
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

ЗУБРИЦЬКИЙ Микола Іванович   

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

УДК 349.2 

 

 

 

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України 

ІНШИН Микола Іванович, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, завідувач 

кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення. 

 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор 

МОСКАЛЕНКО Олена Вячеславівна, 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, 

завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського та трудового 

права; 

 

доктор юридичних наук, професор 

КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович, 

Донецький юридичний інститут МВС 

України, професор кафедри 

загальноправових дисциплін; 

 

 доктор юридичних наук 

ПАВЛІЧЕНКО Володимир Миколайович, 

Управління Служби безпеки України в 

Харківській області, старший 

оперуповноважений. 

  

Захист відбудеться «25» квітня 2019 року о «10» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 

Автореферат розіслано «22» березня 2019 року. 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                    С.М. Черноус 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Україна є демократичною республікою, яка 

проголошує верховенство права в якості основоположного принципу 

забезпечення функціонування усіх сфер життєдіяльності людей. Конституція 

України, яка є основним нормативно-правовим актом у нашій країні, завдяки 

закріпленим у ній правам гарантує їх додержання та захищає їх у разі 

порушення будь-якими особами – від громадян до органів державної чи 

місцевої влади. 

Україна знаходиться на межі значних реформ і перетворень в усіх 

важливих суспільно-правових інститутах. Євроінтеграційні процеси, що мають 

місце в нашій державі, являють собою рушійні важелі для демократизації й 

лібералізації суспільства. Зміна законодавчої бази разом з удосконаленням 

механізмів реалізації законодавчо встановлених правових норм забезпечує 

поступову європеїзацію українського народу та оптимізує державно-владний 

апарат. 

Державна служба є важливим засобом забезпечення ефективного 

функціонування усіх сфер життя. Вона становить собою складне системне 

утворення, частини якого – державні службовці – діють у злагоді та взаємній 

залежності один від одного, виконуючи завдання та функції, що покладає на них 

держава. За допомогою даного адміністративно-правового інституту також 

забезпечується втілення в життя закріплених у Конституції України 

найважливіших принципів і засад, що передбачають задоволення прав, свобод та 

законних інтересів кожного громадянина у нашій державі. 

В Україні згідно з положенням Конституції влада належить народу. Однак, 

не дивлячись на це, державно-владні функції здійснюються уповноваженими на 

те особами – державними службовцями, які володіють спеціальним правовим 

статусом, що є значно відмінним від загального правового статусу громадянина. 

Завдяки якісному кадровому персоналу державної служби України можлива 

реалізація загальнонаціональної політики, а також державної політики в кожній 

окремій галузі. 

Зважаючи на важливість діяльності державних службовців, зазначимо, що 

до них встановлюється спеціальна, посилена юридична відповідальність, яка 

виконує ряд функцій, що, зокрема, передбачають недопущення зловживань 

наданими державою повноваженнями. Юридична відповідальність державних 

службовців відіграє важливу суспільну роль й максимально унеможливлює 

вчинення даними особами правопорушень під час виконання державних 

завдань. 

Дослідженням питання правового регулювання відносин у сфері юридичної 

відповідальності державних службовців у тій чи іншій мірі у своїх працях 

займалися такі вчені: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, 

Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, О.Л. Ващук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

В.В. Волинець, Н.Д. Гетьманцева, Т.Б. Грек, Ю.М. Гришина, О.А. Губська, 

Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, М.Р. Капінус, Я.В. Ковтонюк, 
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Л.М. Корнута, В.Л. Костюк, Т.В. Кошова, Д.О. Кулик, О.Л. Кучма, Б.М. Лазарєв, 

С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, В.Я. Мацюк, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, 

О.М. Обушенко, О.В. Опанасенко, О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, О.І. Разіна, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, А.В. Солонар, 

О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, враховуючи 

нещодавні зміни до чинного законодавства і прийняття нового Закону України 

«Про державну службу», можна стверджувати про відсутність у вітчизняній 

юридичній науці комплексного дослідження правового регулювання відносин у 

сфері юридичної відповідальності державних службовців. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується 

на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, та Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо оптимізації 

правового регулювання відносин у сфері юридичної відповідальності державних 

службовців в Україні. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

– охарактеризувати методологічні основи правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців; 

 дослідити генезис правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців; 

 визначити правову природу юридичної відповідальності державних 

службовців; 

 вивести авторську класифікацію принципів та гарантій юридичної 

відповідальності державних службовців; 

 розкрити мету, завдання та функції юридичної відповідальності 

державних службовців; 

 конкретизувати зміст та складові елементи юридичної відповідальності 

державних службовців; 

 виокремити специфіку адміністративної відповідальності державних 

службовців; 

 з’ясувати зміст кримінальної відповідальності державних службовців; 
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 проаналізувати сутність дисциплінарної відповідальності державних 

службовців; 

 здійснити характеристику цивільно-правової та матеріальної 

відповідальності державних службовців; 

 виділити теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців; 

 сформулювати шляхи вирішення наявних проблем правового 

регулювання юридичної відповідальності державних службовців; 

 виокремити тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців; 

 з’ясувати специфіку зарубіжних моделей правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері службово-

трудової діяльності державних службовців. 

Предметом дослідження проблеми юридичної відповідальності державних 

службовців у трудовому праві України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних теоретико-

методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та процесів. 

Формально-логічний метод (безпосередньо його складові: метод класифікації, 

індукції та дедукції) застосовувався при наданні загальноправової характеристики 

юридичної відповідальності державних службовців, її принципів, гарантій та 

функцій (підрозділи 1.3, 2.1–2.3). Історичний метод застосовувався при визначенні 

особливостей становлення та розвитку юридичної відповідальності державних 

службовців на території України (п. 1.2). Метод систематизації у поєднанні із 

системно-функціональним методом використовувався під час опрацювання 

особливостей різних видів юридичної відповідальності державних службовців 

(розділ 3). За допомогою логіко-семантичного методу визначено понятійно-

категоріальний апарат у роботі («державна служба», «юридична відповідальність 

державних службовців», «завдання юридичної відповідальності державних 

службовців» «адміністративна відповідальність державних службовців», 

«кримінальна відповідальність державних службовців», «матеріальна 

відповідальність державних службовців»). Системно-структурний метод, метод 

синтезу та метод емпіричного пізнання спостереження застосовувалися під час 

дослідження теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців (розділ 4), у результаті чого 

було створено законодавчі конструкції щодо шляхів їх усунення. Методи 

узагальнення та класифікації надали можливість визначити тенденції подальшого 

розвитку правового регулювання юридичної відповідальності державних 

службовців (підрозділ 5.1). Порівняльно-правовий метод застосовувався при 

з’ясуванні особливостей світового досвіду юридичної відповідальності державних 
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службовців та формуванні шляхів запозичення у національне трудове 

законодавство (підрозділ 5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити теоретичні та 

практичні основи правового регулювання юридичної відповідальності державних 

службовців та розробити концептуальні шляхи подальшого розвитку даної сфери. 

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні 

положення, що виносяться на захист та містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

уперше: 

 виділено комплекс тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання юридичної відповідальності державних службовців, якими є 

наступні: 1) тенденція до посилення відповідальності державних службовців у 

різних сферах; 2) тенденція до впровадження чітких і прозорих механізмів 

притягнення державних службовців до відповідальності; 3) тенденція до 

створення єдиного нормативно-правового акта, покликаного врегулювати 

дисциплінарну відповідальність державних службовців; 4) тенденція до заміни 

термінів «посадова особа», «службова особа», «державний службовець» на термін 

«публічний службовець». У результаті її реалізації мова йтиме про правове 

регулювання відповідальності публічних службовців; 

 виокремлено комплекс видів мети юридичної відповідальності 

державних службовців, а саме: 1) охорона суспільних правовідносин у сфері 

державної служби; 2) захист прав, свобод та законних інтересів усіх учасників 

суспільних правовідносин; 3) покарання винного у правопорушенні державного 

службовця; 4) виховання державного службовця й моральна перебудова 

останнього, спрямована на формування у нього шанобливого ставлення до закону; 

5) попередження та недопущення вчинення ним або іншими державними 

службовцями правопорушень у майбутньому; 6) рівноправне та справедливе 

притягнення до юридичної відповідальності даних осіб на загальних умовах, які 

стосуються усіх громадян, із врахуванням певних особливостей для державних 

службовців; 

 сформовано перелік теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання саме дисциплінарної відповідальності державних службовців, яке 

здійснюється Законом України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III та Законом України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, а саме: 1) відсутність єдиного нормативно-

правового акта, покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність 

державного службовця, – Дисциплінарного статуту; 2) необхідність розширення 

системи дисциплінарних стягнень, зокрема за рахунок тих, які мають 

матеріальний характер (штраф, скорочення заробітної плати); 3) серед переліку 

дисциплінарних проступків містяться діяння, які за своєю правовою природою не 

є дисциплінарними проступками; 4) перелік дисциплінарних проступків, 

закріплений у Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, 
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є вичерпним; 5) відсутність альтернативи у співвідношенні між видом 

дисциплінарного проступку й санкціями; 6) неузгодженість Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III та Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII; 

 сформульовано авторську етапізацію правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців, яка складається з таких 

періодів: 1) зародження державної служби в Україні – з X до середини XVIІ ст.; 

2) перші прояви законодавчого закріплення основ юридичної відповідальності 

державних службовців – 1720–1831 рр.; 3) дореволюційний період розвитку 

юридичної відповідальності державних службовців – 1832–1916 рр.; 4) юридична 

відповідальність державних службовців у процесі становлення влади більшовиків 

– 1917–1925 рр.; 5) правове регулювання юридичної відповідальності в 

Радянському Союзі – 1926–1960 рр.; 6) подальше затвердження нормативно-

правової бази юридичної відповідальності державних службовців – 1961–1970 рр.; 

7) формування основ дисциплінарної та адміністративної відповідальності 

державних службовців – 1971–1983 рр.; 8) встановлення сучасного правового 

регулювання адміністративної відповідальності державних службовців – 1984–

1992 рр.; 9) період розвитку юридичної відповідальності державних службовців у 

незалежній Україні – 1993–2010 рр.; 10) період встановлення курсу на 

європейську інтеграцію – 2011–2014 рр.; 11) сучасний період (період європеїзації) 

– 2015 – дотепер; 

 виділено доктринальну дефініцію поняття «завдання юридичної 

відповідальності державних службовців», під якою слід розуміти охорону 

суспільних правовідносин, які існують у сфері державної служби, правового 

становища, правопорядку на державній службі та дисципліни, захист і 

відновлення прав, свобод та інтересів громадян й інших учасників суспільних 

правовідносин, а також держави, яким у зв’язку із вчиненням державним 

службовцем правопорушення було завдано шкоду; 

 виведено термін «адміністративна відповідальність державних 

службовців» як застосування до особи (осіб), яка обіймає (обіймають) керівну 

посаду в державних органах, чи інших державних службовців, на яких законом 

або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-

розпорядчих функцій, заходів державного примусу у вигляді настання негативних 

наслідків за невиконання нею встановлених правил як безпосередньо, так і за 

протиправні дії підлеглих осіб з метою відновлення справедливості й 

правопорядку та недопущення вчинення аналогічного чи суміжного 

правопорушення у майбутньому, передбаченого нормами Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

 розкрито зміст наступних тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання юридичної відповідальності державних службовців, які найчастіше 

формулювались у законодавстві про державну службу: 1) тенденція до посилення 

відповідальності державних службовців у різних сферах (наприклад, за 

порушення вимог щодо декларування доходів та зобов’язань фінансового, 

майнового характеру). Загалом, вона може бути актуальною на будь-якому етапі 
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розвитку вітчизняного інституту державної служби; 2) тенденція до 

запровадження персональної відповідальності державних службовців. Дана 

тенденція була реалізована завдяки прийняттю Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII; 3) тенденція до впровадження чітких і 

прозорих механізмів притягнення державних службовців до відповідальності. 

