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У правовій науковій літературі досить багато уваги приділяється правам і 
обов'язкам роботодавця, його відповідальності перед працівником, питанням 
реалізації роботодавцем своєї трудової правосуб'єктності, яку він здійснює че-
рез свої органи, одним з яких є керівник підприємства, установи, організації. 

На сьогоднішній день важлива роль належить керівнику підприємства, уста-
нови, організації (далі — керівнику). Виникає необхідність у керівнику нового 
типу, який має високий професіоналізм, наділений сучасними інформаційни-
ми технологіями, здатний прогнозувати й передбачати, володіти основами на-
уки управління. Натомість, у теорії трудового права існує певний пробіл в 
дослідженні правового статусу керівника. Нормативні акти, регулюючі його 
повноваження, майже відсутні. Із-за недостатнього законодавчого регулюван-
ня даного питання на практиці виникають помилки, потребуючи судового 
розгляду. 

У той же час з огляду на процес трансформації суспільно-економічних відно-
син в Україні проблема правового статусу керівника набуває свого нового ос-
мислення, розвиток ринкових трудових відносин, їх демократизація виявили 
потребу по-новому поглянути на статус даного працівника. 

Питання правового статусу керівників державних підприємств, організацій, 
установ розглядалися в роботах В. Б. Авер'янова, О. Ф. Андрійко, Н. Башма-
кової, І. Л. Бачило, Ю. П. Битяка, Л. Є. Кисіль, О. М. Костюкова, Є. Б. Кубка, 
Т. М. Мартинової, О. М. Охотнікової, В. І. Прокопенка, Г. І. Чанишевої, Г. В. Це-
пова та інших вчених. 

У сучасному тлумачному словнику керівник визначається, як той, хто керує 
кимось, чимось, очолює щось [1, 395]. Відповідно до Єдиної номенклатури по-
сад службовців [2] керівниками державних підприємств, установ, організацій 
є посадові особи, які за всіма функціями, що на них покладаються, повинні 
приймати управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію, а також пред-
ставляти організацію, якою він керує, у державних та інших органах. У ст. 273 
ТК Російської Федерації [3] керівника організації визначено як фізичну особу, 
яка відповідно до закону чи установчих документів організації здійснює керів-
ництво цією організацією, у тому числі виконує функції її одноособового вико-
навчого органу. На жаль, чинний Кодекс законів про працю України не містить 
даного визначення. 

Вважаємо, що при визначенні поняття «керівник підприємства» слід вихо-
дити з норм ст. 65 Господарського кодексу України [4]. Згідно із п. 3 указаної 
статті керівником підприємства є особа, яка призначається (обирається) влас-
ником (власниками) підприємства або уповноваженим ним органом для керів-
ництва господарською діяльністю підприємства. При цьому п. 5 визначає пра-
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вовий статус керівника підприємства й установлює коло його повноважень: 
(а) керівник без доручення діє від імені підприємства; (б) представляє його 
інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших органі-
заціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; (в) формує адмі-
ністрацію підприємства й (г) вирішує питання діяльності підприємства в ме-
жах та порядку, визначених установчими документами. 

Отже, підсумовуючи різні трактовки даного терміна, вважаємо, що керів-
ник підприємства, установи, організації — це посадова особа, яка обирається, 
призначається або затверджується для організації й оперативного управління 
діяльністю підприємства та наділена роботодавцем повноваженнями одноосо-
бово безпосередньо або через інших підпорядкованих їй посадовців здійснюва-
ти управління й діяти без доручення від імені перелічених суб'єктів господа-
рювання. Керівник підприємства, установи, організації може називатися по-різ-
ному: генеральний директор, директор, президент і т. д. Однак частіше всього 
використовується термін «директор». Необхідно відмітити, що при наймену-
ванні посади керівника необхідно враховувати вимоги закону й установчих 
документів організації. Адже неточне або довільне найменування посади керів-
ника організації в майбутньому створить складності під час визначення його 
статусу й повноважень, призведе до невизначеності у відносинах із контраген-
тами й державними органами. 

