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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Якісне публічне управління, яке є одним з базових 
чинників успішного розвитку нашої держави, нерозривно пов’язане із 
достатністю правового регулювання правового статусу державних службовців, 
їх об’єму правосуб’єктності, зокрема юридичної відповідальності цих 
службовців за результати виконання ними службових повноважень, етичності їх 
поведінки. 

Переслідуючи в якості мети створення оптимальної системи державного 
управління, що у повній мірі відповідала б специфіці й актуальним проблемам 
нашої країни, з 2014 року в Україні почала проводитися адміністративна 
реформа, спрямована на поглиблення європейської перспективи нашої 
держави та пріоритетність національної безпеки країни на всіх рівнях та у всіх 
сферах публічного управління. Однак, як вбачається, вказана реформа 
недостатньо співвідносилася з тенденціями реформи законодавства України 
про працю, норми якого також регулюють правовий статус державних 
службовців у тій мірі, в якій цей статус не врегульовується адміністративно-
правовими нормами. 

Отже, відповідальність державних службовців залишається надзвичайно 
актуальним питанням, якому приділяють ретельну увагу такі українські 
науковці: А.В. Андрушко, В.М. Андрієв, Н.В. Береза, Ю.Ю. Бисага, 
П.С. Борцевич, Н.М. Вапнярчук, С.Я. Вавженчук, Л.Ю. Величко, 
В.С. Венедиктов, Н.Д. Гетьманцева, О.А. Губська, Ю. М. Гришина, Т.Я. Довгий, 
О.Ю. Дрозд, В.І. Журавель, М.І. Зубрицький, Т.М. Занфірова, В.В. Зуй, 
Г.С. Іванова, М.І. Іншин, М.О. Кабаченко, О.В. Лавриненко, В.Я. Мацюк, 
Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, Є. Ю.Подорожній, А.С. Самородов, 
В.В. Середа, Д.І. Сіроха, В.В. Скоріков, О.В. Тищенко, Г.В. Фоміч, 
Н.М. Хуторян, С.М. Черноус, В.І. Щербина, Н.В. Янюк, О.С. Ярмоленко, 
О.М. Ярошенко та інші. До того ж, під час написання даної дисертаційної 
роботи у 2019 році М.І. Зубрицьким була захищена дисертація «Теоретико-
методологічні та прикладні засади правового регулювання відносин у сфері 
юридичної відповідальності державних службовців в Україні». У зазначеній 
праці частково порушуються питання, що досліджуються нами, проте, попри 
схожість об’єкта та предмета досліджень, а також методико-теоретичних 
підходів щодо подальшого розвитку відповідного законодавства, все ж наші 
дослідження ґрунтуються на принципово різних концептуальних поглядах 
стосовно розвитку законодавства України про працю, що окремо відображено у 
підрозділі 4.4 нашої дисертації. Отже, не применшуючи важливості вже 
опублікованих праць з означеної тематики, наголосимо, що вказане питання 
потребує подальшого комплексного осмислення з огляду на проведену в нашій 
державі реформу законодавства про державну службу, результатом якої є 
прийняття нового Закону України «Про державну службу», що суттєво звузив 
сферу дії норм трудового законодавства України у контексті питання юридичної 
відповідальності державних службовців. 
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З огляду на викладене, зазначимо, що не викликає сумнівів той факт, що 
сьогодні існує потреба в комплексному вивченні, концептуалізації та 
виокремленні основних теоретичних і практичних проблем притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. При цьому 
розробити ефективну та оптимальну концепцію реформування законодавства 
України про державну службу та трудового законодавства нашої держави у 
частині формування правил і стандартів настання дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності держслужбовців можливо лише з урахуванням 
зарубіжного досвіду правового регулювання притягнення до юридичної 
відповідальності державних службовців у державах-членах Євросоюзу, США, 
країнах колишнього СРСР. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними темами: 
«Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 
стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в 
Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 
року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 
правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої постановою загальних зборів 
Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 року. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає у тому, щоб на підставі комплексного критичного аналізу вже 
сформованих теоретичних підходів до наукового розуміння правової природи 
юридичної відповідальності державних службовців за законодавством України 
про працю, досвіду правового регулювання юридичної відповідальності 
держслужбовців у законодавстві зарубіжних держав сформувати актуальну 
концепцію юридичної відповідальності державних службовців за трудовим 
законодавством України й окреслити основні напрямки відображення цієї 
концепції у чинному законодавстві про працю. 

Досягнення зазначеної мети дисертаційного дослідження зумовило 
постановку наступних основних завдань: 

– встановити актуальні методико-теоретичні проблеми визначення 
правового статусу державних службовців як суб’єктів трудового права; 

– визначити особливості правового статусу державних службовців в 
Україні як суб’єктів трудового права; 

– розкрити сутнісний зміст мети та завдань юридичної 
відповідальності в системі статусу державного службовця як суб’єкта трудового 
права; 

– охарактеризувати загальний зміст та виявити особливості юридичної 
відповідальності державних службовців як суб’єктів трудового права; 

– узагальнити й розкрити структуру нормативно-правової бази, якою 
врегульовується дисциплінарна відповідальність державних службовців; 
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– виявити особливості та сформулювати поняття правового змісту 
дисциплінарної відповідальності державних службовців; 

– встановити існуючий порядок застосування дисциплінарної 
відповідальності до державних службовців; 

– узагальнити практику адміністративних судів у справах з питань 
притягнення держслужбовців до дисциплінарної відповідальності; 

– окреслити основні проблеми дисциплінарної відповідальності державних 
службовців як суб’єктів трудового права та визначити шляхи їх вирішення; 

– встановити структуру нормативно-правових актів України, котрими 
врегульовано матеріальну відповідальність держслужбовців; 

– уточнити особливості та визначити поняття правового змісту 
матеріальної відповідальності державних службовців; 

– виявити особливості застосування норм про матеріальну 
відповідальність до держслужбовців крізь призму процесу європеїзації 
державної служби України; 

– зробити узагальнені висновки щодо наявної практики українських 
судів стосовно вирішення спорів про застосування матеріальної відповідальності 
до державних службовців; 

– виявити актуальні проблеми матеріальної відповідальності державних 
службовців як суб’єктів трудового права та запропонувати шляхи їх вирішення; 

– визначити стан та особливості правового регулювання юридичної 
відповідальності державних службовців за законодавством держав-членів 
Європейського Союзу; 

– виявити та окреслити особливості правового регулювання 
юридичної відповідальності державних службовців за законодавством США; 

– охарактеризувати досвід правового регулювання юридичної 
відповідальності державних службовців за законодавством держав 
пострадянського простору; 

– сформулювати рекомендації щодо вдосконалення правового 
регулювання юридичної відповідальності державних службовців в Україні. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є комплекс 
суспільних відносин у сфері притягнення державних службовців як суб’єктів 
трудового права до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади і проблеми 
юридичної відповідальності державних службовців за законодавством України 
про працю в сучасних умовах розвитку українського законодавства. 

Методи дослідження. З урахуванням поставленої мети, завдань, об’єкта 
та предмета дисертаційного дослідження була використана сукупність сучасних 
теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і суспільних 
процесів, що дало змогу забезпечити аргументованість, достовірність та наукову 
обґрунтованість дисертаційного дослідження. 

Із загальнонаукових методів на всіх стадіях здійснення дослідження 
застосовано метод аналізу. Використання ж системно-структурного та системно-
функціонального методів дозволило з’ясувати наступне: сутнісний зміст і 
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призначення правового статусу державних службовців у сучасній теорії 
трудового права України (підрозділ 1.2), а також юридичної відповідальності як 
важливого елементу цього статусу (підрозділи 1.3, 1.4); структуру правового 
змісту дисциплінарної та матеріальної відповідальності держслужбовців 
(підрозділи 2.2, 3.2); структуру нормативно-правової бази, що регулює 
дисциплінарну й матеріальну відповідальність держслужбовців в Україні та у 
зарубіжних державах (підрозділи 2.1, 3.1, 4.1-4.3), а також особливості реалізації 
цих норм (підрозділи 2.3, 3.3). У свою чергу, використання методів класифікації 
та групування дало можливість виокремити основні ознаки дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності держслужбовців в Україні (підрозділи 2.2, 3.2), а 
також групи актуальних проблем дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності державних службовців за трудовим законодавством 
України (підрозділи 2.4, 2.5, 3.4, 3.5). Метод моделювання забезпечив 
вироблення сучасної концепції юридичної відповідальності державних 
службовців як суб’єктів трудового права України (підрозділи 1.4, 2.2, 3.2, 4.4). 

Використання формально-юридичного та логіко-семантичного методу 
дало змогу: розкрити сутнісний зміст статусу особи і правового статусу 
державних службовців як суб’єктів трудового права (підрозділи 1.1, 1.2), 
правовий зміст інституту відповідальності у праві та інституту юридичної 
відповідальності у трудовому праві (підрозділ 1.3); з’ясувати поняття, особливі 
ознаки дисциплінарної та матеріальної відповідальності держслужбовців в 
Україні (підрозділи 2.2, 3.2). За допомогою порівняльно-правового методу 
проведено порівняльний аналіз діючого трудового та адміністративного 
законодавства України у частині правового регулювання юридичної 
відповідальності держслужбовців (підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.4), а також 
здійснено порівняння досвіду правового регулювання юридичної 
відповідальності держслужбовців у зарубіжних державах (підрозділи 4.1-4.4). 

Нормативно-правову основу дослідження становлять Конституція 
України, законодавчі та підзаконні акти трудового й адміністративного 
законодавства України і зарубіжних держав (окремих держав-членів ЄС, США 
та держав пострадянського простору) у частині правового регулювання 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності держслужбовців. Також у 
межах дисертаційного дослідження критично проаналізовано судову практику 
національних судів у справах про притягнення держслужбовців до 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 

Емпіричну основу дослідження складають довідкові видання та 
аналітично-довідкові статті, офіційні звіти та доповіді органів державної влади. 