Зазначена тенденція є досить неоднозначною, оскільки, з одного боку, вона 

нормативно реалізована, а з іншого – виділяється окремими науковцями як 

проблемний момент; 

удосконалено: 

 поняття державної служби як особливого правового стану, відповідно 

до якого державні службовці наділяються спеціальним правовим статусом, що 

передбачає надання даній категорії громадян особливих прав, обов’язків, функцій 

та повноважень, а також застосування більш широкої юридичної відповідальності 

за невиконання покладених на них завдань; 

 аналіз змісту проблем правового регулювання кримінальної 

відповідальності державних службовців, до яких віднесено наступні: 1) останніми 

роками спостерігається тенденція до декриміналізації зловживання владою або 

службовим становищем державними службовцями в особистих інтересах або в 

інтересах третіх осіб, військовою службовою особою владою або службовим 

становищем; 2) Кримінальний кодекс України не оперує терміном «державний 

службовець», а сутність поняття «службові особи» є дещо вужчою за сутність 

категорії «державні службовці»; 

 аналіз проблем притягнення до юридичної відповідальності 

державних службовців: 1) недостатня публічність процесів накладення 

дисциплінарних стягнень; 2) відсутність спеціальних судових установ, що 

здійснюють притягнення до юридичної відповідальності державних службовців; 

3) відсутність класифікації державних службовців за критерієм правового 

врегулювання, внаслідок чого складається хибне враження про те, що 

притягнення до юридичної відповідальності усіх державних службовців 

відбувається на підставі норм Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII; 

 характеристику змісту принципів юридичної відповідальності 

державних службовців, до яких відносяться наступні: принцип законності; 

принцип справедливості; принцип обґрунтованості; принцип своєчасності; 

принцип невідворотності; принцип індивідуалізації; принцип одноразовості у 

застосуванні; принцип доцільності; принцип виховання державного службовця; 

 деталізацію змісту цивільно-правової відповідальності державних 

службовців, якій притаманні наступні особливості: 1) застосування за завдання 

державними службовцями своїми діями чи бездіяльністю або шляхом прийняття 

незаконного нормативно-правового акта матеріальної чи моральної шкоди; 

2) коло суб’єктів цивільно-правової відповідальності у нормах законодавства 

конкретизоване, законодавець, у тому числі, оперує термінами «службова особа» 

та «посадова особа»; 3) відповідальність за дії державного службовця несе 

відповідний орган, тому компенсації переважно здійснюють із коштів його 
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бюджету; 4) державні органи наділені правом регресної вимоги до 

правопорушника, проте на практиці даним правом не користуються; 

5) регулювання інституту здійснюється системою нормативно-правових актів, 

причому фундаментальну роль у ній відіграє Основний Закон; 

 перелік особливостей кримінальної відповідальності державних 

службовців, якими є наступні: 1) застосовується за вчинення державними 

службовцями злочинів; 2) законодавець у нормах Кримінального кодексу України 

не закріпив жодної прямої вказівки на державного службовця, оперуючи 

поняттям «службова особа», яке дещо ширше а досліджуване; 3) підставами 

застосування кримінальної відповідальності до державних службовців є 

невиконання чи неналежне виконання повноважень або їх перевищення; 

4) санкції, що застосовуються до державних службовців, окрім загальних, тобто 

характерних для злочинців будь-яких категорій, можуть бути спеціальними та 

мати вияв у позбавленні спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу, права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю або 

конфіскації; 

 характеристику дисциплінарної відповідальності державних 

службовців і встановлено, що їй властиві такі особливості: 1) застосування 

санкцій тільки за дисциплінарні проступки; 2) її можуть застосовувати лише 

органи та посадові особи, наділені дисциплінарною владою; 3) за одне порушення 

трудової дисципліни може бути накладене тільки одне дисциплінарне стягнення; 

4) перелік дисциплінарних стягнень є вичерпним; 5) законодавчо регламентована 

складна процедура, яка включає в себе три основних та два факультативних 

етапи; 6) врегулювання нормами спеціального законодавства, а саме Закону 

України «Про державну службу»; 

дістали подальшого розвитку: 

 трактування поняття «методологія дослідження правового 

регулювання юридичної відповідальності державних службовців», під якою 

слід розуміти систему науково-теоретичних та практичних положень, засад, 

принципів щодо визначення сукупності необхідних взаємозалежних та 

взаємопов’язаних методів, засобів і способів, які застосовуватимуться у 

теоретико-правовому аналізі правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців та направлятимуться на оптимальне, 

ефективне та результативне досягнення поставленої мети дослідження й 

виконання усіх визначених завдань; 

 обґрунтування, що сутність юридичної відповідальності державних 

службовців у зв’язку із специфікою їх правового статусу полягає у меншій 

свободі дій та великому об’ємі зобов’язань, які вони мають виконувати та за 

невиконання або неналежне виконання яких до них застосовуватиметься 

підвищена юридична відповідальність, оскільки вони відіграють важливу 

суспільну роль у державі й забезпечують її належне функціонування та 

розвиток; 

 аргументація, що державні службовці як представники держави, її 

обличчя, безумовно, несуть позитивну відповідальність, яка полягає в постійному 
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дотриманні правових норм і приписів, і це є їх обов’язком. У разі ж вчинення 

правопорушення, тобто порушення законодавчо закріплених приписів і норм, 

вищеокреслений обов’язок фактично змінюється на зобов’язання зазнати 

державного осуду й бути певним чином обмеженим завдяки застосуванню заходів 

державно-владного примусу; 

 аналіз проблем правового регулювання адміністративної 

відповідальності державних службовців, якими є наступні: 1) у Кодексі України 

про адміністративні правопорушення законодавець оперує терміном «посадова 

особа» у значенні «державний службовець», хоча останній є значно ширшим 

поняттям; 2) відсутність окремого розділу, присвяченого адміністративній 

відповідальності державних службовців, що значно ускладнює кваліфікацію 

вчинених ними адміністративних правопорушень; 3) розміри штрафів, які 

накладають на державних службовців, не відповідають ступеню шкоди від їх 

проступків; 

 зміст функцій юридичної відповідальності державних службовців, 

серед яких: правоохоронна, правовідновлююча, каральна, виховна, превентивна, 

інформаційна; 

 деталізацію переліку складових елементів юридичної 

відповідальності даних осіб, який включає: принципи юридичної 

відповідальності державних службовців, правопорушення, суб’єкти, порядок 

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців, покарання 

державних службовців; 

 положення про те, що адміністративна відповідальність державних 

службовців може розглядатись як в індивідуальному, так і у колективному 

аспекті. В такому разі індивідуальну адміністративну відповідальність державних 

службовців нестиме службова особа, керівник органу влади, структурного 

підрозділу, начальник управління не лише на підставі порушення норм Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, а й із урахуванням встановлених у 

передбачених порядках службових обов’язків. Колективна адміністративна 

відповідальність державних службовців полягає в притягненні кількох 

працівників органу влади за порушення ними службових обов’язків, 

передбачених законодавством; 

 перелік пропозицій стосовно запозичення позитивного досвіду з 

моделей правового регулювання юридичної відповідальності державних 

службовців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про теоретико-практичні проблеми 

правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців в 

Україні; 

– у правотворчості – при удосконаленні правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців в Україні; 
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– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері правового 

регулювання юридичної відповідальності державних службовців в Україні; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, зроблені в 

дисертації, можуть бути використані у процесі наукових конференцій та диспутів, під 

час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право України», «Проблеми 

трудового права», «Державна служба», у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, 

слухачів та курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно, усі сформульовані в ній положення і висновки отримані 

дисертантом особисто. Усі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, 

окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались на кафедрі 

трудового права та права соціального забезпечення Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на всеукраїнських 

та міжнародних конференціях: «Публічне адміністрування в сфері органів 

внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми юридичної 

науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 

2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Київ, 23–24 липня 2015 р.), «Актуальні проблеми сучасного правознавства» 

(м. Київ, 28–29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на 

шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.), «Теорія і практика розвитку 

правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.), «Інтеграція юридичної 

науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» 

(м. Дніпро, 25–26 листопада 2016 року), «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 р.), 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правової 

системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.), «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, Україна, 7–8 квітня 2017 р.), 

«Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» 

(м. Львів, 20–21 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення в одноосібній монографії, дев’ятнадцятьох статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у наукових виданнях 

іншої держави, а також у дванадцяти тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, 

п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

415 сторінок, з яких основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 392 найменувань і займає 39 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан її 

наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет та 

методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика юридичної 

відповідальності державних службовців» містить 3 підрозділи, що присвячені 

методології дослідження правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців, генезису розвитку правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців, а також сутності та ознак юридичної 

відповідальності державних службовців. 

У підрозділі 1.1 «Методологічні основи дослідження правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців» встановлено, що у сфері 

дослідження юридичної відповідальності державних службовців методологія 

становить собою наукові положення щодо визначення мети даного дослідження, 

організації його структури та здійснення теоретико-правового аналізу окремих 

питань у межах зазначеної теми, зокрема щодо дослідження питань 

дисциплінарної відповідальності, адміністративної відповідальності або історії 

виникнення інституту юридичної відповідальності державних службовців тощо. 

Методологія у контексті дослідження юридичної відповідальності 

державних службовців забезпечує фактичне ототожнення існуючих методів, 

способів та засобів з поставленими цілями, завдяки чому обираються ті з них, що 

забезпечують науково-теоретичне пізнання сутності юридичної відповідальності 

даних осіб, а також усіх важливих аспектів цього суспільно-правового явища. 

Визначено, що використання системно-структурного методу дозволить 

максимально повно дослідити юридичну відповідальність державних службовців, 

зокрема механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо. За 

допомогою діалектичного методу можливо досягти головної мети дослідження – 

розкрити сутність, зміст та правову природу юридичної відповідальності 

державних службовців, визначити її найважливіші аспекти, види, порядок 

притягнення тощо, не відходячи від головної цілі дослідження. 

За допомогою історичного методу щодо правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців можливо встановити генезис становлення 

й розвитку даного суспільного-правового явища, а також передбачити можливі 

тенденції чи висунути припущення стосовно прийняття відповідного акта 

законодавства у майбутньому або вдосконалення існуючої нормативно-правової 

бази у сфері юридичної відповідальності та порядку притягнення до неї 

державних службовців. 

Порівняльно-правовий метод дозволяє дослідити правове регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців у країнах Європейського 

Союзу або в державах, які були в складі СРСР. Застосування такого методу, 
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зокрема у контексті дослідження законодавства ЄС, є актуальним у зв’язку з 

євроінтеграційними процесами, що мають місце в Україні. 

Абстракція, ототожнення та відхід від конкретних ознак правового явища 

надають змогу ширше розглянути досліджуване явище або процес, зокрема й 

правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Цей 

метод є важливим, оскільки при дослідженні юридичної відповідальності 

зазначених осіб постане можливість виявити види відповідальності, їх санкції 

тощо, що вимагає певного абстрагування й узагальнення. Окреслений метод у 

сфері дослідження правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців дозволить встановити спільні ознаки дисциплінарної 

відповідальності державних службовців та працівників, надасть змогу 

узагальнити наукове знання щодо покарань та стягнень, які застосовуються до 

державних службовців. 