Усі суб'єкти трудового права наділяються специфічною властивістю — пра-
вовим статусом. Правовий статус — це визнаний нормами права стан суб'єкта 
права, що відображає його становище у взаємовідносинах із іншими суб'єкта-
ми права [5, 91]. Категорія правового статусу керівника підприємства, устано-
ви, організації як учасника трудових відносин походить від більш загальної 
категорії — правовий статус особистості. Правовий статус особистості — родо-
ве поняття, а правовий статус керівника — видове. Поняття правового статусу 
особистості досліджується в межах філософії, соціології, теорії держави і пра-
ва. У загальній теорії держави і права під правовим статусом суб'єктів права 
розуміють сукупність усіх прав, обов'язків і законних інтересів суб'єктів пра-
ва. Крім того, наголошується, що слід розрізняти конституційний і спеціаль-
ний статус громадян. Конституційний статус в усіх громадян однаковий: ос-
новні права й свободи однаковою мірою належать усім громадянам. А спе-
ціальний статус пов'язаний з різними природними й правовими чинниками, 
які обумовлюють певні особливості громадян. Так, спеціальний статус мають 
особи, які обіймають певну посаду або займаються певним видом діяльності. 
Наприклад, статус державного службовця, статус студента, статус особи, яка 
постраждала внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС, і т. ін. [6, 342, 343]. 

Отже, загальний статус особи визначається Основним Законом держави та 
конституційними законами. Він є узагальненим і однаковим для всіх, неза-
лежно від національності, релігійних переконань, соціального стану; характе-
ризується стабільністю й визначеністю; передбачає рівність прав та обов'язків 
громадян, рівність усіх перед законом; є базовим для інших різновидів право-
вого статусу; слугує основною для набуття конкретних суб'єктивних прав, по-
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кладення обов'язків і реалізації відповідальності. Спеціальний же характери-
зує представника тієї або іншої соціальної групи, наділеного згідно із закона-
ми та іншими нормативними актами спеціальними, додатковими правами, обо-
в'язками, обмеженнями, відповідальністю. Цей вид правового статусу зумов-
лений особливостями стану особи й потребами її функціональної спеціальної 
активності (зокрема, керівник підприємства, установи, організації). Спеціаль-
ний правовий статус доповнює або обмежує загальний. На відміну від загаль-
ного, спеціальний має мінливий характер. 

Спеціальний правовий статус мають керівники підприємства, установ, органі-
зацій. Для них визначені особливі умови вступу, проходження й припинення 
служби. Указаний керівник реалізує надані йому повноваження й функції як 
усередині підприємства, установи, організації, так і щодо зовнішніх суб'єктів 
права (громадян, інших організацій). 

Одні вчені визнають, що основу правового становища (або статусу) суб'єкта 
права складають його основні права та обов'язки. Так, П. М. Рабінович вва-
жає, що включення у правовий статус окрім прав та обов'язків інших юридич-
них компонентів може призвести тільки до «важковагової конструкції» [7, 65]. 
За вузьке тлумачення правового статусу виступав і В. М. Горшеньов, на думку 
якого, вузьконормативне розуміння передумов чи вихідного елементу — це 
прояв правового статусу [8, 51]. 

Однак є вчені, які підтримують більш широке тлумачення правового стату-
су суб'єкта права. Поряд із системою основних прав та обов'язків як його 
самостійних елементів в нього включають правосуб'єктність [9, 50; 5, 91], юри-
дичні гарантії [10, 33-35], законні інтереси [11, 29], юридичну відповідальність 
[12, 72] тощо. 

При цьому у кожній галузі права до відповідних суб'єктів права визна-
чається власний набір елементів правового статусу. Так, М. Г. Ісаков, дослі-
джуючи правовий статус підприємства, визначає складові їх організаційно-
правової форми та господарську компетенцію. До складових організаційно-пра-
вової форми він відносить: (1) визначеність організаційно-правової форми суб'єк-
та господарювання; (2) майнову відокремленість; (3) легітимацію існування як 
суб'єкта господарювання; (4) відповідальність за результати господарювання; 
(5) самостійність в господарському обороті, а під господарською компетенцією 
— сукупність господарських прав та обов'язків [13, 7, 8]. 