Наукова новизна одержаних результатів виявляється у тому, що подана на 
захист дисертаційна робота за своїм характером та змістом є однією з перших у 
сучасній доктрині трудового права України праць, у якій комплексно 
досліджується дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних 
службовців з урахуванням новітніх змін у діючому трудовому законодавстві та 
законодавстві про державну службу. На підставі цього було сформульовано низку 
актуальних пропозицій стосовно внесення численних змін у діюче законодавство 
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України про працю та про державну службу щодо юридичної відповідальності 
держслужбовців, обґрунтовано концептуальні стратегії подальшого розвитку 
трудового законодавства України, що стримуватиме розширення 
адміністративного законодавства у частині відносин про юридичну 
відповідальність держслужбовців за рахунок трудового права, аргументовано 
низку теоретичних положень і висновків, основними з яких слід назвати наступні: 

уперше: 
– окреслено системний вплив здійсненої реформи законодавства України 

про державну службу у частині регулювання дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності держслужбовців на стан правового регулювання юридичної 
відповідальності держслужбовців крізь призму трудового права. Обґрунтовано, 
що відповідні зміни у законодавстві є виявом безсистемної та невиваженої 
тенденції експансії адміністративного права, яка, не вирішивши існуючі 
проблеми відповідного правового регулювання, значно посилила їх, додатково 
звузивши для держслужбовців дію трудоправових гарантій трудових прав і 
законних інтересів у правових відносинах стосовно притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності. 
Доведено, що подальший розвиток правового регулювання досліджуваної 
відповідальності має практичну необхідність і повинен відображатись у 
спеціальному законодавстві в гармонійному взаємозв’язку із законодавством 
про працю, яке має бути доповнено нормами, що унеможливлюватимуть 
невиправдану експансію адміністративного права; 

– комплексно охарактеризовано концептуальне бачення сутнісного 
змісту юридичної (дисциплінарної та матеріальної) відповідальності державних 
службовців за нормами діючого законодавства України про працю та 
положеннями проектів Трудового кодексу України (2003, 2007, 2013, 2014, 2015 
та 2017 рр.), відповідно до останніх змін трудового законодавства і 
законодавства про державну службу (2014-2019 рр.) та актуальної судової 
практики у справах щодо правових спорів стосовно притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, зважаючи 
на двоїстий правовий статус держслужбовців як суб’єктів трудового та 
адміністративного права, а також на органічний взаємовплив цих виявів 
правового статусу вказаних суб’єктів (зокрема системно розкрито особливості, 
визначено мету, встановлено основні ознаки, а також визначено і 
охарактеризовано порядок застосування); 

– надано детальну характеристику із визначенням особливостей 
застосування юридичної відповідальності до державних службовців у Франції, 
Італії, Іспанії, Румунії, США, Азербайджанській Республіці, Російській 
Федерації, Республіці Молдова. Встановлено види дисциплінарних стягнень, 
порядок їх накладення. Визначено особливості застосування матеріальної 
відповідальності до державних службовців цих країн. Вказане дозволило 
здійснити порівняння зарубіжного досвіду та виокремити ті позитивні моменти, 
що можуть бути запозичені нашою національною правовою системою в 
досліджуваній частині; 
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– з метою підвищення рівня забезпечення трудових прав 
держслужбовців в Україні під час притягнення їх до дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності визначено основні напрямки вдосконалення 
національного трудового законодавства за рахунок узагальнення 
особливостей та виокремлення позитивного і негативного досвіду правового 
регулювання юридичної відповідальності державних службовців у трудовому 
й адміністративному законодавстві держав-членів Європейського Союзу, 
США та окремих пострадянських держав, зокрема запропоновано здійснити 
наступні заходи: доповнити перелік дисциплінарних проступків 
держслужбовців такими видами, як порушення рівності прав громадян 
України, систематичне зволікання з вчасним виконанням завдань, що були 
поставлені в розумний строк, тощо; розширити загальний та спеціальний 
переліки видів дисциплінарних стягнень державних службовців 
(відсторонення від виконання посадових обов’язків на період від 1 до 14 днів, 
пониження в посаді без збереження посадового окладу тощо), уточнити роль й 
умови їх застосування; встановити правило, яке визначає обставини, що 
виключають протиправність діяння держслужбовця та можливість 
притягнення до дисциплінарної відповідальності; систематизувати порядок 
притягнення до матеріальної відповідальності у КЗпП України, який може 
застосовуватися до держслужбовців, тощо;  

– на підставі комплексного порівняльного аналізу правового регулювання 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності держслужбовців у державах-
членах ЄС (Франції, Італії, Іспанії та Румунії) доведено, що наразі в 
Європейському Союзі відсутнє узгоджене розуміння правового статусу 
держслужбовців, сутності дисциплінарної та матеріальної відповідальності, а 
також не існує окремої галузі законодавства, якою мають бути врегульовані 
правові відносини у сфері притягнення держслужбовця до дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності. З огляду на це, вказується на неможливість 
вдосконалення трудового та спеціального законодавства про юридичну 
відповідальність держслужбовців шляхом його «європеїзації». Разом із тим, 
обґрунтовано, що ефективність діяльності держслужбовців у зазначених 
державах і роль інститутів дисциплінарної та матеріальної відповідальності у 
забезпеченні цієї трудової діяльності обумовлює висновок про необхідність 
запозичення відповідного позитивного досвіду Україною, але з урахуванням 
особливостей нашої правової системи; 

– запропоновано закріпити у чинному законодавстві дві форми здійснення 
дисциплінарного провадження за фактом вчинення держслужбовцем 
дисциплінарних проступків, а саме: 1) спрощену форму, коли наявні 
беззаперечні факти вини конкретного держслужбовця, а сам службовець не 
заперечує власної вини (працівнику оголошуються його процедурні права, 
трудові чи службові обов’язки, які він порушив, а також вид дисциплінарного 
стягнення, яке на нього накладається); 2) «ускладнену» форму, якщо суб’єкт 
дисциплінарної влади підозрює службовця у вчиненні дисциплінарного 
проступку, а сам держслужбовець не визнає своєї вини; 
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– комплексно концептуалізовано та обґрунтовано доцільність регламентації 
практики укладання держслужбовцями угод про розстрочку відшкодування 
матеріальної шкоди, порядку їх укладання, особливостей реалізації та настання 
наслідків ухилення від їх добросовісного виконання. Вказані зміни в чинному 
законодавстві сприятимуть впровадженню у правовідносинах у сфері притягнення 
держслужбовців до матеріальної відповідальності засад людиноцентризму, якими 
пронизано трудове право України; 

удосконалено: 
– усталене наукове розуміння сучасної правової моделі юридичної 

відповідальності держслужбовця як особливого та обов’язкового елементу його 
трудоправового статусу, що відображає призначення та сутність цієї 
відповідальності, яка, зокрема, характеризується такими рисами: 1) виявляється 
у дисциплінарній та матеріальній відповідальності, що накладаються відповідно 
до спеціальних процедур; 2) застосовується на підставі норм трудового та 
спеціального (не обов’язково трудового) законодавства виключно до  
держслужбовців; 3) є більш суворою у порівнянні з відповідальністю інших 
категорій працівників, оскільки вона захищає репутацію державного органу, в 
якому працює держслужбовець, а також сприяє національній безпеці держави; 
4) не має відворотного характеру; 

– комплексну характеристику порядку застосування дисциплінарної 
відповідальності до держслужбовців крізь призму положень трудового 
законодавства як сукупності процесуально-правових норм, деталізованих у 
межах спеціального законодавства. Цей порядок включає конкретні логічні 
процесуальні дії, об’єднані в шість основних стадій дисциплінарного 
провадження, починаючи з виявлення факту вчинення дисциплінарного 
проступку та його документарної фіксації й завершуючи виконанням рішення 
про застосування дисциплінарного стягнення; 

– систематизоване викладення основних актуальних проблем 
дисциплінарної відповідальності держслужбовців крізь призму трудового права, 
що поділені на наступні групи: 1) концептуальна застарілість трудового 
законодавства України у частині правового регулювання дисциплінарної 
відповідальності держслужбовців та фактична його неспроможність ефективно 
протистояти сьогочасній експансії адміністративного права у регулюванні 
правового статусу цих суб’єктів; 2) закріплення норм етичної поведінки, 
порушення яких вважається дисциплінарним проступком, на підзаконному рівні; 
3) недосконалість наявного дисциплінарного провадження; 4) недосконалість 
закріпленого в законодавстві переліку дисциплінарних стягнень; 

– наявні теоретичні пропозиції стосовно вирішення існуючих проблем 
дисциплінарної відповідальності держслужбовців у контексті реформи трудового 
законодавства. Зокрема доведено недоцільність розроблення та прийняття 
спеціального закону про дисциплінарну відповідальність держслужбовців, 
оскільки це призведе до невиправданого розпорошення норм про дисциплінарну 
відповідальність, а також посилить експансію адміністративного права. 
Пропонується розробити та прийняти законопроекти «Про Кодекс поведінки 
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державного службовця» та «Про оптимізацію регулювання юридичної 
відповідальності державних службовців», положеннями яких будуть вноситись 
зміни до КЗпП України та Закону України «Про державну службу», що 
сприятиме узгодженню їх норм про дисциплінарну відповідальність даних 
суб’єктів та дозволить підвищити ефективність реалізації цієї відповідальності; 

– комплексну характеристику порядку застосування матеріальної 
відповідальності до держслужбовців, що складається з наступних основних 
етапів: 1) виявлення заподіяної шкоди та повідомлення держслужбовця про 
відповідний факт; 2) визначення розміру заподіяної службовцем державі шкоди; 
3) ознайомлення держслужбовця з розпорядженням про притягнення його до 
матеріальної відповідальності; 4) покриття держслужбовцем заподіяної шкоди, 
що здійснюється у добровільному чи примусовому порядку; 

– комплексне окреслення наявних проблем притягнення держслужбовців 
до матеріальної відповідальності, серед яких найбільшої уваги заслуговують 
наступні: 1) застарілість положень чинного законодавства про матеріальну 
відповідальність (основну їх частину складають акти часів колишнього СРСР); 
2) наявність множинних прогалин у законодавстві про працю в частині норм про 
матеріальну відповідальність та ускладнення процесу притягнення 
держслужбовців до матеріальної відповідальності у зв’язку із безсистемною 
експансією адміністративного права; 

– теоретичні пропозиції щодо вирішення виявлених проблем матеріальної 
відповідальності держслужбовців у межах триваючої реформи законодавства 
про працю. У цьому контексті доведено необхідність: 1) систематизації усіх 
положень про матеріальну відповідальність у межах трудового законодавства; 
2) закріплення універсального визначення поняття «пряма дійсна шкода»; 
3) встановлення матеріальної відповідальності держслужбовця за розголошення 
комерційної чи службової інформації; 4) закріплення в трудовому законодавстві 
можливості розстрочки відшкодування шкоди на основі угоди про розстрочку 
відшкодування матеріальної шкоди; 

дістали подальшого розвитку: 
– методико-теоретичні підходи до розуміння правового статусу 

держслужбовця, що має трудоправовий та адміністративно-правовий вияви, які 
взаємопов’язані та потребують подальшого узгодження в теоретичному й 
практичному контекстах з урахуванням того, що взаємовплив цих правових 
статусів не повинен виявлятись в негармонійному розширенні адміністративно-
правового статусу держслужбовців за рахунок звуження їх трудоправового 
статусу; 