За допомогою методу раціональної критики можна проаналізувати позиції 

науковців щодо тлумачення сутності або правової природи даного явища чи 

визначити доцільність або недоцільність застосування відповідних стягнень та 

покарань до державних службовців або певного виду юридичної відповідальності 

взагалі. 

У підрозділі 1.2 «Генезис правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців» зазначено, що за часів зародження державної служби в 

Україні (X ст. – середина XVIІ ст.) специфікою формування досліджуваної 

тематики у Київській Русі було те, що протягом окресленого періоду відбувається 

утворення державної служби як політико-правового інституту разом із 

поступовим затвердженням механізму заборон та відповідальності державних 

службовців за порушення, які вчинялися ними у процесі виконання владних 

повноважень. Складання присяги державними службовцями фактично було 

передумовою набуття ними правового статусу й покладення на них обов’язків та 

відповідальності. 

У період прояву законодавчого закріплення основ юридичної 

відповідальності державних службовців (1720–1831 рр.) відбувається поступова 

диференціація у нормативно-правовому регулюванні діяльності державних 

службовців, зокрема щодо питань їх юридичної відповідальності. Встановлення 

механізму притягнення до відповідальності суддів є свідченням того, що 

необхідно було на той час врегулювати діяльність державних службовців у сфері 

судочинства з метою належного й справедливого його здійснення. 

Дореволюційний період розвитку юридичної відповідальності державних 

службовців (1832–1916 рр.) характеризується тим, що притягнення до 

відповідальності посадових осіб здійснювалося безпосередньо особою, яка 

призначала державних службовців. Це є яскравим проявом принципу 

субординації державної служби. У даний період, зокрема, здійснювалась 

поступова систематизація та конкретизація правових норм, які стосувалися 

юридичної відповідальності державних службовців. 

Періоду юридичної відповідальності державних службовців у процесі 

становлення влади більшовиків (1917–1925 рр.) притаманне те, що у зв’язку з 
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революційними подіями, які мали місце на той момент, необхідно було 

вирішувати коло інших питань, а тому правове регулювання державної служби й 

питання юридичної відповідальності державних службовців не були 

пріоритетними для новоствореної влади пролетаріату. 

Вагомою подією окресленого періоду стало прийняття Кримінального 

кодексу, який визначав кримінальну відповідальність за злочини у сфері 

службової діяльності, зокрема таких державних службовців як судді. 

Затвердження кодифікованого акта кримінального законодавства сприяло 

формуванню більш сучасного правового регулювання кримінальної 

відповідальності державних службовців. 

Правове регулювання юридичної відповідальності в Радянському Союзі 

(1926–1960 рр.) відзначається рядом специфічних особливостей. З початку 1930-х 

років відбувається активна діяльність у сфері впорядкування нормативно-правового 

регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Прийняті 

постанови визначали чіткий механізм притягнення до дисциплінарної 

відповідальності радянських посадових осіб, вказуючи на склади правопорушень та 

визначаючи додаткові можливі порушення з боку державних службовців, за які вони 

несли б відповідальність. Зазначене слід трактувати як прецедентне врегулювання 

питання дисциплінарної відповідальності державних службовців, яке передбачало 

можливість притягнення до відповідальності без фактично закріплених порушень 

повноважень, обов’язків та функцій цими особами, а лише на основі вчинення дій, 

що не відповідають традиціям та канонам державної служби. 

Після Другої світової війни питання врегулювання юридичної 

відповідальності посадових осіб набувало нового значення. Зокрема у сфері 

судової влади до державних службовців застосовувалися принципово нові форми 

кримінальної відповідальності, які містилися в Кримінальному кодексі УРСР 1960 

року. Окрім того, питання кримінальної відповідальності за службові злочини 

також регламентувалося декількома розділами вищезазначеного нормативно-

правового акта. 

Подальше затвердження нормативно-правової бази юридичної 

відповідальності державних службовців (1961–1970 рр.) характеризується тим, що 

вводиться в дію Кримінальний кодекс УРСР та здійснюється перегляд 

суб’єктного складу службових злочинів. Набуття юридичної сили даним 

нормативно-правовим актом мало своїм наслідком запровадження механізму 

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців. У даний 

період здійснюється формування нормативно-правової бази дисциплінарної 

відповідальності державних службовців. 

Формування основ дисциплінарної та адміністративної відповідальності 

державних службовців (1971–1983 рр.) ознаменувалося тим, що Кодекс законів 

про працю встановлював дисциплінарні стягнення, які застосовувалися й до 

державних службовців, доповнюючи таким чином правове регулювання 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб. 

Встановлення сучасного правового регулювання адміністративної 

відповідальності державних службовців (1984–1992 рр.) обґрунтовується 



13 

прийняттям у 1984 році Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

чим було започатковане сучасне правове регулювання адміністративної 

відповідальності, зокрема й щодо державних службовців з приводу порушення 

ними порядку здійснення наданих державою повноважень та функцій. 

Період розвитку юридичної відповідальності державних службовців у 

незалежній Україні (1993–2010 рр.) вказує на те, що після проголошення 

незалежності в нашій державі розпочалися активні реформаційні процеси, які 

полягали у встановленні якісно нового правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців. Прийнятий комплексний нормативно-

правовий акт, а саме Закон України «Про державну службу», врегульовував 

найважливіші аспекти службової діяльності у цілому, а також юридичної 

відповідальності державних службовців, зокрема дисциплінарної. Для державних 

службовців встановлюється новий вид юридичної відповідальності – 

конституційної – у зв’язку з прийняттям Основного Закону України. Завдяки 

такій події також відбулося фактичне посилення усіх інших видів юридичної 

відповідальності державних службовців, оскільки Конституція України 

регламентувала найважливіші принципи й основоположні засади та керівні ідеї. 

Період до встановлення курсу на європейську інтеграцію (2011–2014 рр.) 

ознаменувався тим, що для боротьби з корупційними проявами у структурах 

державного апарату, які мали тенденцію до збільшення, законодавець у Законі 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року чітко 

окреслив аспекти, які врегульовують та конкретизують юридичну 

відповідальність за порушення корупційного характеру. Це є важливим 

моментом, який характеризував загальнодержавну спрямованість на боротьбу з 

даним негативним соціальним явищем. Введення адміністративної реформи в дію 

мало своїм наслідком прийняття такого законодавчого акта як Закон України 

«Про адміністративні послуги», який регламентував діяльність державних 

службовців у конкретно визначеній сфері – сфері публічних послуг. Цей 

нормативно-правовий акт також закріплював положення, що чітко окреслювало 

коло видів юридичної відповідальності, до яких притягуються державні 

службовці відповідної сфери діяльності. Закон України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року визначив нові фундаментальні основи для 

протидії корупційним правопорушенням серед державних службовців. Цим 

Законом встановлюється механізм визначення корупційного правопорушення та 

притягнення до відповідальності державних службовців за його вчинення. 

Закріплено основи щодо спеціальної конфіскації за корупційні правопорушення 

як фактичне стягнення за дані правопорушення. 

Сучасний період (період європеїзації) (2015 р. – до сьогодення) 

характеризується тим, що новим Законом України «Про державну службу» чітко 

окреслені засади матеріальної відповідальності державних службовців, види 

дисциплінарних стягнень, які застосовуються лише до державних службовців, що 

виключає можливість накладення дисциплінарних стягнень, передбачених 

трудовим законодавством. Внесені зміни до кримінального та кримінально-

процесуального законодавства, які конкретизували й удосконалили спеціальну 
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конфіскацію як засіб повернення незаконно отриманих коштів державними 

службовцями у зв’язку із вчиненим корупційним правопорушенням та 

повернення їх в дохід держави. 

У підрозділі 1.3 «Cутність та особливості юридичної відповідальності 

державних службовців» відмічено, що юридична відповідальність є певним 

засобом відновлення справедливості, що передбачає використання відповідних 

засобів та здійснення певних заходів за порушення норми права. Вона полягає у 

настанні для правопорушника негативних наслідків, які можуть мати різні 

властивості в залежності від вчиненого правопорушення. Юридична 

відповідальність передбачає усвідомлення особою можливого настання 

негативних наслідків та необхідності виконання правил, визначених у 

законодавчо закріплених нормах. 

Юридична відповідальність державних службовців характеризується 

певною специфікою, що зумовлена їх правовим статусом та функціями й 

повноваженнями, які покладені на них. Державні службовці є особливими 

складовими системи державної влади, а отже, до них висуваються й особливі 

вимоги щодо виконуваних зобов’язань. Державні службовці дещо обмежені в 

контексті реалізації ними своїх інтересів і задоволенні потреб. Такі обмеження 

знову ж таки обумовлені специфічністю їх правового положення у суспільних 

правовідносинах. Важливість їх суспільної ролі у функціонуванні усіх державно-

владних інституцій впливає на об’єм зобов’язань, якими вони наділяються, за 

невиконання або неналежне виконання яких вони нестимуть юридичну 

відповідальність. 

Юридична відповідальність є одним із механізмів впливу на суспільно-

правові відносини, в тому числі й ті, що стосуються проходження державної 

служби. Завдяки такому виду державного примусу як юридична відповідальність 

можливим стає регулювання поведінки державних службовців у разі відхилень 

від встановлених правових норм у вигляді правопорушень. 

Характерним для юридичної відповідальності державних службовців є те, 

що національним законодавством чітко окреслені види відповідальності, до яких 

можуть бути притягнуті зазначені особи, а також встановлені конкретні підстави 

притягнення до кожного виду юридичної відповідальності, тобто чітко 

розмежовані проступки, правопорушення та злочини. 

Для державного службовця характерна наявність певних додаткових 

правомочностей, відповідних прав, обов’язків, функцій та повноважень. Цим 

зумовлюється й існування для даної категорії громадян специфічної юридичної 

відповідальності, яка є значно суворішою та ширшою, ніж деліктоздатність за 

загальноправовим статусом. Специфічність юридичної відповідальності 

державних службовців пов’язана з наявністю в них характерного спеціального 

правового статусу, який передбачає спеціальні повноваження, функції й визначає 

їх деліктоздатність, що є відмінною від аналогічної у звичайних громадян. 

Резюмовано, що державних службовців можна притягнути одночасно як до 

безпосередньої дисциплінарної відповідальності, визначеної Законом України 

«Про державну службу», так і до трудової дисциплінарної відповідальності, що 
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регламентована чинним трудовим законодавством. Окрім того, вчинення 

державним службовцем злочину також не виключає можливості його притягнення 

до інших видів юридичної відповідальності, таких як дисциплінарна, цивільно-

правова, матеріальна. 

Розділ 2 «Зміст юридичної відповідальності державних службовців» 

містить 4 підрозділи, що визначають види принципів та гарантій юридичної 

відповідальності державних службовців, місце і роль завдань та функцій 

юридичної відповідальності державних службовців, значення змісту та складових 

елементів юридичної відповідальності державних службовців. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація принципів та гарантій юридичної 

відповідальності державних службовців» аргументовано, що принцип законності 

передбачає, що державних службовців буде притягнуто до юридичної 

відповідальності лише у встановленому порядку та з дотриманням визначених 

правил і норм даного процесу. 

Принцип справедливості в юридичній відповідальності державних 

службовців означає застосування виключно тих засобів і заходів юридичної 

відповідальності, які відповідають скоєному правопорушенню, віддзеркалюють 

тяжкість вчиненого протиправного діяння. 

Безпідставне притягнення до юридичної відповідальності державних 

службовців є недопустимим. Проведення заходів щодо розгляду справи й 

притягнення посадової особи, винної у правопорушенні, до юридичної 

відповідальності має здійснюватися на основі наявних реальних фактів. 