У свою чергу В. С. Щербина, аналізуючи зміст правового статусу суб'єктів 
господарювання, спочатку визначає (у вступі) вісім елементів правового стату-
су, а саме: (1) мету й завдання суб'єкта господарського права; (2) вид та органі-
заційну (організаційно-правову) форму; (3) порядок утворення (набуття стату-
су) і державної реєстрації; (4) правовий режим майна; (5) основний вид діяль-
ності (безпосереднє здійснення господарської діяльності чи організація і управ-
ління господарською діяльністю); (6) характер прав і обов'язків або повнова-
жень; (7) юридичну відповідальність; (8) порядок припинення суб'єкта госпо-
дарського права (чи його статусу) [14, 7, 8]. А вже у висновках додає дев'ятий 
елемент — господарську компетенцію [14, 243, 244]. 
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На жаль, у чинному Кодексі законів про працю України відсутнє закріплен-
ня визначення поняття «керівник», а також немає чіткого визначення його прав 
і обов'язків, владних повноважень, обмежень, правового та економічного забез-
печення, вимог до професійної компетентності, вікових, культурних та інших 
вимог. Вважаємо за необхідне розробити Положення про правовий статус керів-
ника державного підприємства, установи, організації та передбачити у новому 
Трудовому кодексі України розділ, котрий присвятити даному питанню. 

Ще в 1981 р. М. В. Гапоненко наголошував на необхідності розробки Поло-
ження про генерального директора (директора) виробничого об'єднання (комбі-
нату), яке буде загальним нормативним актом, що визначатиме статус такої 
посади. Дане Положення, зазначає науковець, має встановлювати адміністра-
тивно-правовий статус генерального директора, його повноваження з управління 
майном, виробництвом, іншими сферами його діяльності, тобто бути дійсно 
комплексним актом і враховувати специфічні риси статусу такого керівника, 
як глава органу управління промислово-господарської організації і трудового 
колективу [15, 12]. Також цієї думки була й О. М. Охотнікова, наголошуючи 
на доцільності створення загального Положення про правовий статус керівни-
ка державного підприємства, установи, організації для використання в прак-
тичній діяльності [16, 5]. 

Правовий статус керівника підприємства, установи, організації можна оха-
рактеризувати як складний. Порівняно зі статусами інших найманих праців-
ників і статусом роботодавця він характеризується двоякістю: з одного боку, 
він має дотримуватись інтересів роботодавця, а з іншого — він діє в організа-
ційно-управлінській сфері від імені власника майна, представляє останнього у 
правовідносинах, виникаючих із працівниками, організовує процес праці, ви-
рішує кадрові питання, надаючи при цьому свою працю в розпорядження влас-
ника майна. 

Тобто особливістю правового статусу керівника підприємства, що впливає 
на зміст трудових правовідносин між ним і підприємством, є те, що він одно-
часно виступає органом підприємства, наділеним управлінськими повноважен-
нями, і найманим працівником підприємства (посадовою особою), якого най-
має власник підприємства (уповноважений ним орган) і укладає з ним трудо-
вий договір (контракт). Відповідно відносини між керівником підприємства і 
підприємством як працедавцем керівника одночасно регулюються цивільним 
(корпоративним) і господарським правом, які визначають статус керівника як 
органу управління підприємством, а також трудовим правом, що визначає ста-
тус керівника як найманого працівника підприємства. Зазначені особливості 
«подвійного» правового статусу керівника підприємства мають обов'язково 
враховуватися під час його працевлаштування, оформлення трудових право-
відносин з ним і його відкликання (звільнення), оскільки норми цих галузей 
права в багатьох аспектах не узгоджуються, а наявна судова практика не усу-
ває колізій правового регулювання. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що статус керівника — це його поло-
ження в суспільстві, в певній системі соціальних зв'язків, взаємовідносин з 
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державними структурами, трудовим колективом, що ґрунтується на законо-
давчих нормах, підзаконних актах і нормах локального характеру. Юридичні 
норми закріплюють фактичне становище керівника, перетворюючи його на 
правове, з владними повноваженнями, що надаються державою. Правовий ста-
тус керівника складають його права й обов'язки, юридичні гарантії його прав 
як суб'єкта трудових правовідносин. 