– концептуальне теоретико-правове розуміння особливостей 
трудоправового вияву статусу держслужбовця, специфіка якого обумовлюється 
поєднанням трудоправового та адміністративно-правового регулювання 
елементів цього статусу, а також наступним: особливостями державного органу, 
в якому працює держслужбовець; характером посади, котру займає цей 
службовець; підвищеними рівнями соціальної відповідальності загалом та 
юридичної відповідальності зокрема, що передбачені для держслужбовців; 
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– систематизоване викладення нормативно-правової бази дисциплінарної 
відповідальності держслужбовців. Обґрунтовано, наприклад, що дисциплінарна 
відповідальність службовців врегульовується нормативно-правовими актами, які 
умовно поділяються на чотири групи: 1) закони України, що регламентують 
дисциплінарну відповідальність держслужбовців у загальному аспекті; 2) закони 
України, що регламентують спеціальну дисциплінарну відповідальність 
держслужбовців (загальні та статутні законодавчі акти); 3) підзаконні акти, 
норми яких врегульовують дисциплінарну відповідальність держслужбовців у 
загальному аспекті; 4) підзаконні акти, які регламентують дисциплінарну 
відповідальність держслужбовців у спеціальному контексті (поширюють дію на 
конкретні державні органи); 

– теоретично-практичне осмислення сутності дисциплінарної 
відповідальності держслужбовців як особливого виразу юридичної 
відповідальності в трудовому праві, що: 1) реалізується відповідно до правил і 
стандартів, встановлених у трудовому та адміністративному законодавстві; 
2) об’єктивується в практичній дійсності шляхом застосування до порушника 
службової дисципліни негативних заходів впливу особистого чи майнового, 
пов’язаного із депреміюванням, характеру; 

– теоретичні погляди на характеристику змісту дисциплінарної 
відповідальності держслужбовців. Зокрема обґрунтовано, що безпосередньою 
метою дисциплінарної відповідальності цих суб’єктів є забезпечення 
службової дисципліни на державній службі. При цьому похідна мета цієї 
відповідальності є комплексною, вона охоплює наступні її цілі: 1) належне 
функціонування держави, органів державної влади; 2) забезпечення 
національної безпеки, безпеки у регіоні та світі; 3) дотримання прав і свобод 
людини та громадянина; 

– підходи до систематизації нормативно-правової бази трудового 
законодавства у частині, що врегульовує матеріальну відповідальність 
держслужбовців. Вказується, що, хоча на сьогоднішній день правовідносини у 
сфері притягнення держслужбовців до вказаної відповідальності врегульовані 
Законом України «Про державну службу», основу цих правовідносин складають 
наступні дві групи нормативних актів: 1) законодавчі акти трудового права 
(КЗпП України та Закон України від 06 червня 1995 року № 217/95-ВР); 
2) підзаконні нормативно-правові акти трудового права (Положення про 
матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну 
підприємству, установі, організації; постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей», «Про затвердження Порядку 
обчислення середньої заробітної плати»); 

– тлумачення поняття матеріальної відповідальності держслужбовців як 
окремого особливого виразу відповідальності, що виявляється в обов’язку 
службовця повністю або частково покрити матеріальну шкоду, котра була 
заподіяна з його вини державі (зокрема державному органу, державному 
підприємству) порушенням власних службових обов’язків; 



10 

– наукові підходи до розуміння характеристики змісту матеріальної 
відповідальності держслужбовця крізь призму трудового права. Обґрунтовано, 
що особливість обмеженої та повної матеріальної відповідальності цього 
суб’єкта обумовлюється специфікою загального правового статусу 
держслужбовців, їх роллю в функціонуванні держави, особливостями трудових 
правовідносин за їх участю й виявляється у більш складній, у порівняні з 
іншими категоріями працівників, процедурі притягнення до відповідальності, 
головним чином, у порядку регресу; 

– теоретично-практичне осмислення обсягу та змісту термінологічної бази 
інституту юридичної відповідальності держслужбовців («дисциплінарна 
відповідальність», «матеріальна відповідальність», «пряма дійсна шкода», 
«порядок притягнення державного службовця до дисциплінарної 
відповідальності у рамках трудового права» тощо). Зокрема запропоновано таке 
визначення поняття «пряма дійсна шкода»: 1) реальне зменшення наявного 
майна підприємства, установи, організації або погіршення стану вказаного 
майна; 2) реальне зменшення чи погіршення стану наявного майна третіх осіб, 
що знаходилося у роботодавця, якщо такий несе відповідальність за збереження 
цього майна; 3) поява необхідності для роботодавця здійснити витрати чи зайві 
виплати на придбання, відновлення майна або на відшкодування шкоди, 
заподіяної державним службовцем-працівником третім особам; 

– наукове узагальнення актуальної судової практики вирішення судами 
публічно-правових спорів щодо притягнення держслужбовців до 
дисциплінарної відповідальності. Зазначається, що ця категорія справ 
розглядається судами відповідно до норм КАСУ, з урахуванням положень 
спеціального законодавства та КЗпП України як релевантного джерела права. 
При цьому аналіз судової практики з відповідної категорії справ дозволив 
стверджувати, що адміністративні суди в межах своєї компетенції ефективно 
захищають трудові права держслужбовців при розгляді вказаних публічно-
правових спорів, а саме: 1) у загальному контексті – формулюючи правові 
позиції, котрими узгоджується, уточняється застосування в процесі 
притягнення держслужбовців до відповідальності норм КЗпП України та 
адміністративного законодавства; 2) у безпосередньому контексті – 
захищаючи службовців від порушень засад притягнення до відповідальності, 
порушень, обумовлених неправомірним притягненням до відповідальності, 
порушень положень чинного законодавства України про працю в частині 
норм про дисциплінарну відповідальність; 

– наукове узагальнення судової практики вирішення судами правових 
спорів стосовно притягнення держслужбовців до матеріальної відповідальності. 
Зокрема встановлено, що вирішення цих правових спорів ускладнено 
сукупністю наступних проблем: 1) загальних проблем, які є характерними для 
всіх чи більшості приватноправових спорів, які розглядаються в національних 
судах (неправильне визначення особи, в інтересах якої подається позов, 
порушення процесуальних строків тощо); 2) спеціальних проблем, тобто таких, 
що є типовими лише для цієї категорії справ (неправильне розуміння та 
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застосування статей 130-138 КЗпП України, хибне розуміння позивачами 
поняття «пряма дійсна шкода»). 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів виявляється у 
тому, що викладені у дисертаційній роботі положення в подальшому можуть 
бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 
інституту юридичної відповідальності держслужбовців за законодавством 
України про працю; 

у правотворчій діяльності – у процесі розробки змін і доповнень до 
нормативно-правових актів, якими регулюються питання юридичної 
відповідальності держслужбовців як суб’єктів трудового права; 

у правозастосовній діяльності – для вдосконалення та підвищення 
ефективності процедури й процесу притягнення державних службовців до 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності; 

у навчальному процесі – у процесі підготовки методичних розробок, 
підручників, а також навчальних посібників з курсів: «Трудове право», 
«Порівняльне трудове право», «Юридична відповідальність у трудовому праві», 
«Юридична відповідальність державних службовців», під час викладання 
навчальних дисциплін, пов’язаних з проблематикою юридичної відповідальності 
суб’єктів трудового права. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 
дисертантом самостійно, усі сформульовані в ньому положення та висновки 
були отримані здобувачем особисто. Усі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Викладені в роботі основні 
теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі 
правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. Підсумки розробки 
досліджуваної у дисертації проблематики, отримані узагальнення і висновки 
були оприлюднені на таких міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці» 
(м. Сладковічево, 28-29 жовтня 2016 року), «Пріоритетні проблеми юридичної 
науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18-19 червня 
2015 року); «Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, 
практика» (м. Київ, 18-19 квітня 2016 року); «Теорія і практика розвитку 
правових інститутів» (м. Київ, 10-11 березня 2016 року); «Актуальні проблеми 
реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27-28 січня 
2017 року); «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 
(м. Львів, 27-28 січня 2017 року); «Реформування національного та 
міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 
2017 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в одній 
одноосібній монографії, 21 наукових статтях, опублікованих у фахових 
виданнях України та виданнях іноземних держав, тезах 7 доповідей та наукових 
повідомлень на зазначених наукових конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 
вступу, чотирьох розділів, що логічним чином поєднані у 18 підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 
483 сторінки. Список використаних джерел складається із 672 найменувань і 
займає 69 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету та комплекс завдань цієї наукової роботи, предмет і методи 
дослідження, сформульовано наукову новизну та теоретичну й практичну 
значущість дисертації, висвітлено апробацію її результатів. 

Розділ 1 «Загальна характеристика юридичної відповідальності 
державних службовців як суб’єктів трудового права» складається з чотирьох 
підрозділів, у яких комплексним чином аналізуються питання стану наукової 
розробки службово-трудового правового статусу держслужбовця, а також місця 
юридичної відповідальності в структурі правового статусу цього суб’єкта 
трудового права України. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблем визначення правового 
статусу державних службовців як суб’єктів трудового права» проаналізовані 
основні методико-теоретичні підходи до розуміння правового статусу 
державного службовця як суб’єкта трудового права. 

Критичний аналіз низки наукових розробок українських і зарубіжних 
юристів-трудовиків та юристів-адміністративістів, у тій чи іншій мірі 
присвячених проблематиці правового статусу держслужбовців, дає підстави 
стверджувати про відсутність усталеної загальної наукової думки в Україні та 
світі відносно того, якою ж галуззю права регулюється трудова діяльність 
держслужбовців. Наслідком цього є концептуальна проблема чіткого визначення 
правового статусу держслужбовця, котра загострюється дефіцитом актуальних 
наукових праць, в межах яких вдосконалювалась би наукова думка про статус 
держслужбовців, що враховувала б останні зміни у законодавстві про державну 
службу. 

У контексті академічної дискусії відносно цього питання сформувались 
три основні групи методико-теоретичних підходів до розуміння правового 
статусу держслужбовця: 1) держслужбовці є суб’єктами виключно 
адміністративного права, а тому їхня діяльність повинна врегульовуватись 
лише нормами адміністративного права, відповідно, вони володіють не 
трудовим, а адміністративно-правовим статусом; 2) держслужбовці – це 
суб’єкти трудового права у певній частині і якщо провести чітку межу, що 
вкрай важко здійснити з огляду на тісний взаємний зв’язок службових прав та 
обов’язків і трудових прав та обов’язків, які перетинаються та поступово 
з’єднуються в єдиний комплекс, між правами та обов’язками, то можливо вести 
мову про необхідність урегулювання «трудової» частини саме нормами 
трудового права; 3) держслужбовці виступають інтегратором двох статусів, у  
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результаті чого адміністративний та трудовий статус, по суті, вже не 
потребують окремого виділення, а навпаки мають розглядатися комплексно. 
Дисертант доходить думки, що саме третій підхід є найбільш доречним на 
нинішньому етапі розвитку теорії правового статусу державних службовців. 