Принцип своєчасності означає, що державні службовці, які вчинили 

правопорушення, мають бути притягнуті до відповідальності якомога швидше, 

аби не допустити можливості ухилитися від застосування щодо них заходів 

примусового впливу. 

Принцип невідворотності полягає в тому, що норми, які регламентують 

юридичну відповідальність державних службовців, мають бути чіткими, 

конкретними та всеохоплюючими задля найбільш ефективної їх реалізації. Окрім 

того, важливим є встановлення таких умов, які унеможливлять ухилення 

державних службовців від юридичної відповідальності. 

Принцип індивідуалізації дозволяє розглянути усі аспекти вчиненого 

державним службовцем правопорушення та встановити найбільш оптимальну 

санкцію, яка надасть змогу ефективно реалізувати виховну та відновлювальну 

функції юридичної відповідальності. 

Принцип одноразовості при притягненні до юридичної відповідальності, 

зокрема щодо державних службовців, означає застосування до правопорушника 

відповідного заходу примусового впливу лише один раз, тобто без використання 

його або аналогічного йому в майбутньому. 

Порушення державним службовцем встановленої норми права 

характеризується багатьма аспектами, які неодмінно мають бути врахованими при 

застосуванні санкцій щодо нього. Однак важливо передбачити можливі наслідки 

їх застосування та вплив на функціонування відповідного органу державної або 

місцевої влади. 
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Юридична відповідальність має ґрунтуватись на даному основоположному 

принципі, який надасть змогу не допустити повторне вчинення державним 

службовцем правопорушення. Примусові заходи, котрі застосовуються до 

державних службовців, мають бути не каральними, а саме виховними й 

передбачати явне усвідомлення посадовцем своїх протиправних дій та 

неможливості їх вчинення в майбутньому. 

Гарантія дотримання прав, свобод та законних інтересів державних 

службовців означає, що при притягненні державного службовця до юридичної 

відповідальності всі права та свободи його як людини, які визначені в Конституції 

України та інших галузевих нормативно-правових актах, мають бути неухильно 

дотримані. Якщо ця умова не буде виконана, посадовець має право звернутися за 

захистом основоположних прав та свобод з метою забезпечення їх дотримання. 

На будь-якій стадії провадження щодо вчинення державним службовцем певного 

правопорушення питання дотримання прав і свобод останнього не може 

ігноруватись й дана особа має право на їх визнання, а також захист поряд з 

іншими громадянами. 

Гарантія невинуватості державного службовця передбачає неможливість 

визнання його винуватим у вчиненні певного правопорушення та застосування 

щодо нього заходів примусового впливу до розгляду справи уповноваженим 

органом або посадовою особою та винесення відповідного рішення. 

Гарантія ознайомлення державним службовцем з матеріалами справи щодо 

притягнення його до юридичної відповідальності має на меті самостійне вивчення 

усіх аспектів справи з приводу вчинення державним службовцем 

правопорушення. Це дозволяє реалізувати й інші гарантії, зокрема гарантію 

правового захисту, яку неможливо ефективно здійснити без попереднього 

ознайомлення з матеріалами справи. 

У підрозділі 2.2 «Мета та завдання юридичної відповідальності державних 

службовців» зазначено, що юридична відповідальність є засобом захисту 

порушених прав, яка санкціонується та використовується державою. При цьому 

юридична відповідальність застосовується як при порушенні прав та інтересів 

держави, так і при порушенні прав чи інтересів усіх інших учасників суспільних 

правовідносин. У контексті досліджуваної теми юридична відповідальність 

фактично спрямовується на відновлення існуючого становища до вчиненого 

державним службовцем правопорушення або злочину. 

Юридична відповідальність являє собою запланований результат 

реагування держави на вчинення протиправного винного діяння, однак такий 

науковий підхід до тлумачення досліджуваного явища є недоцільним, адже він не 

дозволяє конкретно визначити чітку мету або декілька її видів. 

Охорона суспільних правовідносин у сфері державної служби як вид мети 

означає, що юридична відповідальність державних службовців забезпечує як 

охорону вже порушених правовідносин у сфері державної служби, так і охорону 

правопорушника й забезпечення належної законної реакції на вчинене державним 

службовцем правопорушення. Протиправні незаконні діяння державних 

службовців можуть негативно вплинути на права, свободи та законні інтереси 
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фізичних і юридичних осіб, які також беруть участь у суспільних 

правовідносинах, а тому юридична відповідальність даних осіб спрямовується 

саме на захист зазначених правових явищ від негативного посягання чи 

зловживання з боку державних службовців. 

Юридична відповідальність, особливо щодо державних службовців, має 

неодмінно спрямовуватися на покарання винного у вчиненому правопорушенні 

шляхом застосування до нього відповідної санкції, яка в повній мірі 

відображатиме нанесену ним шкоду. Державні службовці володіють 

повноваженнями, й залишення останніх без покарання за вчинені протиправні 

посягання та діяння буде підсилювати в них почуття вседозволеності. 

У сучасній демократичній державі юридична відповідальність не є засобом 

залякування чи каральним інструментом. Вона являє собою механізм 

перевиховання правопорушника й створення в нього нового, шанобливого 

ставлення до правових норм. 

Резюмовано, що завдання юридичної відповідальності – це охорона 

суспільних правовідносин, які існують у сфері державної служби, правового 

становища, правопорядку на державній службі та дисципліни, захист і 

відновлення прав, свобод й інтересів громадян та інших учасників суспільних 

правовідносин, а також держави, яким у зв’язку із вчиненням державним 

службовцем правопорушення було завдано шкоду. 

У підрозділі 2.3 «Функції юридичної відповідальності державних 

службовців» відмічено, що державно-владні повноваження та функції, які 

покладаються на посадовців, безпосередньо кореспондують тій юридичній 

відповідальності, яку вони несуть та яка характеризується посиленим впливом й 

більш суворими межами дозволеної поведінки. Ті жорсткі заходи й засоби, котрі 

застосовуються до державних службовців у разі вчинення ними правопорушень 

або злочинів, зумовлені їх специфічним статусом та важливим значенням, яке 

вони відіграють у діяльності держави. Функції відповідають поставленій меті або 

цілі, а тому їх групування не надає можливості простежити чіткі спрямування 

юридичної відповідальності. 

Виховна функція юридичної відповідальності державних службовців 

характеризується застосуванням усіх можливих засобів до правопорушника з 

метою формування в нього ідеології недопущення здійснення неправомірних дій. 

Каральна функція є основною функцією юридичної відповідальності, яка 

передбачає фактичне заподіяння шкоди державному службовцю, котра буде 

рівноцінна вчиненому ним діянню і може мати як майновий, так і немайновий 

характер, а саме позбавлення звання, чину, спеціального права. 

Превентивна або попереджувальна функція забезпечує застосування до 

державних службовців відповідних засобів примусового характеру, які 

унеможливлять появу в них нових намірів щодо вчинення правопорушень або 

злочинів. 

Інформаційна функція юридичної відповідальності державних службовців 

забезпечує, зокрема, виконання вищеперелічених функцій, таких як виховна та 

превентивна, здійснюючи належне інформування громадян щодо вчинення 
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державними службовцями правопорушень, а також надаючи їм можливість знати 

про загальний рівень злочинності та правопорушень в органах державної або 

місцевої влади. 

У підрозділі 2.4 «Зміст та складові елементи юридичної відповідальності 

державних службовців» автором наголошено, що зміст юридичної 

відповідальності являє собою дещо більше, аніж певні заходи державно-владного 

примусу і передбачає наявність певних сторін-суб’єктів, виникнення відповідного 

обов’язку тощо. Юридична відповідальність не може зводитись лише до 

визначення її як правовідносин, оскільки зміст останніх фактично являє собою 

присутність у сторін практично однакових прав і обов’язків, у той час як 

юридична відповідальність передбачає наявність обов’язку виключно однієї 

сторони, правопорушника, понести покарання за вчинене протиправне діяння. 

За вчинене державним службовцем правопорушення держава покладає на 

останнього обов’язок відновити існуюче до вчиненого діяння правове становище й 

справедливо понести покарання у вигляді збитків матеріального чи морального 

характеру, яким він компенсує завдану державі або громадянам шкоду. Тобто зміст 

юридичної відповідальності державних службовців є специфічним обов’язком, що 

виникає внаслідок здійснення ними незаконних протиправних дій. 

Правопорушення – невід’ємний складовий елемент юридичної 

відповідальності, адже воно виступає підставою та причиною застосування щодо 

державних службовців юридичної відповідальності. Вчинення державним 

службовцем дисциплінарного проступку або злочину кореспондує відповідному 

механізму юридичної відповідальності. 

Суб’єктами виступатимуть безпосередньо держава в особі уповноважених 

на те органів, серед яких може бути й керівник органу державної чи місцевої 

влади, а також державний службовець-правопорушник. 

Юридична відповідальність державних службовців передбачає відповідний 

процесуальний порядок її застосування. Для деяких видів державних службовців 

механізми притягнення до юридичної відповідальності можуть відрізнятися, що 

зумовлено специфікою виконуваних ними державно-владних повноважень. 

Завдяки наявності такого елемента як покарання юридична відповідальність 

відрізняється від інших видів відповідальності, таких як соціальна, моральна, 

етична тощо. Саме покарання, яке санкціонується державою, також надає змогу 

виділити юридичну відповідальність державних службовців з-поміж інших. Для 

них, зокрема, у певних випадках застосовуються більш суворі санкції, зумовлені 

специфікою їх правового статусу. Окрім того, для державних службовців можуть 

встановлюватися виняткові правові норми, за порушення яких лише вони 

нестимуть юридичну відповідальність. 

Розділ 3 «Види юридичної відповідальності державних службовців» 

містить 4 підрозділи, які присвячені деталізації змісту різних видів юридичної 

відповідальності державних службовців – кримінальної, адміністративної, 

цивільно-правової, дисциплінарної та матеріальної. 

У підрозділі 3.1 «Кримінальна відповідальність державних службовців» 

відзначено, що службову особу може бути притягнено до кримінальної 



19 

відповідальності за порушення чи недотримання чинного законодавства лише у 

випадку, коли нею вчинено винне діяння, передбачене нормами Кримінального 

кодексу України, і при цьому порушене правило входило до її службових 

обов’язків. Тобто у разі вчинення діянь, передбачених нормами Кримінального 

кодексу України, які не пов’язані із виконанням службових обов’язків, службові 

особи несуть відповідальність на загальних підставах, як і усі громадяни України. 

Зауважено, що окремі із злочинів можуть бути вчинені шляхом дії чи 

бездіяльності, наприклад, зловживання владою або службовим становищем. 

Поряд з цим, інші злочини, такі як перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронного органу, можуть вчинятись виключно 

шляхом дії. Спільним моментом для обох видів є наявність зв’язку між дією чи 

бездіяльністю особи та виконанням нею службових обов’язків, проте у цілому 

зазначені групи злочинів потребують дещо детальнішої класифікації. Тому 

запропоновано у складі кожної із груп виділити наступні підгрупи: 

1) невиконання чи неналежне виконання повноважень; 2) перевищення 

повноважень. 

Обидві групи злочинів об’єднує те, що їх об’єктом є суспільні відносини, які 

забезпечують належну діяльність державного апарату, а також професійної 

діяльності осіб, котрі під час здійснення трудових функцій діють від імені 

держави. Підсумовуючи суспільно небезпечні наслідки від даних злочинів, 

зазначимо, що вони, передусім, полягають у заподіянні матеріальних збитків чи 

нематеріальної шкоди, причому у більшості випадків шкода завдається, в першу 

чергу, інтересам держави, хоча значним чином негативно впливає і на права й 

законні інтереси громадян. 