Даний статус займає особливе місце серед галузевих статусів, він закріплює 
основи правового становища керівника в суспільстві, що відображають важ-
ливі політико-правові зв'язки між державою і трудовим колективом. Від ха-
рактеру даних зв'язків залежить коло взаємних прав і обов'язків держави й 
керівника підприємства, представником якого він є. 

При цьому правове становище керівника організації завжди відрізняється 
від правового становища інших працівників. Пов'язано це з тим, як ми вже 
зазначали вище, що, з одного боку, керівник наділений владними повноважен-
нями по управлінню організацією і є представником юридичної особи, а з іншо-
го — це найманий працівник, який знаходиться з роботодавцем в трудових 
відносинах. 

Отже, специфіка трудової функції керівника дозволяє говорити про наявність 
особливого правового статусу, який включає: 

а) спеціальний порядок укладення трудового договору. Так, укладенню тру-
дового договору з керівником можуть передувати додаткові процедури, а саме: 
проведення конкурсу, обрання чи призначення на посаду тощо; 

б) особливі вимоги до кандидатури керівника; 
в) з керівником може укладатися строковий трудовий договір. Термін дії 

договору визначається установчими документами організації чи за згодою сторін; 
в) підвищену відповідальність. Керівник організації несе повну матеріаль-

ну відповідальність за пряму дійсну шкоду, нанесену підприємству; 
г) додаткові підстави припинення трудових відносин і т.д. 
Підводячи підсумок, на наш погляд, необхідно передбачити у новому Тру-

довому кодексі України окремий розділ «Суб'єкти трудового права», де окремо 
присвятити статтю керівнику підприємства, установи, організації, в якій на-
дати поняття «керівник підприємства, установи, організації», чітко визначи-
ти правовий статус такого суб'єкта, сферу і форми його діяльності. Вважаємо, 
що виявлення й виправлення подібних пробілів у трудовому законодавстві є 
дуже важливим завданням на сьогоднішній день. 
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Анотація 

Ісаєв Ю. В. Щодо правового статусу керівника підприємства, установи, організації. — Стаття. 
У статті розглядаються проблеми регулювання правового статусу керівника підприємства, 

установи, організації. Дається авторське визначення термінів «керівник підприємства, установи, 
організації» та «правовий статус керівника». Зроблені висновки та пропозиції по удосконаленню 
правового регулювання у даній сфері. 

Ключові слова: керівник, правовий статус, директор, державне підприємство, установа, органі-
зація. 

Аннотация 

Исаев Ю. В. Относительно правового статуса руководителя предприятия, учреждения, орга-
низации. — Статья. 

В статье рассматриваются проблемы регулирования правового статуса руководителя предпри-
ятия, учреждения, организации. Дается авторское определение терминов «руководитель пред-
приятия, учреждения, организации» и «правовой статус руководителя». Сделаны выводы и пред-
ложения по усовершенствованию правового регулирования в данной сфере. 

Ключевые слова: руководитель, правовой статус, директор, государственное предприятие, 
учреждение, организация. 

Summary 

Isaev У. V. In relation to legal status of leader of enterprise, establishment, organization. — 
Article. 

The problems of adjusting of legal status of leader of enterprise, establishment, organization are 
examined in the article. Author determination of terms is given «leader of enterprise, establishments, 
organizations» and «legal status of leader». Conclusions are done and suggestion on the improvement 
of the legal adjusting in this sphere. 

Keywords: leader, legal status, director, state enterprise, establishment, organization. 


