавчої влади та державних 
службовців і від цього залежать особли-
вості у характеристиці структури кожного з 
них, абстрагуючись від розгляду конкрет-
ного суб’єкта адміністративного права. 

До структури адміністративно-право-
вого статусу державних органів включа-
ють різні елементи:

 – А.А. Стародубцев пропонує розгля-
дати правовий статус за такими блоками: 
а) цільовий; б) структурно-організацій-
ний; в) функції та повноваження; г) функ-
ціональний; д) відповідальність [18, с. 86].

 – Л.І. Миськів відносить мету та 
завдання діяльності, функції, повнова-
ження та відповідальність [19, с. 22].

 – Г.О. Пономаренко до обов’язкових 
елементів адміністративно-правового ста-
тусу будь-якої юридичної особи відносить: 
мету, завдання, функції, повноваження 
та відповідальність, а також особливості 
його утворення, організаційно-штатної 
структури та підпорядкованості [20, с. 6].

 – О.М. Ващук – політична й дер-
жавно-правова характеристики органа 
держави; місце різних видів органів у 
загальнодержавній системі; основи вза-
ємовідносин органів між собою; найваж-
ливіші принципи організації й діяльності 
державних органів; основи компетенції; 
види правових актів державних органів 
[21, с. 320–326].

 – Н.В. Лебідь зазначає, що скла-
довими частинами правового статусу 
органу держави і посади є чотири еле-
менти: цільовий блок (мета, завдання, 
функції); компетенція; організаційний 
блок; відповідальність [22, с. 39–40]. Як 
бачимо, сюди не входить такий важливий 
елемент як гарантії діяльності.

 – А.М. Куліш вважає, що структура 
адміністративно-правового статусу пра-
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воохоронних органів України складається 
з наступних блоків: 1) функціонально-ці-
льовий; 2) структурно-організаційний; 
3) компетенційний (компетенція); 4) під-
наглядність і відповідальність правоохо-
ронного органа, а також гарантії його 
діяльності [23, с. 107]. Також варто пого-
дитись з думкою А.М. Куліша про те, що 
не є елементами адміністративно-пра-
вового статусу правосуб’єктність право-
охоронного органу. Як ми знаємо, пра-
восуб’єктність включає правоздатність, 
дієздатність та деліктоздатність. Правоз-
датність завжди є можливістю мати певні 
права і обов’язки (повноваження), а дієз-
датність – виконувати певні обов’язки. 
Тільки маючи правоздатність та дієздат-
ність суб’єкт права може набувати пев-
ного правого статусу. Якщо ми говоримо 
про правоохоронні органи, то вони як 
правило набувають правоздатності та 
дієздатності з моменту їх створення та 
реєстрації як органів держави, тобто з 
цього моменту вони і можуть вступати 
в правовідносини, в тому числі і адмі-
ністративно-правові і відповідно мати 
адміністративно-правовий статус. Тобто 
правоздатність і дієздатність – це пере-
думова набуття адміністративно-право-
вого статусу. 

На думку Т.О. Коломоєць, адміністра-
тивно-правовий статус – це сукупність 
суб’єктивних прав і обов’язків закріпле-
них нормами адміністративного права за 
певним органом. Водночас обов’язковою 
ознакою набуття суб’єктом адміністратив-
но-правового статусу є наявність у нього 
конкретних суб’єктивних прав і обов’яз-
ків, що реалізуються у рамках як адміні-
стративних правовідносин, так і поза ними 
[24, с. 64]. Вважаємо, що дане визна-
чення не повністю відображає зміст цього 
поняття, оскільки недостатньо окреслю-
вати тільки суб’єктивні права і обов’язки, 
адже важливим також є відповідальність 
за невиконання чи неналежне виконання 
обов’язків, а також гарантії діяльності. 
Оскільки ми говоримо про правоохоронні 
органи, то мова йтиме не про права і 
обов’язки, а про повноваження конкрет-
ного органу, і звичайно орган держави 
характеризуватиметься метою, завдан-
ням та функціями, які на нього покладені 

законодавством і відповідно до яких він 
реалізовуватиме свої повноваження, від-
повідатиме за невиконання чи неналежне 
виконання їх та матиме комплекс гарантій 
своєї діяльності. 

Адміністративно-правовий статус право-
охоронних органів, який постає предметом 
нашого дослідження, – це визначена адмі-
ністративно-правовими нормами сукуп-
ність повноважень зазначених органів, які 
визначають їх місце і роль у системі органів 
державної влади, характер їх взаємовідно-
син, а також гарантії реалізації передбаче-
них законодавством повноважень право-
охоронних органів та прав і обов’язків їх 
посадових осіб і відповідальність за неви-
конання чи неналежне виконання повно-
важень та гарантії їх діяльності.

Висновки і пропозиції. Вважаємо, 
що адміністративно-правовий статус пра-
воохоронних органів - це визначена адмі-
ністративно-правовими нормами сукуп-
ність повноважень зазначених органів, які 
визначають їх місце і роль у системі органів 
державної влади, характер їх взаємовід-
носин, а також гарантії реалізації перед-
бачених законодавством повноважень 
правоохоронних органів та прав і обов’яз-
ків їх посадових осіб і відповідальність за 
невиконання чи неналежне виконання 
повноважень та гарантії їх діяльності. 
До структурних елементів адміністратив-
но-правового статусу правоохоронних 
органів слід віднести: мету, завдання, 
функції, повноваження, юридичну відпо-
відальність, гарантії діяльності. 
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Savchuk R. The concept and structure of the administrative and legal status of 
law enforcement agencies of Ukraine

This article examines the issue of the administrative and legal status of law enforcement 
agencies of Ukraine. The positions of scientists regarding the concept of «legal status» were 
analyzed and the opinion on the equivalence of the terms «legal status» and «legal position» 
was supported. Also highlighted is the position that the administrative-legal status of the 
law enforcement body of Ukraine is a sect oral legal status, which already specifies the 
content of the general legal status regarding administrative-legal legal relations. Legal status 
correlates with administrative and legal as general and special. The article also emphasizes 
that the study of the content of the administrative and legal status of law enforcement 
agencies is impossible without clarifying the main directions of their activities, which help 
to reveal the place, role and social purpose of these agencies. Law enforcement bodies are 



Право та державне управління

86

subjects of administrative law, enter into a special type of administrative-legal relations – 
law enforcement, are part of the mechanism of state management in the administrative-
political sphere, and therefore have the corresponding administrative-legal status.

In this article, we discussed the problematic aspects of determining the structural elements 
of the administrative and legal status of law enforcement agencies of Ukraine. The provision 
that the administrative-legal status of law enforcement bodies is defined by administrative-
legal norms is the set of powers of these bodies, which determine their place and role in 
the system of state authorities, the nature of their mutual relations, as well as guarantees 
of the implementation of law-enforcement powers provided for by law bodies and the rights 
and duties of their officials and responsibility for non-fulfillment or improper fulfillment of 
powers and guarantees of their activities. It is suggested that the structural elements of 
the administrative and legal status of law enforcement agencies include: purpose, tasks, 
functions, powers, legal responsibility, guarantees of activity.

Key words: legal status, administrative-legal status, law enforcement agencies, structure 
of administrative-legal status.