Застосування покарання за вчинення державними службовцями злочину 

полягає у тому, що деструктивне діяння, вчинене державним службовцем, має 

бути передбачене нормами Кримінального кодексу України, здійснюватись у 

формах дії чи бездіяльності, бути винним і обов’язково вчиненим державним 

службовцем у процесі перебування на службі, тобто під час здійснення трудових 

правовідносин. Сама кваліфікація поведінки особи базується на урахуванні 

обвинувального вироку суду, а також осуду особи та її поведінки, що формується 

в індивідуальній та груповій правосвідомості, у тому числі і в межах трудового 

колективу. 

У підрозділі 3.2 «Адміністративна відповідальність державних 

службовців» наголошено, що адміністративна відповідальність державних 

службовців є різновидом адміністративного примусу та одним із засобів 

підтримання правопорядку й регулювання відносин, які виникають при вчиненні 

окремих правопорушень у сферах публічного управління чи надання 

адміністративних послуг. Відповідно, обидва інститути характеризуються 

наявністю схожих проблем, у тому числі й тих, що стосуються визначення 

спеціального суб’єкта правопорушення. Тож необхідність адміністративного 

правового регулювання поведінки державних службовців варто пов’язати із 

потребами запобігання вчиненню подібних діянь у майбутньому, а також 

підвищення довіри до держави в особі її органів та осіб, які діють від її імені. 
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Ознаками адміністративного проступку державного службовця є такі: 

1) ним може бути виключно діяння, тобто, умовно кажучи, думки чи бажання 

державного службовця не матимуть значення для кваліфікації його діянь; 

2) однією із основних ознак адміністративного правопорушення є його 

протиправність, тобто заборона адміністративно-правовими нормами; 3) винність 

діяння, а саме наявність у особи власного ставлення до вчиненого нею діяння та 

його наслідків, при цьому законодавцем чітко вказані у визначенні форми вини; 

4) караність адміністративного правопорушення – передбачення у нормах 

адміністративного законодавства покарання, що дозволяє його відмежувати від 

інших протиправних діянь; 5) об’єктом посягання є державний чи громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління. 

Особливості підстав притягнення до адміністративної відповідальності 

державних службовців виявляються у тому, що вони її несуть як за здійснення 

своїми діями порушення встановлених правил, так і за неправомірні вказівки, 

виконуючи які підпорядковані їм службові особи вчиняють проступки. Тому 

адміністративна відповідальність державних службовців може встановлюватись і 

за невжиття заходів щодо забезпечення дотримання іншими особами правил, 

додержання яких входить до їх обов’язків. А отже, є підстави говорити про 

існування адміністративних правопорушень як зі своєї вини, так і з вини 

підлеглих осіб. 

Застосування санкцій за вчинення державними службовцями 

адміністративних правопорушень полягає у тому, що для притягнення до 

зазначеного виду відповідальності важливим є наявність факту вчинення 

шкідливого діяння, яке при цьому є передбаченим нормами адміністративного 

законодавства та посягає на громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян і на встановлений порядок управління. Наявність передбаченого 

законодавством адміністративного стягнення за відповідну дію чи бездіяльність є 

важливою передумовою існування даного виду відповідальності, оскільки 

адміністративним деліктом може бути визнане лише таке діяння, що передбачає 

адміністративну караність. У даному випадку обов’язково зазначити, що 

застосування стягнення – обов’язкова передумова настання відповідальності, 

проте це не означає, що воно у будь-якому випадку буде накладене. 

У підрозділі 3.3 «Цивільно-правова відповідальність державних службовців» 

аргументовано, що цивільно-правова відповідальність державного службовця 

зводиться до відшкодування державним органом, у якому він працює, шкоди, 

завданої громадянам шляхом вчинення неправомірних діянь таким службовцем. 

Незважаючи на важливість мети свого існування, даний вид відповідальності все 

ще не знайшов достатньої уваги з боку вітчизняних науковців, декотрі з яких не 

виділяють його навіть в окремий вид. Аналіз судової практики свідчить про те, 

що існуючі конструкції цивільно-правової відповідальності державного 

службовця також є далеко не ідеальними. 

Суттєвою особливістю цивільно-правової відповідальності державних 

службовців є її суб’єктний склад, закріплений, зокрема, у нормах цивільного 

законодавства. Даний вид відповідальності варто розглядати із точки зору її 
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суб’єкта, оскільки правопорушник зазнає несприятливих наслідків, а потерпілий 

при цьому переважно відновлює своє майнове становище. Звичайно, можливі 

варіанти, за яких потерпіла особа, окрім відновлення, додатково отримує 

компенсацію за моральну шкоду, проте це не має ніякого значення для 

кваліфікації даного діяння як притягнення до юридичної відповідальності. 

Особливостями матеріальної шкоди державних службовців є наступні: 

1) державний службовець-заподіювач шкоди не є безпосереднім суб’єктом 

цивільно-правової відповідальності, оскільки, якщо буде доведено, що шкоду 

заподіяла службова чи посадова особа, її відшкодовує держава; 2) держава бере на 

себе відшкодування шкоди, заподіяної виключно діями державних службовців, 

пов’язаних із здійсненням повноважень; 3) держава наділена правом регресної 

вимоги до державного службовця. 

Ознака застосування за завдання державними службовцями своїми діями чи 

бездіяльністю або шляхом прийняття незаконного нормативно-правового акта 

матеріальної чи моральної шкоди розкриває зміст тих випадків, які належать до 

сфери регулювання нормами цивільного законодавства. Як і у випадках 

притягнення до інших видів відповідальності, підставою є порушення норм 

чинного законодавства під час виконання службових обов’язків. Проте цивільно-

правова відповідальність державних службовців характеризується специфічною 

рисою, яка полягає у завданні шкоди фізичній чи юридичній особі, тому вся 

процедура безпосередньо пов’язана із сутністю нанесених шкідливих наслідків. 

При цьому до форм дій чи бездіяльності державних службовців належать діяння 

як здійснені безпосередньо, так і шляхом прийняття нормативно-правових чи 

індивідуально-правових актів. 

Механізм притягнення державного службовця до цивільно-правової 

відповідальності складається із двох етапів: 1) здійснення відшкодувань 

державними органами за дії державних службовців; 2) пред’явлення регресних 

вимог працівнику, причому це є не обов’язком, а правом органу. 

Підсумовано, що цивільно-правова відповідальність – найбільш складний 

різновид, адже її регулювання здійснюється водночас низкою норм вітчизняного 

законодавства. Окрім того, складним є саме покладення відповідальності на 

державного службовця, який вчинив відповідне правопорушення, адже за його дії, 

передусім, відповідає держава. Саме цим можна пояснити порівняно невисокий 

рівень уваги до даного інституту, так як фактично мова йде про відповідальність 

держави, а сам державний службовець зазнає санкцій лише у разі наявності волі 

на те відповідного органу, на службі у якому перебуває особа. Тому цивільно-

правову відповідальність державних службовців варто розглядати у контексті 

відшкодувань потерпілим особам, а не з огляду на її виховну та превентивну 

функції щодо осіб, наділених службовими повноваженнями. 

У підрозділі 3.4 «Дисциплінарна та матеріальна відповідальність 

державних службовців» обґрунтовано, що до підстав дисциплінарної 

відповідальності відноситься низка проступків, які можна умовно поділити на три 

групи: 1) ті, що пов’язані із статусом державного службовця; 2) ті, що пов’язані із 

діяльністю державного службовця; 3) ті, що пов’язані із порушенням трудового 
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законодавства. Тому протиправна поведінка державного службовця має вияв у 

невиконанні або неналежному виконанні посадових обов’язків, а причинно-

наслідковий зв’язком між шкодою та протиправною поведінкою державного 

службовця полягає у тому, що дія чи бездіяльність державного службовця 

призвели до порушення посадових обов’язків, правил етичної поведінки, правил 

внутрішнього трудового розпорядку тощо. Відповідно, як і у випадку із цивільно-

правовою відповідальністю, обов’язок доведення відсутності вини державного 

службовця покладається на нього самого, а до цього часу він вважається винним. 

Заходи дисциплінарної відповідальності повинні безпосередньо 

спрямовуватись на сумлінне виконання завдань державними службовцями. Тобто 

наслідки дисциплінарного проступку мають водночас виконувати виховну, 

каральну та превентивну функції. 

Застосування санкцій тільки за дисциплінарні проступки є найзагальнішою 

ознакою, яка полягає у тому, що даний вид відповідальності, у першу чергу, варто 

пов’язати із порушеннями законодавства про працю. Проте специфіка діяльності 

державних службовців дещо розширює розуміння трудової дисципліни, яка у 

даному випадку, окрім загальних ознак дотримання внутрішнього розпорядку чи 

правил охорони праці, характеризується інституційною специфікою, пов’язаною 

із статусом державного службовця та його діяльністю від імені держави. 

Усі рішення щодо притягнення державного службовця до матеріальної 

відповідальності приймаються на розсуд керівника і, як засвідчило наше 

дослідження, здійснене відносно цивільно-правової відповідальності, у 

вітчизняній практиці подібні справи вирішуються у межах відповідного органу 

без позовного судового порядку. 

Сутність матеріальної відповідальності державних службовців істотно 

відрізняється від матеріальної відповідальності усіх інших категорій працівників, 

оскільки в її основі перебуває не шкода, нанесена працівником своїми діями 

роботодавцю, а неналежне виконання державним службовцем своїх обов’язків, 

що мало негативний вплив на публічно-правові відносини. Тому помилковим є 

розуміння даних категорій як суміжних понять, так як матеріальна 

відповідальність у загальному трудоправовому аспекті не є притаманною 

державним службовцям взагалі. 

Щодо процедури притягнення до матеріальної відповідальності, то вона у 

цілому є подібною до дисциплінарного провадження, оскільки здійснюється 

керівником державного службовця та керівником державної служби. Суттєва 

відмінність полягає у можливості застосування судового порядку у випадку 

ненадання державним службовцем згоди на добровільне відшкодування шкоди, 

відмови від відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди. Тобто можна 

зробити висновок, що притягнення до матеріальної відповідальності державного 

службовця може мати добровільний та примусовий вияв. Загалом, регламентацію 

даної процедури охарактеризуємо як нечітку та переважно внутрішню, оскільки 

для вітчизняної судової практики не характерні подібні справи. 

Розділ 4 «Проблеми правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців» складається з двох підрозділів, у яких розглянуто теоретичні 
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та практичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців і шляхи їх вирішення, здійснено характеристику проблем 

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців. 

У підрозділі 4.1 «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців і шляхи їх вирішення» 

зазначено, що проблему відсутності єдиного нормативно-правового акта, 

покликаного врегулювати дисциплінарну відповідальність державного 

службовця, пропонуємо вирішити шляхом прийняття Дисциплінарного статуту 

державного службовця. Окрім власне тих норм, які на сьогодні встановлені у 

розділі VIII чинного Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 

889-VIII, важливо деталізувати підстави для притягнення державного службовця 

до дисциплінарної відповідальності (перелік підстав, розкриття сутності кожної із 

них тощо), дисциплінарні стягнення (види, суб’єкти, уповноважені накладати 

дисциплінарні стягнення, порядок накладання дисциплінарних стягнень, 

обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність, 

строки накладання дисциплінарних стягнень, виконання та зняття 

дисциплінарних стягнень, правові наслідки накладання дисциплінарних стягнень, 

співвідношення між підставами для притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності та видами дисциплінарних стягнень). 