У підрозділі 1.2 «Особливості правового статусу державних службовців як 
суб’єктів трудового права в Україні» окреслено сукупність специфічних рис 
службово-трудового статусу державних службовців у світлі трудового права нашої 
держави. Дисертантом відзначається, що статус особи – це стан індивідуума в 
будь-якій системі. При цьому правовий статус визначає місце індивідуума у 
системі, котра врегульована відповідною галуззю права. Держслужбовці, 
безсумнівно, є суб’єктами трудового права, а тому їхня діяльність має 
регулюватися нормами трудового законодавства (поряд з нормами нового Закону 
України «Про державну службу», інших спеціальних нормативно-правових актів). 
У цьому сенсі автор виходить з того, що держслужбовці наділені складним 
дуальним правовим статусом  один прояв цього статусу обумовлений тим, що 
держслужбовець є суб’єктом адміністративного права та виконує державні функції 
(це відображає його становище як носія владних повноважень), а інший вияв цього 
статусу обґрунтований тим, що діяльність держслужбовця – це професійна трудова 
діяльність (службово-трудовий правовий статус характеризує службовців як 
працівників, котрі виконують специфічні трудові обов’язки, що обумовлені 
спеціальним законодавством). 

Особливість службово-трудового правового статусу держслужбовця 
обумовлюється наступним: 1) специфікою державного органу; 2) специфікою 
посади, на яку його призначено (яку він обіймає відповідно до функціональних 
обов’язків); 3) колом тих повноважень, що на нього покладені згідно із 
займаною ним посадою; 4) особливою категорією працівників, які наділені 
комплексом прав та обов’язків державного-управлінського характеру; 
5) підвищеними вимогами до поведінки та морально-етичного рівня осіб, що 
обіймають посади на державній службі; 6) низкою додаткових пільг та привілей, 
що є свого роду компенсаціями за особливі умови трудової діяльності; 
7) підвищеною юридичною відповідальністю внаслідок того, що державний 
службовець є представником держави та «слугою народу». Таким чином, 
службово-трудовий правовий та адміністративно-правовий вияви правового 
статусу держслужбовців є взаємопов’язаними і потребують подальшого 
гармонійного узгодження. 

У підрозділі 1.3 «Призначення та сутність юридичної відповідальності 
державних службовців як елемент їх правового статусу» розкрито 
концептуальні та практичні аспекти юридичної відповідальності 
держслужбовців як структурного елементу їх службово-трудового правового 
статусу. Зазначається, що інститут відповідальності у доктрині права 
виявляється у здатності держави впливати на суспільство за допомогою певних 
заходів юридичного характеру з метою встановлення загального порядку в 
суспільстві, чіткого регулювання суспільних відносин, усунення конфліктів, 
втілення принципу соціальної справедливості та рівності всіх перед законом. 
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При цьому юридична відповідальність у системі статусу держслужбовця 
пов’язана із ступенем інтеграції державної служби й визначається, головним 
чином, рівнем відповідальності держслужбовця. Вона є найважливішим 
елементом взаємозв’язку службовця та суспільства, здійснюючи функцію 
регуляції поведінки службовця відповідно до встановлених державою вимог. 

Дисертант наголошує, що юридична відповідальність  комплексне 
поняття, що характеризується як позитивним аспектом (попередження, 
виховання тощо), так і негативним аспектом як наслідком порушення 
встановлених норм і правил (позбавлення суб’єкта певних благ). У цьому сенсі 
сутність відповідальності держслужбовця відрізняється від відповідальності 
інших суб’єктів права насамперед обов’язком представників держави звітувати 
перед суспільством, контролюючими органами за свою діяльність щодо 
виконання функцій держави, з урахуванням тих вимог, яким повинен 
відповідати державний службовець як представник влади. Крім того, юридична 
відповідальність держслужбовця має виховну ціль, містить попереджувальну 
дію, відновлювальний та компенсаційний аспекти й, нарешті, механізм такої дії, 
який відрізняється залежно від галузевої належності. 

У підрозділі 1.4 «Зміст та особливості юридичної відповідальності 
державних службовців як суб’єктів трудового права» досліджено структуру 
правової природи й особливі риси юридичної відповідальності держслужбовців. 
Обґрунтовується, що юридична відповідальність загалом може розглядатися в 
якості комплексного явища, котре: 1) має місце у правовій дійсності, 
зобов’язуючи особу до свідомого вибору щодо вчинення (чи невчинення) 
певних дій; 2) обов’язково викликає відповідні наслідки, встановлені 
законодавством. При цьому зазначена відповідальність об’єктивується 
відповідно до комплексу правових принципів, головним чином, наступних: 
принципу законності, доцільності, невідворотності, справедливості, 
обґрунтованості, своєчасності, гуманізму, правової регламентації, наявності 
вини, недопустимості притягнення до відповідальності за одне і теж 
правопорушення два і більше разів. 

Дисертант доходить висновку, що особливими рисами юридичної 
відповідальності держслужбовця є те, що ця відповідальність: 1) покладається на 
таку особливу категорію працівників не тільки за виконання суто трудових 
обов’язків, але й за неналежне виконання чи невиконання тих обов’язків, що 
обумовлюються його перебуванням на службі, тобто є комплексною; 
2) покладається на держслужбовців як на підставі норм трудового 
законодавства, так і на підставі спеціальних норм, передбачених відповідними 
статутами, положеннями про проходження служби; 3) застосовується не тільки 
для виправлення держслужбовця, але й має суттєве значення для попередження 
несумлінного та безвідповідального ставлення до своїх обов’язків, поведінки 
самого держслужбовця, тобто виконує значну превентивну роль; 4) повинна 
запобігати «плямуванню» репутації державного органу, в якому працює 
державний службовець, а тому вона мусить бути підвищеною для таких 
працівників у порівнянні із іншими категоріями працівників; 5) застосовується в 
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практичній дійсності, не маючи відворотного характеру для держслужбовця, 
оскільки в іншому випадку відбувається втрата довіри до державних органів та 
держави з боку народу в цілому. 

Розділ 2 «Дисциплінарна відповідальність державних службовців за 
трудовим законодавством України» складається з п’ятьох  підрозділів, у яких 
комплексно розкривається нормативна база та юридична сутність 
дисциплінарної відповідальності зазначених суб’єктів трудового права, а також  
визначаються особливості реалізації цього виду юридичної відповідальності в 
Україні. 

У підрозділі 2.1 «Законодавство про дисциплінарну відповідальність 
державних службовців» проаналізовано базу нормативно-правових актів, які 
містять положення про дисциплінарну відповідальність працівників загалом та 
держслужбовців зокрема. Вказується, що правила та стандарти, які визначають 
природу трудової дисципліни, дисциплінарного правопорушення, 
дисциплінарного провадження, а також регламентують порядок притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної відповідальності, закріплені в низці 
нормативно-правових актів. Ці акти можна умовно поділити на наступні групи: 
1) закони України, що регламентують дисциплінарну відповідальність 
держслужбовців у загальному аспекті, найголовнішим з яких є Кодекс Законів 
про працю України; 2) закони України, які регламентують спеціальну 
дисциплінарну відповідальність державних службовців (до них відносяться 
законодавчі акти, що формально не є частиною трудового законодавства, проте 
містять спеціальні норми трудоправового характеру про притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної відповідальності, зокрема такі закони 
України: «Про державну службу в Україні», «Про запобігання корупції», «Про 
дипломатичну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів» 
тощо); 3) підзаконні акти, що регламентують дисциплінарну відповідальність 
державних службовців у загальному аспекті (групою охоплено підзаконні акти, 
котрі в загальних рисах або ж без розрізнення категорій державних службовців 
регулюють окремі питання притягнення таких службовців до дисциплінарної 
відповідальності); 4) підзаконні акти, котрі регламентують дисциплінарну 
відповідальність держслужбовців у спеціальному аспекті (ця група складається з 
підзаконних актів, присвячених питанню дисциплінарної відповідальності 
державних службовців та/або частковій регламентації питання дисциплінарної 
відповідальності, проте поширені лише на окремі групи державних службовців). 

Додатково дисертант наголошує на тому, що наявні результати та 
тенденції реформування українського законодавства про працю та про державну 
службу не є однозначними й такими, які можна оцінити як більшою мірою 
позитивні для кращого розуміння природи дисциплінарної відповідальності та 
оптимізації застосування відповідних правил і стандартів притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної відповідальності на практиці. 

У підрозділі 2.2 «Поняття, особливості змісту дисциплінарної 
відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України» 
розкривається поняття дисциплінарної відповідальності держслужбовців (його 
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дефініція наведена у п. 5 висновків дослідження), виокремлюються і 
систематизуються основні елементи змісту цієї відповідальності крізь призму 
чинного законодавства України про працю. 

Зауважується, що дисциплінарна відповідальність держслужбовців є 
специфічним проявом юридичної відповідальності в трудовому праві, котра 
характеризується особливою метою, похідними від мети цілями, завданнями (це 
розкрито у п. 6 висновків дослідження) та функціями (превентивною, виховною, 
відновлювальною, каральною, регулятивною) такої відповідальності. У більш 
конкретному вимірі особливість змісту дисциплінарної відповідальності 
держслужбовців в Україні обумовлена тим, що ця відповідальність: 
1) застосовується лише до держслужбовців (обмежене коло працівників, на яких 
поширюються спеціальні правила трудової дисципліни); 2) здійснюється 
суб’єктами дисциплінарної влади з урахуванням наявності службової підлеглості; 
3) настає за наявності відповідних підстав, основною з яких є вчинення державним 
службовцем дисциплінарного проступку; 4) носить позасудовий характер та 
виражається в особливому процесуального порядку притягнення державного 
службовця до дисциплінарної відповідальності; 5) носить персоніфікований 
характер (заходи дисциплінарного примусу застосовуються лише до фізичних осіб 
в індивідуальному порядку); 6) виражається в застосуванні до порушника 
дисциплінарних стягнень, які передбачені матеріально-правовими нормами та які 
негативним чином відображаються на самому порушнику (будучи противагою 
заохоченню, котре застосовується до працівника з метою стимулювання його 
правомірної поведінки); 7) об’єктивується у перебуванні порушника у стані 
дисциплінарної «покараності». 

Значний вплив на правову сутність дисциплінарної відповідальності 
держслужбовців здійснює публічний характер державної служби. Наприклад, 
якщо метою дисциплінарної відповідальності загалом є забезпечення трудової 
дисципліни, то мету дисциплінарної відповідальності державних службовців 
складають наступні фактори: нормальне функціонування держави, органів 
державної влади та, відповідно, органу влади, в якому працює конкретний 
службовець; національна безпека держави, суспільства та економічна безпека 
бізнес-середовища; безпека регіону та світу; дотримання прав і свобод людини 
та громадянина тощо. 