Наступна проблема полягає у тому, що серед переліку дисциплінарних 

проступків містяться діяння, які за своєю правовою природою не є 

дисциплінарними проступками. Так, дійсно, як нами встановлено у даній роботі, 

сумнівно, що за своєю правовою природою вважаються дисциплінарними 

правопорушеннями неповідомлення керівнику державної служби про виникнення 

відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими 

особами; подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації 

про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також 

неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час 

проходження служби; невиконання вимог щодо політичної неупередженості 

державного службовця. Вирішення даної проблеми можливе шляхом виключення 

зазначених підстав із змісту статті 65 Закону України «Про державну службу». 

Разом із тим, пропонуємо доповнити частину 1 даної статті пунктом «16. Інші 

проступки, передбачені нормами чинного законодавства». Це дозволить водночас 

вирішити ще одну виділену нами проблему – вичерпний перелік дисциплінарних 

проступків, закріплений у Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII, що недоцільно із огляду на різноманіття нормативно-правових актів, 

які врегульовують дисциплінарну відповідальність державних службовців. 

Неузгодженість Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III та Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII полягає у тому, що відповідні розділи, 

присвячені відповідальності, мають різний зміст. Вирішення даної проблеми 

можливе шляхом: 

1) дублювання норм Закону України «Про державну службу» у змісті 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» – такий 
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варіант вважаємо не зовсім доцільним, адже з часом у процесі внесення змін до 

даних законодавчих актів можуть виникнути правові колізії; 

2) виключення із змісту Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» розділу VI «Відповідальність за порушення законодавства про 

службу в органах місцевого самоврядування» та встановлення бланкетної норми, 

яка міститиме посилання на розділ VIII Закону України «Про державну службу», 

такого змісту: «Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про 

службу в органах місцевого самоврядування. 

Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування, притягуються до відповідальності згідно із Законом України 

«Про державну службу». 

У підрозділі 4.2 «Проблеми притягнення до юридичної відповідальності 

державних службовців» встановлено, що вирішення проблеми недостатньої 

публічності процесів накладення дисциплінарних стягнень можливе шляхом 

регламентації у нормах Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII статті, присвяченої оприлюдненню інформації про притягнення 

державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Ми живемо в епоху 

високого рівня розвитку інформаційних технологій, проте очевидно, що 

інформація, яка підлягає оприлюдненню, має бути узгоджена із нормами чинного 

законодавства і не завдавати жодної шкоди правам та інтересам державних 

службовців як громадян. 

Тому варто доповнити розділ VIII Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII статтею «Оприлюднення інформації про притягнення 

державного службовця до відповідальності» наступного змісту: «Оприлюднення 

інформації про притягнення державного службовця до відповідальності. 

1. Інформація про притягнення державного службовця до відповідальності 

оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому 

проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, відповідно 

до цього Закону. 

2. Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує 

оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, рішення 

про притягнення державного службовця до відповідальності в електронній формі 

не пізніше наступного робочого дня з дня підписання оформленого відповідного 

акта суб’єктом призначення. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює перевірку 

рішення про притягнення державного службовця до відповідальності на 

відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі 

відсутності зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного 

робочого дня з дня її надходження розміщує на своєму офіційному веб-сайті. 

4. В оприлюдненій інформації про притягнення державного службовця до 

відповідальності зазначається: 1) найменування і місцезнаходження державного 
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органу; 2) назва посади; 3) посадові обов’язки; 4) сутність проступку; 5) вид 

стягнення». 

Проблема відсутності спеціальних судових установ, що здійснюють 

притягнення до юридичної відповідальності державних службовців, не може бути 

вирішена негайно із огляду на сучасний стан України, проте у перспективі 

зазначена новела могла б суттєво вплинути на ефективність юридичної 

відповідальності державних службовців. Як варіант, на сьогодні цілком можливо 

створити палату з розгляду справ про державну службу у складі Касаційного 

адміністративного суду. Але у такому разі справи про притягнення державних 

службовців до відповідальності зможуть розглядатись спеціалізованими 

установами лише у третій інстанції. У даному контексті більш доцільним є 

створення з часом дисциплінарних судів першої інстанції, дисциплінарних судів 

другої інстанції та Дисциплінарного суду України як суду касаційної інстанції. 

Розділ 5 «Концептуальні основи вдосконалення правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців» містить 2 підрозділи, що 

присвячені визначенню тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців, а також аналізу 

європейського досвіду правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців. 

У підрозділі 5.1 «Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

юридичної відповідальності державних службовців» визначено, що тенденція до 

посилення відповідальності державних службовців у різних сферах може 

реалізуватись водночас у декілька способів. Одним із них, причому найбільш 

доцільних з нашої точки зору, є збільшення видів стягнень, які можуть бути 

застосовані до державних службовців. У даній роботі нами розглядалась можливість 

встановлення матеріальних санкцій за порушення службової дисципліни. Проте 

цілком можливим є посилення санкцій і у сферах адміністративної та кримінальної 

відповідальності. Також реалізувати дану тенденцію можна шляхом встановлення 

невичерпного переліку підстав притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності. Як нами зазначалось раніше, чинний перелік ще не 

досконалий, до нього віднесено низку недисциплінарних порушень, у той час як 

деякі види девіантної поведінки державного службовця можуть не бути 

кваліфіковані як дисциплінарний проступок взагалі. Тому для реалізації даної 

тенденції законодавець наділений рядом можливостей стосовно внесення змін до 

законодавства. Серед напрямів реалізації тенденції до посилення відповідальності 

державних службовців у різних сферах виділимо наступні: 1) внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, які полягають у 

розширенні видів дисциплінарних стягнень та встановленні невичерпності переліку 

підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності; 2) посилення санкцій за 

правопорушення та злочини, вчинені державними службовцями під час виконання 

службових обов’язків, закріплених у Кримінальному кодексі України та Кодексі 

України про адміністративні правопорушення. 

 Напрям реалізації тенденції до впровадження чітких і прозорих механізмів 

притягнення державних службовців до відповідальності виділимо лише один – 
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внесення змін до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII, які полягають у регламентації порядку оприлюднення інформації про 

притягнення державних службовців до будь-якого із видів відповідальності. Таке 

оприлюднення має здійснюватись як на офіційному веб-сайті державного органу, 

в якому проводиться конкурс, так і на веб-ресурсі центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби, відповідно до цього Закону. 

Виділено наступні напрями реалізації тенденції до створення єдиного 

нормативно-правового акта, покликаного врегулювати дисциплінарну 

відповідальність державного службовця: 1) прийняття Дисциплінарного кодексу 

(статуту) державних службовців; 2) прийняття Закону України «Про юридичну 

відповідальність державних службовців». 

У підрозділі 5.2 «Світовий досвід правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців» запропоновано наступні напрями 

вдосконалення вітчизняного законодавства із урахуванням досвіду Федеративної 

Республіки Німеччина: 1) прийняття спеціального нормативно-правового акта для 

врегулювання питань, пов’язаних із притягненням державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності; 2) розширення переліку дисциплінарних 

санкцій на основі використання досвіду Федеративної Республіки Німеччина. 

Стягнення, передбачені німецьким законодавством, вважаємо більш досконалими 

із огляду на матеріальний характер деяких із них. 

Особливостями правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців у Японії є наступні: 1) правове регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців безпосередньо пов’язується із 

традиційністю, елітаризмом та системою довічного найму; 2) розуміння сутності 

державної служби та громадське ставлення до персони державного службовця 

обумовлюють наявність стимулів до здійснення державними службовцями 

виключно правомірної поведінки; 3) юридична відповідальність державних 

службовців пов’язується із просуванням по службі, збільшенням заробітної плати 

та встановленням надбавки за ретельність. У разі ж накладення дисциплінарних 

стягнень відповідні рішення можуть змінюватись. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яка полягала в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити 

проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних 

службовців, а також розробити пропозиції щодо їх вирішення. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки.  

1. Сутність методології дослідження правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців полягає в тому, що вона являє собою 

комплексне багатоаспектне явище, яке передбачає науково-теоретичне вивчення 

передумов для проведення дослідження даного питання і встановлення методів, за 
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допомогою яких можливо буде здійснити реалізацію усіх поставлених функцій, 

науковий аналіз аспектів юридичної відповідальності державних службовців та 

синтез отриманих положень і знань з перспективою їх застосування на практиці. 

До спеціальних методів, які направлені на досягнення мети та реалізації 

цілей дослідження правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців, належать наступні: 1) діалектичний метод; 2) метод 

системно-структурного аналізу; 3) історичний метод; 4) порівняльно-правовий 

метод; 5) методи абстрагування й узагальнення; 6) формально-юридичний метод; 

7) метод раціональної критики. 

2. Генезис правового регулювання юридичної відповідальності державних 

службовців складається з одинадцяти періодів. 

Впродовж часів зародження державної служби в Україні (X ст. – середина 

XVIІ ст.) виникає інститут державної служби в цілому, а також такого її 

підінститут – юридична відповідальність, що спричинило створення перших 

механізмів стримувань і заборон у діяльності державних службовців, порушення 

яких тягнуло за собою застосування державного примусу. Окрім того, необхідно 

зазначити, що козацька доба характеризувалась самоврядною діяльністю 

українського народу, яка також включала в себе встановлення юридичної 

відповідальності для посадових осіб фактично на основі звичаїв та традицій, котрі 

існували в Запорізькій Січі. 

Період прояву законодавчого закріплення основ юридичної 

відповідальності державних службовців (1720–1831 рр.) характеризується такими 

особливостями, як визначення достатньо чітких складів службових 

правопорушень і встановлення за них дисциплінарної, а також кримінальної 

відповідальності. Існування єдиного спеціалізованого нормативно-правового акта 

у сфері державної служби дозволило систематизувати правове регулювання даної 

галузі, зокрема й у контексті юридичної відповідальності. Окрім того, 

відбувається поступова диференціація в правовому регулюванні юридичної 

відповідальності окремих категорій державних службовців, наприклад суддів. 

У дореволюційний період розвитку юридичної відповідальності державних 

службовців (1832–1916 рр.) важливим здобутком у правовому регулюванні 

юридичної відповідальності державних службовців стало закріплення більш 

сучасних форм дисциплінарних стягнень, зокрема догани, суворої догани та 

навіть звільнення державного службовця. Окрім того, в комплексному 

нормативно-правовому акті, який врегульовував загальні питання притягнення до 

юридичної відповідальності за дисциплінарні та кримінальні правопорушення, 

було виділено окремий розділ, що регламентував питання притягнення до 

юридичної відповідальності виключно державних службовців. 

Післяреволюційний період (1917–1925 рр.) характеризувався помітним 

погіршенням нормативно-правового регулювання юридичної відповідальності 

державних службовців, зокрема дисциплінарної, яка регламентувалася 

Тимчасовими правилами про службу в державних установах та підприємствах. 

Однак прийняття Кримінального кодексу УСРР мало своїм наслідком 

формування інституту кримінальної відповідальності державних службовців, 
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який був систематизований в окремому розділі даного нормативно-правового 

акта. 

Правове регулювання юридичної відповідальності в Радянському Союзі 

(1926–1960 рр.) вирізнялося тим, що була певна невирішеність питання 

дисциплінарної відповідальності державних службовців на початку даного 

історичного етапу, але згодом були запроваджені ефективні механізми 

притягнення до даного виду відповідальності державних службовців, які 

містилися у відповідних постановах. Воєнний період вимагав відповідних 

імперативних заходів за вчинення правопорушень, а тому дисциплінарні 

правопорушення були на межі кримінальної відповідальності. Прийняття нового 

Кримінального кодексу УРСР мало своїм наслідком активне поступове 

врегулювання аспектів юридичної відповідальності державних службовців. 