У підрозділі 2.3 «Порядок застосування дисциплінарної відповідальності 
до державних службовців за трудовим законодавством України» з’ясовується 
процесуальний вияв дисциплінарної відповідальності держслужбовців. 
Зазначається, що порядок застосування дисциплінарної відповідальності до 
держслужбовців за трудовим законодавством України складається з шести 
стадій (їх назви наведені у п. 7 висновків дослідження), якими виступають 
окремі процесуальні дії, котрі передують дисциплінарному провадженню, 
охоплюють це провадження, тривають після його закінчення, тобто до моменту 
зняття дисциплінарного стягнення. 

Окрему увагу дисертант звертає на те, що правосуб’єктність 
держслужбовця прямо відображається і на процедурі притягнення його до 
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дисциплінарної відповідальності, в процесі якої застосовуються норми 
законодавства України про державну службу та враховуються окремі норми 
діючого законодавства про працю. Однак слід визнати, що нове законодавство 
нашої держави, котрим врегульовуються державна служба та статус 
держслужбовця, не в достатній мірі системне та характеризується низкою 
прогалин, що відображається на рівні захищеності державних службовців як 
суб’єктів трудового права. 

У підрозділі 2.4 «Судова практика застосування дисциплінарної 
відповідальності до державних службовців» увага дисертанта зосереджена на 
дослідженні наявної практики адміністративного суду у справах щодо 
застосування дисциплінарної відповідальності держслужбовців у нашій державі. 

Обґрунтовується висновок стосовно того, що судова практика у цій 
категорії справ тривалий час була неоднозначною, зважаючи на значні 
прогалини в законодавстві, в результаті чого мала місце плутанина у вирішенні 
питання про те, суди якої юрисдикції повинні вирішувати правові спори у 
правовідносинах у сфері притягнення до дисциплінарної відповідальності 
держслужбовців. Проте критичний аналіз подвійної природи правового статусу 
держслужбовців, а також зміст норм адміністративного та цивільного 
процесуального законодавства України дозволяють дійти однозначного 
висновку про те, що відповідна категорія справ має розглядатись саме 
адміністративними судами. 

Зважаючи на роль незалежної судової гілки влади, а також характер 
впливу адміністративних судів, судову практику адміністративних судів у 
відповідній категорії справ, дисертант стверджує, що на сьогоднішній день 
судова практика застосування дисциплінарної відповідальності до 
держслужбовців характеризується захистом трудових прав держслужбовців від 
порушень їх трудових прав у процесі притягнення до дисциплінарної 
відповідальності, обумовлених недотриманням положень чинного законодавства 
України про працю в частині норм про дисциплінарну відповідальність, засад 
притягнення до дисциплінарної відповідальності, порядку притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної відповідальності. 

Разом із тим, важливе значення в нинішній судовій практиці щодо спорів 
про притягнення держслужбовців до досліджуваної відповідальності має 
питання формулювання адміністративними судами правових позицій, у яких 
надаються дефініції юридичних понять та розкривається сутність окремих норм 
законодавства, правильне розуміння яких сприяє належному перебігу процедури 
притягнення службовців до дисциплінарної відповідальності. 

У підрозділі 2.5 «Проблеми дисциплінарної відповідальності державних 
службовців за трудовим законодавством України та шляхи їх вирішення» 
з’ясовується проблематика належного перебігу процесу притягнення 
держслужбовців до дисциплінарної відповідальності. 

Дисертантом обґрунтовується висновок стосовно того, що проблеми 
дисциплінарної відповідальності держслужбовців за сучасним трудовим 
законодавством України можна умовно поділити на наступні групи: 1) застарілість 
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трудового законодавства про дисциплінарну відповідальність та потреба у 
вдосконаленні відповідних норм за рахунок розроблення та прийняття Закону 
України «Про оптимізацію регулювання юридичної відповідальності державних 
службовців», яким буде комплексно регламентовано підстави, умови та порядок 
притягнення держслужбовців до дисциплінарної та матеріально-правової 
відповідальності; 2) удосконалення нормативного регулювання дисциплінарного 
провадження (у запропонованому законі про юридичну відповідальність 
держслужбовців, серед іншого, потрібно детально врегулювати процедуру надання 
пояснень щодо дисциплінарного проступку, який, ймовірно, вчинив службовець, 
встановити стандарти та правила щодо змісту рішення компетентного органу про 
накладання на державного службовця заходу дисциплінарного стягнення тощо); 
3) переосмислення переліку заходів дисциплінарного впливу на держслужбовців 
(окремі існуючі санкції, зокрема зауваження, потрібно скасувати, а існуючий перелік 
слід розширити такими санкціями, як дисциплінарний штраф, переведення 
держслужбовця на нижчеоплачувану посаду та/або зниження кваліфікації на один 
розряд). 

Розділ 3 «Матеріальна відповідальність державних службовців за 
трудовим законодавством України» складається із п’яти підрозділів, у яких 
комплексно досліджується нормативна база, юридична природа матеріальної 
відповідальності держслужбовців, а також особливості притягнення вказаних 
суб’єктів трудового права до матеріальної відповідальності в Україні. 

У підрозділі 3.1 «Положення трудового законодавства про матеріальну 
відповідальність державних службовців» досліджено базу нормативно-правових 
актів, що містять положення про матеріальну відповідальність працівників 
загалом та держслужбовців зокрема. 

Дисертант доходить висновку, що положення трудового законодавства про 
матеріальну відповідальність держслужбовців на сьогодні закріплені в низці 
законодавчих та підзаконних актів, які можна об’єднати у наступні умовні дві 
групи: 1) положення, що містяться в законодавчих актах (ця група актів 
охоплює, головним чином, КЗпП України та Закон України від 06 червня 
1995 року № 217/95-ВР); 2) положення, що містяться в підзаконних нормативно-
правових актах (Положення про матеріальну відповідальність робітників і 
службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; постанови 
КМУ «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, 
нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», «Про затвердження 
Порядку обчислення середньої заробітної плати»). 

Розпорошеність відповідних норм чинного законодавства значним чином 
ускладнює процес притягнення держслужбовців до матеріальної 
відповідальності без порушення їх трудових прав та створює можливості для 
зловживання цими службовцями власними трудовими правами. Крім того, 
зазначена проблема поглиблюється недосконалим реформуванням 
законодавства, в результаті якого, з одного боку, проект ТК України не тільки не 
вирішує існуючі проблеми притягнення працівників до матеріальної 
відповідальності, а ще більше погіршує якість правового регулювання цього 
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питання, з іншого боку, в новому Законі України «Про державну службу» від 
30 березня 2015 року фрагментарно та вибірково «переписані» відповідні 
положення трудового законодавства, що призводить до невиправданого 
ускладнення правового регулювання відповідного питання, наслідком чого є 
явна неузгодженість статей 80-82 вказаного Закону із відповідними нормами 
глави ІХ КЗпП України та глави 82 ЦК України, а також, відповідно, суттєве 
необґрунтоване зниження рівня захисту трудових прав державних службовців. 

У підрозділі 3.2 «Поняття, особливості змісту матеріальної 
відповідальності державних службовців» з’ясовується визначення поняття 
«матеріальна відповідальність держслужбовців» (його дефініція наведена у п. 10  
висновків дослідження) та окреслюється структура цього вияву юридичної 
відповідальності у трудовому праві. 

Дисертантом обґрунтовується думка, що матеріальна відповідальність 
держслужбовця як суб’єкта трудового права є одним з видів юридичної 
відповідальності у трудовому праві, котра виражається в обов’язку такого 
службовця повністю або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна 
з його вини порушенням службових обов’язків. Обмежену матеріальну 
відповідальність держслужбовці несуть, якщо шкоду державі заподіяно зайвими 
грошовими виплатами чи неправильною постановкою обліку, неправильним 
зберіганням матеріальних, грошових чи культурних цінностей тощо. Обов’язок 
держслужбовця понести повну матеріальну відповідальність (якщо шкоду 
державі заподіяно: за умови наявності попередньо укладеного письмового 
договору про повну матеріальну відповідальність; діями працівника, які мають 
ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку; у стані сп’яніння; 
незаконним звільненням або переведенням працівника на іншу роботу тощо) 
виникає за умов наявності прямої дійсної шкоди, незалежно від того, чи було 
притягнуто цього службовця до інших видів юридичної відповідальності за ті 
самі протиправні діяння, якими була завдана державі шкода. 

Таким чином, особливість змісту цієї юридичної відповідальності 
держслужбовців проявляється у наступному: 1) специфіці інших елементів 
правового статусу державних службовців як суб’єктів трудового права (зокрема 
їх трудової правоздатності); 2) особливостях трудових правовідносин, які мають 
місце між держслужбовцем та його наймачем (розкриваються в специфіці 
покриття завданої службовцем шкоди, яка напряму залежить від суб’єкта, якому 
була заподіяна така шкода, а саме: шкода, завдана працівником групі людей, 
враховуючи і громадські об’єднання, людину та громадянина, юридичних осіб, 
тобто усіх третіх осіб, покривається державою, котра в подальшому може 
стягнути з винного державного службовця відповідні грошові кошти в порядку 
регресу; шкода, завдана державі). 

У підрозділі 3.3 «Порядок застосування матеріальної відповідальності до 
державних службовців» розкрита процесуальна сутність матеріальної 
відповідальності держслужбовців в Україні. Зазначається, що порядок 
застосування матеріальної відповідальності до держслужбовців у нашій державі 
наразі комплексно не врегульовано. Разом з тим, узагальнюючи наявну 
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сукупність діючих норм, які регламентують порядок застосування матеріальної 
відповідальності до державних службовців, можна стверджувати, що цей 
порядок складається з наступних етапів: 1) виявлення заподіяної державним 
службовцем шкоди та повідомлення його про такий факт; 2) визначення розміру 
заподіяної службовцем державі шкоди (така шкода визначається за 
відповідними показниками та фактичними даними); 3) ознайомлення винуватого 
державного службовця з розпорядженням про притягнення його до матеріальної 
відповідальності; 4) покриття шкоди винуватим державним службовцем (у  
добровільному порядку, в примусовому порядку, якщо така шкода не перевищує 
середнього місячного заробітку, в примусовому порядку шляхом звернення до 
суду), яке здійснюється передбаченими законодавством способом (шляхом 
утримання із заробітної плати працівника за його заявою або на підставі 
судового рішення, шляхом внесення грошових коштів в касу або на банківський 
рахунок роботодавця, шляхом передачі працівником для покриття заподіяної 
шкоди рівноцінного майна або виправлення пошкодженого майна). 