Подальше затвердження нормативно-правової бази юридичної 

відповідальності державних службовців (1961–1970 рр.) характеризується тим, що 

було остаточно введено в дію Кримінальний кодекс, який містив достатньо 

широкий перелік статей, котрі передбачали кримінальну відповідальність даних 

осіб. Також слід додати, що упродовж окресленого періоду здійснюється 

удосконалення дисциплінарного законодавства, свідченням чого було прийняття 

нового нормативно-правового акта, який регламентував дисциплінарну 

відповідальність державних службовців. 

Формування основ дисциплінарної та адміністративної відповідальності 

державних службовців (1971–1983 рр.) характеризується тим, що протягом  

70–80-х років минулого століття відбувається становлення правового 

регулювання адміністративної відповідальності посадових осіб. Важливим стало 

також прийняття 1971 року Кодексу законів про працю УРСР, який діє і дотепер, 

визначаючи види дисциплінарних стягнень, котрі безпосередньо застосовувались 

до державних службовців і застосовуються й нині у разі вчинення ними порушень 

службово-трудової дисципліни. 

Встановлення сучасного правового регулювання адміністративної 

відповідальності державних службовців (1984–1992 рр.) підтверджується тим, що 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (1984 р.) визначив 

конкретні адміністративні правопорушення, які вчиняються посадовими особами, 

а також закріпив адміністративні стягнення, зокрема штраф, який за відповідні 

адміністративні правопорушення відрізнявся у застосуванні до звичайних 

громадян та державних службовців. 

Період розвитку юридичної відповідальності державних службовців у 

незалежній Україні (1993–2010 рр.) характеризується прийняттям єдиного 

комплексного нормативно-правового акта, який упорядковував діяльність 

державних службовців і, зокрема, встановлював аспекти дисциплінарної 

відповідальності, відмежовуючи її від дисциплінарної відповідальності, 

передбаченої трудовим законодавством. Прийнятий Кримінальний кодекс 

України також визначив конкретні службові злочини й спеціальні кримінальні 

покарання, наприклад, позбавлення права обіймати посади. Важливою подією 

даного періоду стало й прийняття Основного Закону України, який передбачав 
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конституційно-правову відповідальність державних службовців та визначав 

основоположні принципи. 

У період до встановлення курсу на європейську інтеграцію (2011–2014 рр.) 

посилюється юридична відповідальність державних службовців та відбувається 

конкретизація, деталізація і доповнення положень, що стосуються окремих груп 

правопорушень, які вчиняються посадовими особами, зокрема корупційних діянь. 

Також важливо відзначити, що в цей період здійснюється диференціація 

правового регулювання окремих видів державної служби, що передбачає 

встановлення чітких положень, які окреслюють конкретні види юридичної 

відповідальності, до якої притягаються відповідні посадовці. 

За сучасного періоду (періоду європеїзації) (2015 р. – до сьогодення) 

здійснення активної політики у сфері запобігання та протидії корупційним 

правопорушенням серед державних службовців дозволяє акцентувати увагу саме 

на юридичній відповідальності за дану групу правопорушень. Прийняття нового 

Закону України «Про державну службу» стало значною подією сучасного 

періоду, оскільки в ньому визначаються чіткі аспекти притягнення до юридичної 

відповідальності державних службовців. Окрім того, внесені зміни до інших 

нормативно-правових актів посилили юридичну відповідальність посадових осіб, 

зокрема й кримінальну, і передбачили застосування такого додаткового механізму 

державного примусу як спеціальна конфіскація з визначенням більш конкретного 

порядку її проведення. 

3. Юридична відповідальність державних службовців – це правовідносини, 

які виникають між державою в особі уповноважених на те органів або посадових 

осіб та державним службовцем, що вчинив правопорушення або злочин і які 

передбачають застосування до правопорушника заходів державного примусу у 

вигляді настання негативних наслідків майнового, організаційного, морального та 

іншого характеру з метою відновлення справедливості й правопорядку і 

недопущення вчинення аналогічного чи суміжного правопорушення у 

майбутньому. 

Юридична відповідальність державних службовців є особливим засобом 

примусового характеру, для якого характерне наступне: вид державно-владного 

примусу; законодавчо закріплені види та підстави юридичної відповідальності; 

зумовленість спеціального статусу державного службовця; застосування 

специфічних санкцій за правопорушення; спеціальний процесуальний порядок 

застосування видів юридичної відповідальності; можливість застосування 

декількох видів юридичної відповідальності одночасно. 

4. Застосування принципу справедливості юридичної відповідальності 

передбачає рівнозначну реакцію держави на вчинене державним службовцем 

правопорушення й використання засобів державно-владного примусу, які 

відповідають суспільній шкоді або небезпеці, завданій через здійснення 

порушення права. 

Принцип обґрунтованості полягає в тому, що усі факти, які пов’язані із 

вчиненим державним службовцем правопорушенням, мають бути всебічно 

досліджені з метою виявлення наявності протиправного діяння, а також, у певних 
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випадках, шкоди, що була завдана такими діями посадової особи. Якщо в діях 

державного службовця не виявлено ознак правопорушення або злочину, то 

відсутнє будь-яке підґрунтя для притягнення останнього до юридичної 

відповідальності й застосування до нього засобів державно-владного примусу у 

вигляді санкцій. 

Принцип своєчасності має на меті якнайшвидше здійснення процесу 

розгляду справи та притягнення до юридичної відповідальності державного 

службовця. З метою недопущення ухилення державного службовця від 

відповідальності за скоєні ним протиправні діяння повинні проводитися усі 

необхідні заходи. 

Принцип невідворотності розкривається у тому, що законодавці мають 

належним чином формувати зміст правових норм, які визначають юридичну 

відповідальність державних службовців, задля неможливості існування прогалин 

та недоліків у правовому регулюванні інституту юридичної відповідальності 

останніх, які можуть дозволити ухилитися їм від примусових заходів. 

Принцип виховання державного службовця спрямовує юридичну 

відповідальність державних службовців у напрямі реалізації превентивної 

функції, а також передбачає формування такої моделі правосвідомості в 

посадовців, яка не визнаватиме правопорушення в якості позитивних дій. 

Гарантіями юридичної відповідальності державних службовців є такі: 

гарантія дотримання прав, свобод та законних інтересів державних службовців; 

гарантія невинуватості державного службовця, поки уповноважений орган не 

доведе зворотне; гарантія ознайомлення державним службовцем з матеріалами 

справи щодо притягнення його до юридичної відповідальності; гарантія 

правового захисту; гарантія винесення відповідного рішення щодо притягнення 

державного службовця до юридичної відповідальності; гарантія надання 

можливості оскаржити винесене рішення щодо притягнення до юридичної 

відповідальності. 

5. Надано наступну класифікацію мети юридичної відповідальності 

державних службовців: 1) охорона суспільних правовідносин у сфері державної 

служби; 2) захист прав, свобод та законних інтересів усіх учасників суспільних 

правовідносин; 3) покарання державного службовця, винного у правопорушенні; 

4) виховання державного службовця й моральна перебудова останнього, 

спрямована на формування у нього шанобливого ставлення до закону; 

5) попередження та недопущення вчинення ним або іншими державними 

службовцями правопорушень у майбутньому; 6) рівноправне та справедливе 

притягнення до юридичної відповідальності даних осіб на загальних умовах, які 

стосуються усіх громадян, із врахуванням певних особливостей для державних 

службовців. 

6. Правоохоронна функція передбачає визначення складів правопорушень 

та злочинів для такої специфічної категорії громадян як державні службовці й 

застосування щодо них відповідних санкцій за вчинені протиправні діяння. 

Відновлююча функція передбачає стягнення з державного службовця 

матеріального або морального характеру на задоволення та відшкодування 
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існуючої у зв’язку з правопорушенням матеріальної або моральної шкоди. 

Завдяки каральній функції правовий статус державного службовця може 

звужуватися, він позбавляється певних прав та набуває нових обов’язків, 

наприклад, сплатити моральну чи матеріальну компенсацію, штраф тощо. Таким 

чином, забезпечується покарання правопорушника-державного службовця. 

Юридична відповідальність, виконуючи виховну функцію, передбачає 

застосування не лише примусових негативних заходів матеріального чи 

морального характеру, а й заходів позитивного психологічного впливу задля 

забезпечення утворення високих правомірних моральних цінностей у 

правопорушника-державного службовця. Превентивна або попереджувальна 

функція забезпечує застосування до державних службовців відповідних засобів 

примусового характеру, які унеможливлять появу в них нових намірів щодо 

вчинення правопорушень або злочинів. Інформаційна функція в юридичній 

відповідальності державних службовців передбачає оприлюднення відомостей 

щодо вчинення державними службовцями правопорушення, розгляду справ, а 

також застосування відповідних санкцій стосовно них. 

7. Зміст юридичної відповідальності державних службовців – це обов’язок 

державних службовців сумлінно дотримуватись встановлених правових норм та 

правил, а також безпосередньо їх виконувати, що може перетворитися в обов’язок 

понести покарання у вигляді негативних наслідків особистого, матеріального чи 

нематеріального характеру за порушення визначених норм або правил. 

8. Кримінальна відповідальність державного службовця полягає в 

застосуванні до нього заходів державного примусу у вигляді настання негативних 

наслідків з метою відновлення справедливості й правопорядку та недопущення 

вчинення аналогічного чи суміжного злочину у майбутньому, передбаченого 

нормами Кримінального кодексу України. При цьому державний службовець 

притягується до кримінальної відповідальності лише у випадку порушення 

кримінального законодавства, якщо він здійснив недотримання правил, 

забезпечення яких входить до його службових обов’язків. Відповідно, відсутність 

зв’язку між службовими повноваженнями та деструктивними діями щодо 

потерпілого свідчить про відсутність службового злочину. Таким чином, 

підставою притягнення державного службовця до кримінальної відповідальності є 

сукупність двох обставин: вчинення злочину та недодержання правил, 

забезпечення виконання яких належить до його службових обов’язків. 

9. До особливостей адміністративної відповідальності державних 

службовців віднесено наступне: 1) застосування за вчинення державними 

службовцями адміністративних правопорушень; 2) вживання у нормах Кодексу 

про адміністративні правопорушення формулювання «посадова особа», яке є 

значно вужчим за досліджуваний інститут; 3) можливість несення 

відповідальності посадовою особою не так за свої дії, як за недостатню 

організованість робочого процесу підлеглих; 4) основною категорією 

адміністративних проступків виступають корупційні правопорушення; 

5) переважну більшість адміністративних проступків можна кваліфікувати як 

невиконання чи неналежне виконання повноважень; 6) при застосуванні санкцій 
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обов’язковою є участь спеціально уповноважених органів чи їх уповноважених 

осіб; 7) до державних службовців застосовуються санкції у вигляді штрафів або 

конфіскації грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного 

правопорушення; 8) стягнення збитків, завданих державним службовцем, 

пов’язується із особою порушника, а не підприємством чи організацією. 

10. Цивільно-правова відповідальність державних службовців – це 

застосування до них заходів державного примусу у вигляді здійснення 

відшкодувань за вчинення фізичної, матеріальної чи моральної шкоди, завданої їх 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, з метою відновлення 

справедливості й правопорядку, передбаченого нормами Конституції України, 

Цивільного кодексу України та інших актів законодавства. 