У підрозділі 3.4 «Судова практика з питань застосування матеріальної 
відповідальності до державних службовців» аналізуються наявні судові рішення 
у справах стосовно відшкодування матеріальної шкоди вказаними суб’єктами 
трудового права. Зазначається, що в актуальній судовій практиці у справах про 
відшкодування матеріальної шкоди держслужбовцями державі, завданої 
службовими деліктами та порушеннями трудового законодавства, має місце 
сукупність загальних (характерних для всіх чи більшості приватноправових 
спорів у національних судах України) та спеціальних проблем (типових лише 
для цієї категорії справ). До цих загальних проблем дисертантом віднесено: 
неправильне визначення особи, в інтересах якої подається позов; порушення 
процесуальних строків; недотримання вимог щодо обсягу доказової бази; 
порушення правил підсудності справ; неправильне застосування норм 
матеріального та процесуального права тощо. Більшою мірою спеціальні 
проблеми в судовій практиці пов’язані саме з правильним розумінням та 
застосуванням статей 130-138 КЗпП України, а також практичним розумінням 
поняття «пряма дійсна шкода», в результаті чого до суду надходять позовні 
заяви про відшкодування шкоди працівниками, які є об’єктивно невинуватими у 
спричиненні державі такої шкоди. 

У підрозділі 3.5 «Проблеми матеріальної відповідальності державних 
службовців за трудовим законодавством України та шляхи їх вирішення» 
визначаються основні проблеми, які мають місце у фактичній дійсності в 
питаннях притягнення держслужбовців до матеріальної відповідальності. 
Зазначається, що проблеми матеріальної відповідальності держслужбовців за 
трудовим законодавством України пов’язані саме з недосконалістю чинного 
законодавства, яке врегульовує це питання, та триваючою реформою трудового 
законодавства, котре не лише не вирішує існуючі проблеми, а й загострює їх. На 
практиці трапляються випадки порушення трудових прав державних 
службовців, а також зловживань державними службовцями своїми трудовими 
права, що є наслідком, як правило, недосконалості чинного законодавства про 
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працю, складності розуміння законодавства про матеріальну відповідальність 
державних службовців (заплутаність юридичного змісту відповідних правових 
норм, конфлікт правових норм, а також відсутність чіткості нормативного 
формулювання та наявність прогалин у законодавстві). 

Дисертант наголошує на тому, що вирішити проблемні питання 
матеріальної відповідальності держслужбовців можливо шляхом приведення 
норм, які дісталися нам у спадок від колишнього СРСР, у відповідність з 
реальними потребами і вимогами часу, а також шляхом закріплення в трудовому 
законодавстві універсального та всеосяжного визначення поняття «пряма дійсна 
шкода», комплексної регламентації матеріальної відповідальності державного 
службовця за розголошення комерційної чи службової інформації, закріплення 
можливості розстрочки відшкодування шкоди на основі відповідного договору – 
угоди про розстрочку відшкодування матеріальної шкоди, права роботодавця на 
повну чи часткову відмову від стягнення матеріальної шкоди з державного 
службовця як суб’єкта трудового права. 

Розділ 4 «Міжнародний досвід врегулювання юридичної 
відповідальності державних службовців за трудовим законодавством» 
складається з чотирьох підрозділів, присвячених розкриттю позитивного та 
негативного зарубіжного досвіду врегулювання юридичної відповідальності 
держслужбовців за трудовим законодавством, а також формулюванню 
пропозицій стосовно вдосконалення українського законодавства в частині 
юридичної відповідальності держслужбовців та визначенню можливостей 
запозичення Україною окресленого зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 4.1 «Досвід врегулювання юридичної відповідальності 
державних службовців за трудовим законодавством держав-членів ЄС» 
досліджується стан та особливості правового регулювання свободи праці в 
окремих державах-членах Європейського Союзу (в Королівстві Іспанія, 
Італійській Республіці, Румунії та Французькій Республіці). 

Звертається увага на те, що у Франції держслужбовцями є сукупність 
фізичних осіб, що перебувають на службі держави, місцевих колективів та їх 
адміністративних установ, а також осіб, що працюють у лікарнях, незалежно від 
профілю та рівня цих установ. Юридична відповідальність французьких 
держслужбовців регламентована низкою нормативних актів, які передбачають 
наступні види відповідальності: 1) дисциплінарну відповідальність, яка настає у 
результаті порушення трудової дисципліни та поділяється на чотири групи 
санкцій (несуворі, суворі, особливо суворі, оперативні дисциплінарні санкції); 
2) матеріальну відповідальність, що настає в результаті вчинення 
держслужбовцем порушення норм законодавства під час здійснення трудових 
обов’язків, у результаті чого було завдано державі, органу державної влади, 
приватним особам матеріальної шкоди. 

В Італії держслужбовцями є особи, котрі працюють у системі державної 
адміністрації та поділяються на так званих «політичних державних службовців» 
та «аполітичних державних службовців». Юридична відповідальність 
італійських держслужбовців поділяється на адміністративно-фінансову, що 
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настає в результаті заподіяння держслужбовцем матеріальної шкоди своєму 
підрозділу, а також дисциплінарну, яка є наслідком порушення держслужбовцем 
трудової і службової дисципліни. 

У Королівстві Іспанія держслужбовцями є особи, що найняті чи 
призначені державою на відповідні посади, працюють в інтересах держави та 
суспільства й отримують заробітну плату з держбюджету. Юридична 
відповідальність іспанських держслужбовців поділяється на наступні види: 
1) матеріальну відповідальність, яку несе держслужбовець у результаті 
спричинення матеріальної шкоди державі, суспільству чи фізичній, юридичній 
особі під час виконання покладених на нього трудових і службових обов’язків; 
2) дисциплінарну відповідальність, що настає в результаті порушення 
державним службовцем трудової дисципліни. У залежності від тяжкості 
дисциплінарного проступку до держслужбовця в Іспанії може бути застосоване 
одне із наступних дисциплінарних стягнень: а) звільнення за вчинення 
дисциплінарного проступку; б) звільнення без права обіймати аналогічні посади; 
в) призупинення зростання суми заробітної плати до 6 років; г) примусове 
переведення на інше місце роботи із зміною місця проживання або без такого; 
ґ) накладання штрафу; д) звернення до суду; е) інші стягнення, що передбачені 
законодавством. 

У Румунії держслужбовцями є особи, які: 1) були призначені 
компетентним державним органом (чи обрані) на державну службу; 2) займають 
державну посаду й забезпечують постійну діяльність з метою забезпечення 
державної служби. На румунських держслужбовців можуть бути накладені 
органом, який володіє дисциплінарною владою, наступні санкції: 
1) попередження; 2) догана; 3) зниження заробітної плати на 5-10% протягом  
1-3 місяців; 4) зупинення права на просування по службі на період 1-3 роки; 
5) пониження в посаді на період 6-12 місяців з відповідним зменшенням 
заробітної плати; 6) звільнення з посади. Також на держслужбовця можуть 
накладатися санкції матеріального характеру, що, як правило, є результатом 
нанесення ним матеріальної шкоди державі чи іншому суб’єкту права. 

У підрозділі 4.2 «Досвід врегулювання юридичної відповідальності 
державних службовців за трудовим законодавством США» розглянута 
практика правового регулювання свободи праці у Сполучених Штатах Америки 
й сформульовані відповідні узагальнюючі висновки. 

Зауважується, що держслужбовцями в США вважаються особи, що 
підпадають під юрисдикцію Офісу з управління персоналом, Управління 
спеціального адвоката, а також Ради з охорони системи заслуг. Крім того, 
держслужбовці в цій країні поділяються на наступні групи: 1) політичні 
службовці (посадові особи, котрі є керівниками департаментів і відомств, а 
також особи, що можуть змінюватись новообраним президентом США); 
2) неполітичні службовці (військовослужбовці, обслуговуючий персонал 
урядових органів тощо). 

Дисертант звертає увагу на те, що дисциплінарні стягнення за трудовим і 
спеціальним адміністративним законодавством США можуть накладатися на 
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держслужбовця виключно в таких формах: 1) письмова догана, котра повинна 
бути передана в письмовій формі і підписана посадовою особою, яка наклала цю 
санкцію, містити докладне обґрунтування причин догани, викладених так, щоб 
будь-яка розумна людина могла зрозуміти ці причини, містити заяву про те, що 
копія догани буде направлена у відділ кадрів, містити поради державному 
службовцю про те, як він може оскаржити цю санкцію, містити контакти особи в 
державному органі, яка може проконсультувати держслужбовця з приводу 
такого стягнення; 2) пониження у класі та/або в розмірі оплати праці, що може 
бути тимчасовим (коли є очевидним факт, що державний службовець після 
такого стягнення виправиться) або постійним (коли стає очевидним факт, що 
держслужбовець не в змозі адекватно виконувати покладені на нього обов’язки 
на цій посаді, проте зможе добре виконувати менш відповідальну роботу); 
3) відсторонення від роботи на період від 1 до 14 днів та не більше 30 днів на 
один календарний рік, що застосовується у випадках, коли дії працівника 
призвели до зниження ефективності служби, що встановлюється шляхом 
врахування до чотирьох підтверджених безпосереднім начальником випадків 
некоректної поведінки держслужбовця за календарний рік; 4) звільнення, якщо 
держслужбовець одноразово вчинив грубе порушення законодавства або часто 
порушував норми законодавства не в грубій формі. Разом із цим, до 
держслужбовців можуть застосовуватись також альтернативні санкції (зйомка 
порушника в соціальній рекламі про шкоду агресивної поведінки, нечемності, 
вживання спиртного тощо). 

Рішення про накладання на держслужбовця дисциплінарного стягнення, 
окрім догани, як правило, приймається внаслідок дисциплінарних процедур, у 
яких у США можуть брати участь: 1) помічник Генерального прокурора з питань 
адміністрації; 2) група з кадрових ресурсів Відділу управління юстиції; 
3) держслужбовець, якого обвинуватили у дисциплінарному проступку; 
4) представник працівника; 5) свідки. 

При цьому держслужбовці в США напряму не несуть матеріальної 
відповідальності за завдання матеріальної шкоди в процесі здійснення трудових 
функцій, оскільки в таких випадках компенсації потерпілим відшкодовуються за 
рахунок федеральної скарбниці. Проте в низці випадків з держслужбовця 
стягується компенсаційна сума в порядку регресу. 

У підрозділі 4.3 «Досвід врегулювання юридичної відповідальності 
державних службовців за трудовим законодавством держав 
пострадянського простору» розглянуто досвід правового регулювання 
юридичної відповідальності держслужбовців у державах колишнього СРСР, а 
саме: в Азербайджанській Республіці, Республіці Молдова та в Російській 
Федерації. 

Зазначається, що радянське законодавство детально регулювало юридичну 
відповідальність держслужбовців, тому законодавство держав пострадянського 
простору, що вибудовувалось на основі радянського законодавчого спадку, має 
низку подібних рис у підходах до регулювання юридичної відповідальності цих 
суб’єктів трудового права. 
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В Азербайджані держслужбовцем є громадянин цієї республіки, який 
займає у встановленому законодавством порядку оплачувану посаду державної 
служби (заробітна плата може виплачуватися виключно з коштів Державного 
бюджету) і присягає на вірність Азербайджану під час прийому на держслужбу 
на відповідну адміністративну посаду. Порушення держслужбовцями цієї 
держави покладених на них законодавцем обов’язків тягне за собою юридичну 
відповідальність, яка поділяється на: 

1) дисциплінарну відповідальність держслужбовця в Азербайджані, що 
настає в результаті порушення норм дисципліни праці та службової дисципліни, 
а також стандартів етики державної служби. До порушників зазначених правил 
застосовуються заходи дисциплінарного стягнення, а саме: а) догана; 
б) скорочення посадового окладу від 5 до 30% строком до 1 року; в) переведення 
на роботу, що відноситься до тієї ж класифікації, однак з більш низьким 
посадовим окладом; г) переведення на посаду нижчої класифікації; ґ) пониження 
кваліфікаційного розряду на один щабель; д) звільнення з державної служби 
(застосовується тоді, коли державний службовець вчинив грубе порушення або 
регулярно порушував зазначені правила під час виконання обов’язків, або не 
дотримувався обмежень, що пов’язані з державною службою); 

2) матеріальну відповідальність держслужбовця в Азербайджані, котра 
полягає в тому, що держслужбовець за шкоду, заподіяну з його вини, несе 
матеріальну відповідальність. Разом із тим, компенсація шкоди, заподіяної 
внаслідок законних дій держслужбовця, проводиться повністю за рахунок 
коштів держбюджету. 

У Молдові держслужбовцем є громадянин цієї республіки, якого 
призначено відповідно до діючого законодавства на державну посаду. За 
вчинення проступків держслужбовців цієї держави можуть притягувати до 
наступних видів юридичної відповідальності: 

1) дисциплінарної відповідальності, яка настає в результаті порушення 
державним службовцем дисципліни праці. До нього можуть бути застосовані 
такі види дисциплінарних стягнень: а) попередження; б) догана; в) сувора 
догана; г) зупинення права на просування на посаді протягом одного року; 
ґ) зупинення права на підвищення оплати праці на строк від одного до двох 
років; д) пониження у державній посаді на термін від 6 до 12 місяців з 
відповідним зменшенням оплати; е) звільнення з державної посади; 

2) матеріальної відповідальності, яка може настати в результаті заподіяння 
матеріальної шкоди в службовий час або у зв’язку з виконанням посадових 
обов’язків. Як правило, матеріальна відповідальність державних службовців у 
Молдові полягає в накладанні на порушника грошових штрафів або ж стягненні 
фіксованого відсотка із його заробітної плати. 

У РФ держслужбовцем (держаним цивільним службовцем) є громадянин 
РФ, котрий здійснює професійну службову діяльність на посаді державної 
цивільної служби щодо проходження такої служби відповідно до акта про 
призначення на посаду та службового контракту і отримує грошове утримання 
за рахунок коштів Федерального бюджету чи бюджету суб’єкта РФ. За 
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порушення трудових та службових обов’язків російський державний цивільний 
службовець може бути притягнутий до юридичної відповідальності, яка 
відповідно до федерального законодавства поділяється на наступні два види: 

1) дисциплінарну відповідальність державних цивільних службовців. 
Нормами законодавства РФ про державну цивільну службу передбачений 
каталог дисциплінарних стягнень. Так, за вчинення дисциплінарного проступку 
до держслужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 
а) зауваження; б) догана; в) попередження про неповну посадову відповідність; 
г) звільнення з цивільної служби (звільнення можливе, наприклад, з наступних 
підстав: поява на службі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного 
сп’яніння; одноразове грубе порушення державним цивільним службовцем, що 
заміщає посаду цивільної служби категорії «керівники», своїх посадових 
обов’язків, що спричинило заподіяння шкоди державному органу та/або 
порушення законодавства РФ); 

2) матеріальну відповідальність державних цивільних службовців, яка 
настає в порядку регресу у зв’язку з необхідністю відшкодувати матеріальний 
збиток, що був заподіяний державному органу або установі, громадянину або 
юридичній особі неправомірними діями державного цивільного службовця. 

У підрозділі 4.4 «Пропозиції щодо запозичення зарубіжного досвіду 
правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців» 
окреслено основні шляхи розвитку правового регулювання відповідного 
інституту трудового права, які у певній мірі враховують і розглянутий у 
дослідженні зарубіжний досвід. 

Дисертантом обґрунтовано висновок про те, що подальший розвиток 
правового регулювання юридичної відповідальності держслужбовців за 
нормами законодавства про працю повинен бути спрямованим на закріплення в 
чинному законодавстві застережень, які, не стримуючи розвитку спеціального 
законодавства про цю відповідальність, не звужували б сферу дії трудового 
права відносно правовідносин щодо притягнення вказаних суб’єктів до 
юридичної відповідальності. 

З огляду на це, на думку дисертанта, доцільним є розроблення та 
прийняття Закону України «Про оптимізацію регулювання юридичної 
відповідальності державних службовців», положеннями якого будуть 
вноситись зміни до Закону України «Про державну службу», а також КЗпП 
України. Цим законопроектом необхідно, зокрема, передбачити: 1) змінений 
перелік дисциплінарних проступків держслужбовців, передбачений у ч. 2 ст. 65 
Закону України «Про державну службу» (пропонується доповнити його таким 
видами: порушення рівності прав громадян України; систематичне зволікання з 
вчасним виконанням завдань, що були поставлені, в розумний строк тощо; 
2) розширений загальний перелік (ст. 147 КЗпП України) та спеціальний 
перелік (ч. 1 ст. 66 Закону України «Про державну службу») видів 
дисциплінарних стягнень державних службовців (доповнити його 
відстороненням від виконання посадових обов’язків на період від 1 до 14 днів, 
пониженням у посаді без збереження посадового окладу тощо), уточнення ролі 
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(змінивши частини 2-3 ст. 149, ч. 2 ст. 147 КЗпП України, ч. 2 ст. 65 і ч. 1 ст. 66 
Закону України «Про державну службу» шляхом закріплення в них 
застереження про експансію адміністративного права у відповідних 
правовідносинах) й умов (частини 2-9 ст. 66 Закону України «Про державну 
службу») їх застосування; 3) правило, яке визначає обставини, що виключають 
протиправність діяння держслужбовця та можливість притягнення його до 
дисциплінарної відповідальності (ч. 1 ст. 67 Закону України «Про державну 
службу»); 4) систематизований порядок притягнення до матеріальної 
відповідальності у КЗпП України, що може бути застосований до 
держслужбовців, уточнивши, серед іншого, дефініцію поняття «пряма дійсна 
матеріальна шкода» та регламентувавши можливість укладання угоди про 
розстрочку відшкодування матеріальної шкоди тощо. 

Крім того, обґрунтовується доцільність прийняття Закону України «Про 
Кодекс поведінки державних службовців», яким, окрім загальних положень 
(предмет, мета та сфера застосування, принципи поведінки державного 
службовця), буде також закріплено вичерпний перелік норм поведінки 
держслужбовця, порушення яких обумовлюватиме дисциплінарну 
відповідальність, а також особливості врахування цих норм у контексті чинного 
трудового та адміністративного законодавства України. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Результатом проведеного комплексного наукового дослідження 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців як 
суб’єктів трудового права, здійсненого на підставі аналізу чинного 
законодавства України та зарубіжних держав (Іспанії, Італії, Румунії, Франції, 
США, Азербайджану, Білорусі, Молдови та Російської Федерації), практики 
його реалізації, зокрема в судовому порядку, а також осмислення актуальних 
теоретичних напрацювань українських та зарубіжних вчених у галузі права, 
стало вирішення важливої наукової проблеми, що полягала у необхідності 
переосмислення наразі триваючої реформи законодавства України про працю 
у частині правового регулювання юридичної відповідальності державних 
службовців та формулювання відповідної концепції означеної 
відповідальності. До основних результатів наукового дослідження віднесено 
наступні висновки. 

1. Наукова дискусія щодо розуміння сутності правового статусу 
державних службовців у теорії права триває і наразі, поділяючи у цьому 
контексті науковців на три групи: 1) фахівців, які вважають, що держслужбовці 
є суб’єктами суто адміністративного права, а тому їхня діяльність повинна 
врегульовуватись виключно нормами адміністративного права; 2) вчених, котрі 
наполягають на тому, що держслужбовці є суб’єктами трудового права у певній 
частині, і якщо провести чітку межу (що вкрай важко здійснити через тісний 
взаємний зв’язок службових прав та обов’язків і трудових прав та обов’язків, які 
перетинаються та поступово об’єднуються в єдиний комплекс) між правами та 
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обов’язками, то можна вести мову про необхідність урегулювання «трудової» 
частини нормами трудового права; 3) науковців, що дотримуються дуального 
підходу, за якого державний службовець виступає інтегратором двох статусів, 
що усуває необхідність їх окремого виділення та спричиняє потребу 
комплексного розгляду. Детальний аналіз підходів вчених до вирішення 
означеного питання, а також аналіз чинного законодавства дозволяє дійти 
висновку, що саме дуальний підхід до інтерпретації правового статусу 
держслужбовців є найбільш прийнятним та перспективним. При цьому слід мати 
на увазі, що службово-трудові права та обов’язки державних службовців є 
їхніми трудовими правами та обов’язками. Це обумовлюється тим, що 
держслужбовець служить народу, а не конкретній фізичній чи юридичній особі, 
відповідно, відносини між держслужбовцем та державою називаються 
«службово-трудовими», адже за суттю вони є трудовими правовідносинами, а за 
змістом – являють собою службову діяльність. 

2. Зважаючи на те, що статус особи – це стан індивідуума в будь-якій 
системі, а правовий статус визначає місце індивідуума у системі, котра 
врегульована правом, особливість трудоправового статусу державного службовця 
обумовлюється наступним: 1) специфікою правового статусу державного органу, 
в якому працює службовець; 2) специфікою посади, на яку його призначено (яку 
він обіймає відповідно до функціональних обов’язків); 3) колом тих повноважень, 
які покладені на службовця згідно із займаною ним посадою; 4) належністю до 
особливої категорії працівників, що наділені законодавцем комплексом прав та 
обов’язків державно-управлінського характеру; 5) особливими вимогами до 
поведінки та морально-етичного рівня осіб, які займають посади на державній 
службі; 6) низкою додаткових пільг та привілеїв, що виступають своєрідними 
компенсаціями за особливі умови службово-трудової діяльності; 7) підвищеною 
юридичною відповідальністю внаслідок того, що державний службовець є 
представником держави та «слугою народу». 