11. Дисциплінарна відповідальність державного службовця – це 

застосування до нього передбачених законодавством дисциплінарних стягнень за 

порушення службової дисципліни з метою відновлення справедливості й 

правопорядку та недопущення вчинення аналогічного чи суміжного 

правопорушення у майбутньому, передбаченого нормами спеціального 

законодавства та законодавства про працю. 

12. До особливостей матеріальної відповідальності державних службовців 

належать наступні: 

1) застосовується державними органами у регресному порядку; 

2) сутність матеріальної відповідальності державних службовців суттєво 

відрізняється від матеріальної відповідальності усіх інших категорій працівників; 

3) можливість застосування судового порядку у випадку ненадання 

державним службовцем згоди на добровільне відшкодування шкоди, відмови від 

відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди; 

4) регулювання інституту здійснюється нормами спеціального 

законодавства. 

13. Проблему відсутності альтернативи у співвідношенні між видом 

дисциплінарного проступку й санкціями ми вбачаємо у тому, що за кожен 

дисциплінарний проступок, передбачений Законом України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, може бути застосовано лише одну із 

дисциплінарних санкцій. В уповноважених повинен бути вибір щодо 

застосування виду покарання, відштовхуючись від сутності проступку та інших 

факторів. Вирішити дану проблему можна наступними способами: 

1) виключити із змісту статті 66 Закону України «Про державну службу» 

пункти 2, 3, 4 та 5. У такому разі кожен із видів дисциплінарних санкцій буде 

застосовуватись на розсуд дисциплінарної комісії; 

2) як альтернативний варіант, можливою є регламентація альтернатив у 

пунктах 2, 3, 4 та 5 статті 66 чинного Закону України «Про державну службу». У 

такому разі зміст даної статті буде наступним: «Стаття 66. Види дисциплінарних 

стягнень та загальні умови їх застосування. 

2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, 

передбаченого пунктами 2, 6, 12 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт 

призначення або керівник державної служби може обмежитися зауваженням. 
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3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, 

передбачених пунктами 1, 2, 4–7, 12, 13 та 15 частини другої статті 65 цього 

Закону, суб’єктом призначення або керівником державної служби такому 

державному службовцю може бути оголошено догану. 

4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних 

проступків, передбачених пунктами 1, 2, 6–8, 14, 15 частини другої статті 65 

цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) 

дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини другої 

статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби 

може попередити такого державного службовця про неповну службову 

відповідність. 

5. Звільнення з посади державної служби може бути застосоване у разі 

вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1–4, 7–11, 13–15 

частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно 

протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини 

другої статті 65 цього Закону». 

14. Для вирішення проблеми відсутності класифікації державних 

службовців за критерієм правового врегулювання пропонуємо доповнити розділ 

VIII Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII статтею 

«Класифікація державних службовців» наступного змісту: 

«Види державних службовців. 

1. Державні службовці за критерієм притягнення до відповідальності 

поділяються на: 

1) державних службовців органів виконавчої влади та їх апарату, правовий 

статус яких повністю регулюється нормами цього Закону (держслужбовці 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій); 

2) державних службовців, які мають спеціальні звання (державні службовці 

органів прокуратури, органів військового управління, закордонних 

дипломатичних установ України, державних органів, особливості проходження 

державної служби в яких визначені статтею 91 цього Закону, інших державних 

органів). 

2. Притягнення до відповідальності державних службовців органів 

виконавчої влади та їх апарату здійснюється відповідно до норм цього Закону.  

3. Притягнення до відповідальності державних службовців, які мають 

спеціальні звання, здійснюється відповідно до норм цього Закону та інших актів 

законодавства». 

15. Визначено наступні напрями реалізації тенденції до заміни термінів 

«посадова особа», «службова особа», «державний службовець» на термін 

«публічний службовець»: 

1) заміна у науковому обігу терміна «державна служба» на термін 

«публічна служба» і, відповідно, «державний службовець» на «публічний 

службовець»; 

2) прийняття Закону України «Про публічну службу»; 
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3) внесення змін до інших актів законодавства, передусім до 

Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, з метою приведення їх у відповідність до єдиної термінології. 

16. Особливостями досвіду правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців Федеративної Республіки Німеччина є 

такі: 1) дисциплінарну відповідальність можуть нести як чинні державні 

службовці, так і ті, що вже вийшли на пенсію, за вчинені проступки під час своєї 

службової діяльності; 2) прийнято Федеральний дисциплінарний статут 

Федеративної Республіки Німеччина від 09 липня 2001 року 

(Bundesdisziplinargesetz), який власне і врегульовує питання, пов’язані із 

притягненням державних службовців до дисциплінарної відповідальності; 

3) перелік дисциплінарних стягнень є ширшим, аніж в Україні, він включає 

заходи матеріального характеру, у тому числі й щодо пенсіонерів; 4) на 

законодавчому рівні не встановлено підстави притягнення державних службовців 

до дисциплінарної відповідальності. Саме тому питання про міру покарання 

належить до компетенції безпосереднього керівника і вищої інстанції, якою є 

Дисциплінарний суд Федеративної Республіки Німеччина. 

Виділено такі особливості правового регулювання юридичної 

відповідальності державних службовців у Великій Британії: 1) традиційність та 

елітаризм державної служби; 2) притягнення державних службовців до 

відповідальності здійснюється за допомогою комплексу законодавчих актів; 

3) суттєва роль приділяється локальному нормативно-правовому регулюванню. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Зубрицький М.І. Проблеми юридичної відповідальності державних 

службовців у трудовому праві України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми правового регулювання 

відносин у сфері юридичної відповідальності державних службовців. Розглянуто 

поняття та ознаки відносин у сфері юридичної відповідальності державних 



38 

службовців. З’ясовано генезис правового регулювання відносин у сфері 

юридичної відповідальності державних службовців. Розроблено класифікацію 

відносин у сфері юридичної відповідальності державних службовців. 

Виокремлено та охарактеризовано принципи та функції відносин у сфері 

юридичної відповідальності державних службовців. 

Встановлено правову природу відносин у сфері юридичної відповідальності 

державних службовців. Визначено місце, роль і значення відносин у сфері 

юридичної відповідальності державних службовців. Охарактеризовано зміст 

відносин у сфері юридичної відповідальності державних службовців. Виділено 

принципи та види відносин у сфері юридичної відповідальності державних 

службовців. Приділено увагу сучасному стану правового регулювання відносин у 

сфері юридичної відповідальності державних службовців. 

Здійснено порівняльну характеристику різних видів юридичної 

відповідальності державних службовців. Розглянуто проблеми й прогалини у 

сфері юридичної відповідальності державних службовців, а також шляхи їх 

вирішення. Висвітлено позитивний зарубіжний досвід щодо запозичення 

правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців. 

Ключові слова: трудові права, юридична відповідальність, державна 

служба, державні службовці, трудове законодавство, дисциплінарна 

відповідальність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Зубрицкий Н.И. Проблемы юридической ответственности 

государственных служащих в трудовом праве Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. –

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации комплексно исследованы проблемы правового 

регулирования отношений в сфере юридической ответственности 

государственных служащих. Рассмотрены понятие и признаки отношений в сфере 

юридической ответственности государственных служащих. Выяснен генезис 

правового регулирования отношений в сфере юридической ответственности 

государственных служащих. 

Выделены следующие виды целей юридической ответственности 

государственных служащих: охрана общественных правоотношений в сфере 

государственной службы; защита прав, свобод и законных интересов всех 

участников общественных правоотношений; наказание виновного в 

правонарушении государственного служащего; воспитание государственного 

служащего и моральная перестройка последнего, направленная на формирование 

у него уважительного отношения к закону; предупреждение и недопущение 

совершения им или другими государственными служащими правонарушений в 

будущем; равноправное и справедливое привлечение к юридической 
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ответственности данных лиц на общих условиях, касающихся всех граждан, с 

учетом определенных особенностей для государственных служащих. 

Разработана классификация отношений в сфере юридической 

ответственности государственных служащих. Выделены и охарактеризованы 

принципы и функции отношений в сфере юридической ответственности 

государственных служащих. Установлена правовая природа отношений в сфере 

юридической ответственности государственных служащих. Определены место, 

роль и значение отношений в сфере юридической ответственности 

государственных служащих. Охарактеризовано содержание отношений в сфере 

юридической ответственности государственных служащих. 

Установлено, что содержание юридической ответственности 

государственных служащих – это обязанность государственных служащих 

добросовестно соблюдать установленные правовые нормы и правила, а также 

непосредственно их выполнять, что может превратиться в обязанность понести 

наказание в виде негативных последствий личного, материального или 

нематериального характера за нарушение определенных норм или правил. 

В работе выделено определение понятия «дисциплинарная 

ответственность государственного служащего», под которым следует понимать 

применение к нему предусмотренных законодательством дисциплинарных  

взысканий за нарушение служебной дисциплины с целью восстановления 

справедливости и правопорядка и недопущения совершения аналогичного или 

смежного правонарушения в будущем, предусмотренного нормами 

специального законодательства и законодательства о труде . 

Выделены принципы и виды отношений в сфере юридической 

ответственности государственных служащих. Уделено внимание современному 

состоянию правового регулирования отношений в сфере юридической 

ответственности государственных служащих. 

Предоставлен следующий перечень тенденций дальнейшего развития 

правового регулирования юридической ответственности государственных 

служащих: 1) тенденция к усилению ответственности государственных служащих 

в различных сферах; 2) тенденция к внедрению четких и прозрачных механизмов 

привлечения государственных служащих к ответственности; 3) тенденция к 

созданию единого нормативно-правового акта, призванного урегулировать 

дисциплинарную ответственность государственных служащих; 4) тенденция к 

замене терминов «должностное лицо», «должностное лицо», «государственный 

служащий» на термин «публичный служащий». В результате реализации этой 

тенденции речь пойдет о правовом регулировании ответственности публичных 

служащих. 

Осуществлена сравнительная характеристика различных видов 

юридической ответственности государственных служащих. Рассмотрены 

проблемы и пробелы в сфере юридической ответственности государственных 

служащих, а также пути их решения. Освещен положительный зарубежный опыт 

заимствования правового регулирования юридической ответственности 

государственных служащих. 
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Ключевые слова: трудовые права, юридическая ответственность, 

государственная служба, государственные служащие, трудовое законодательство, 

труд, работник, дисциплинарная ответственность. 

 

ANNOTATION 

 

Zubrytsky M.I. Problems of legal liability of civil servants in the labor law of 

Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 12.00.05 

– labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The problem of legal regulation of relations in the field of legal responsibility of 

civil servants is comprehensively studied in the dissertation. The concept and features of 

relations in the field of legal responsibility of civil servants are considered. The genesis 

of legal regulation of relations in the field of legal responsibility of civil servants is 

revealed. The classification of relations in the field of legal responsibility of civil 

servants has been developed. The principles and functions of relations in the field of 

legal responsibility of civil servants are outlined and characterized. 

The legal nature of relations in the field of legal responsibility of civil servants is 

established. The place, role and importance of relations in the field of legal 

responsibility of civil servants are determined. The content of relations in the field of 

legal responsibility of civil servants is described. The principles and types of relations in 

the field of legal responsibility of civil servants are distinguished. The attention was 

paid to the current state of legal regulation of relations in the field of legal responsibility 

of civil servants. 

A comparative description of various types of legal responsibility of civil servants 

is carried out. The problems and gaps in the field of legal responsibility of civil 

servants, as well as ways of their solution, are considered. Positive foreign experience 

on borrowing legal regulation of legal liability of civil servants is highlighted. 

Key words: labor rights, legal liability, civil service, civil servants, labor 

legislation, labor, employee, disciplinary liability. 
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