3. Інститут відповідальності в праві виявляється у здатності держави 
впливати на суспільство за допомогою певних заходів юридичного характеру з 
метою встановлення в ньому загального порядку, чіткого регулювання 
суспільних відносин, усунення конфліктів, втілення принципу соціальної 
справедливості та рівності всіх перед законом. При цьому юридична 
відповідальність у системі правового статусу державного службовця: 
1) пов’язана із ступенем інтеграції держслужби; 2) визначається, у першу чергу, 
рівнем відповідальності державного службовця, котра є найважливішим 
елементом взаємозв’язку службовця та суспільства; 3) об’єктивує функцію 
регуляції поведінки службовця відповідно до встановлених законодавцем вимог. 
Таким чином, сутність відповідальності державного службовця відрізняється від 
відповідальності інших суб’єктів права, у першу чергу, обов’язком 
представників держави звітувати перед суспільством й іншими компетентними 
органами за свою діяльність щодо виконання функцій держави з урахуванням 
тих вимог, яким повинен відповідати державний службовець як «представник 
публічної влади». 
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Сутність юридичної відповідальності дозволяє розглядати її в якості 
комплексного явища, яке має місце у правовій дійсності та зобов’язує особу до 
свідомого вибору щодо вчинення (чи невчинення) певних дій, що обов’язково 
обумовлюють відповідні наслідки, встановлені законодавством. В означеному 
контексті слід враховувати, що правовий статус державного службовця 
відображає його положення в суспільстві, вказує на ступінь зв’язку із народом, а 
тому відповідальність у системі правового статусу державного службовця 
відіграє ключову роль в ідентифікації цієї категорії працівників з-поміж інших 
працівників. 

4. Основні особливості юридичної відповідальності держслужбовця 
виявляються в тому, що ця відповідальність, поділяючись у законодавстві та в 
теорії на дисциплінарну та матеріальну: 1) є комплексною, адже покладається на 
відповідну категорію працівників не лише за виконання суто трудових 
обов’язків, але й за неналежне виконання чи невиконання тих обов’язків, що 
обумовлюються їх перебуванням на службі; 2) покладається на державних 
службовців як на підставі норм трудового законодавства й Закону України «Про 
державну службу», так і на підставі спеціальних норм, закріплених у 
дисциплінарних статутах, положеннях про проходження державної служби; 
3) відіграє значну превентивну роль, оскільки в практичному аспекті передбачає 
не лише виправлення держслужбовця, але й має суттєве значення для 
попередження несумлінного та безвідповідального ставлення держслужбовця до 
власних обов’язків, поведінки; 4) запобігає спотворенню репутації державного 
органу, в якому працює держслужбовець (тому цілком виправданим є 
підвищення рівня юридичної відповідальності для цих працівників у порівнянні 
із іншими категоріями працівників); 5) у практичному аспекті повинна мати 
невідворотний характер для державного службовця, так як у протилежному 
випадку відбувається втрата довіри до державних органів та держави з боку 
народу в цілому. 

5. Дисциплінарною відповідальністю державних службовців є окремий 
специфічний вираз юридичної відповідальності в трудовому праві, що: 
1) реалізується відповідно до правил і стандартів, які встановлені у 
законодавстві про працю, а також в окремих спеціальних нормативно-правових 
актах (які не обов’язково є частиною трудового законодавства); 2) виявляється у 
практичній дійсності в застосуванні до винуватого у порушенні трудової 
дисципліни державного службовця негативних заходів впливу особистого чи 
майнового характеру. 

Ця відповідальність урегульована в межах нормативно-правових актів 
трудового та адміністративного права України, які можна умовно поділити на 
наступні групи: 1) закони України, що регламентують дисциплінарну 
відповідальність держслужбовців у загальному вигляді (КЗпП України); 
2) закони України, які регламентують спеціальну дисциплінарну 
відповідальність держслужбовців (формально не є частиною трудового 
законодавства, проте містять спеціальні норми трудоправового характеру про 
притягнення держслужбовців до дисциплінарної відповідальності); 3) підзаконні 
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акти, що регламентують дисциплінарну відповідальність держслужбовців у 
загальному аспекті (у загальних рисах або ж без розрізнення категорій 
держслужбовців регламентують окремі питання притягнення цих службовців до 
дисциплінарної відповідальності); 4) підзаконні акти, котрі регламентують 
дисциплінарну відповідальність державних службовців у спеціальному аспекті 
(акти, які врегульовують дисциплінарну відповідальність держслужбовців та/або 
частково регламентують питання цієї відповідальності, проте поширені лише на 
окремі групи держслужбовців). 

6. Безпосередня мета дисциплінарної відповідальності державних 
службовців полягає в забезпеченні дисципліни праці на державній службі, а 
похідними її цілями є: 1) нормальне функціонування держави, органів державної 
влади та, відповідно, органу влади, в якому працює конкретний службовець; 
2) національна безпека держави, суспільства та економічна безпека бізнес-
середовища; 3) безпека регіону та світу; 4) дотримання прав і свобод людини та 
громадянина тощо. Вказані мета й похідні цілі є важливим орієнтиром процесу 
застосування до державних службовців законодавства у частині дисциплінарної 
відповідальності. 

Отже, вказаний вираз юридичної відповідальності в трудовому праві 
характеризується наступними основними ознаками: 1) загальні та спеціальні 
норми про дисциплінарну відповідальність держслужбовців застосовуються 
лише до держслужбовців як до обмеженого кола працівників, на яких 
поширюються спеціальні правила службової дисципліни; 2) притягнення 
держслужбовців до цієї відповідальності здійснюється суб’єктами 
дисциплінарної влади з урахуванням правил службової підлеглості; 3) ця 
відповідальність настає за наявності комплексу підстав, основною з яких є 
вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, що передбачений 
у Законі України «Про державну службу»; 4) дисциплінарна відповідальність 
носить позасудовий характер та виражається в особливому процесуальному 
порядку притягнення держслужбовця до неї; 5) ця відповідальність носить 
персоніфікований характер (заходи дисциплінарного примусу застосовуються 
лише до фізичних осіб в індивідуальному порядку); 6) дисциплінарна 
відповідальність об’єктивується у застосуванні до порушника дисциплінарних 
стягнень, які передбачені матеріально-правовими нормами і негативним чином 
відображаються на самому порушникові, будучи противагою заохоченню; 
7) юридична відповідальність виражається в перебуванні порушника у стані 
дисциплінарної «покараності» з урахуванням того, що до держслужбовців може 
бути застосований більш широкий перелік дисциплінарних санкцій. 

7. Порядок застосування дисциплінарної відповідальності до 
держслужбовців на сьогоднішній день комплексно не врегульований нормами 
трудового законодавства. При цьому у загальному контексті юридична 
відповідальність застосовується в межах особливої процедури, що складається з 
наступних спеціальних процесуальних стадій: 1) виявлення факту вчинення 
дисциплінарного проступку та його документальна фіксація; 2) ініціювання 
дисциплінарного провадження; 3) відсторонення держслужбовця від виконання 
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посадових обов’язків (якщо для цього є підстави); 4) проведення службового 
розслідування (не завжди є обов’язковою стадією); 5) затребування пояснення 
від державного службовця; 6) прийняття рішення про накладення 
дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження; 
7) виконання рішення про застосування дисциплінарного стягнення чи заходу 
дисциплінарного впливу до винного у порушенні дисципліни держслужбовця. 

8. Публічно-правові спори у сфері притягнення держслужбовців до 
дисциплінарної відповідальності вирішуються в межах адміністративного 
судочинства відповідно до норм КАСУ, з урахуванням положень КЗпП 
України, спеціальних нормативно-правових актів про службову дисципліну, а 
також інших актів адміністративного законодавства. Аналіз судової практики з 
відповідної категорії справ дозволяє виокремити наступні основні тенденції 
вирішення адміністративними судами цієї категорії справ, які виявляються в 
безпосередньому захисті трудових прав держслужбовців у питанні притягнення 
вказаних суб’єктів до досліджуваного виду відповідальності: 1) від порушень 
суб’єктом дисциплінарної влади засад притягнення працівників до 
дисциплінарної відповідальності (зокрема визнається протиправним 
притягнення до дисциплінарної відповідальності коли: в дійсності відсутній 
дисциплінарний проступок; за один дисциплінарний проступок на службовця 
двічі накладають дисциплінарні стягнення; стягнення не є співмірним з 
проступком тощо); 2) від порушень, обумовлених неправомірним 
притягненням службовця до дисциплінарної відповідальності (головним 
чином, суд виявляє порушення, які пов’язані з недотриманням існуючого 
порядку притягнення держслужбовців до дисциплінарної відповідальності); 
3) від порушень положень чинного законодавства України про працю в частині 
норм про дисциплінарну відповідальність. Також адміністративні суди 
захищають трудові права держслужбовців у відповідних випадках у загальному 
контексті, а саме шляхом формулювання правових позицій, котрими 
узгоджується застосування в процесі притягнення державних службовців до 
дисциплінарної відповідальності норм КЗпП України та адміністративного 
законодавства, а також позицій, що вносять правову визначеність у розуміння 
суб’єктами службово-трудових правовідносин положень законодавства та 
юридичних понять і категорій, які мають важливе значення для правомірного 
притягнення держслужбовця до відповідальності. 

9. Основними актуальними проблемами дисциплінарної відповідальності 
держслужбовців за трудовим законодавством України є наступні: 1) застарілість 
трудового законодавства про дисциплінарну відповідальність та потреба у 
концентрації норм про дисциплінарну відповідальність держслужбовців; 
2) здійснення правового регулювання дисциплінарної відповідальності 
держслужбовців переважно нормами Закону України «Про державну службу», 
які дублюють відповідні норми КЗпП України та звужують сферу дії трудового 
права, позбавляючи держслужбовців низки гарантій, що передбачені 
законодавством про працю; 3) недосконалість правового регулювання 
дисциплінарного провадження; 4) неефективність переліку видів 
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дисциплінарних стягнень, що закріплені в КЗпП України та в новому Законі 
України «Про державну службу». 

Для вирішення окреслених проблем необхідно: 1) конкретизувати 
масштаб поширення сфери дії трудового права на процес застосування до 
держслужбовців норм про дисциплінарну відповідальність (зокрема закріпити 
у законодавстві застереження про експансію адміністративного права у 
відповідній частині); 2) переглянути перелік дисциплінарних санкцій, що 
закріплений Законом України «Про державну службу», беручи до уваги 
позитивний досвід зарубіжних держав (розширити цей перелік, зокрема, 
такими санкціями, як дисциплінарний штраф, переведення державного 
службовця на нижчеоплачувану посаду та/або зниження кваліфікації на один 
розряд); 3) розробити та прийняти спеціальний законодавчий акт про 
юридичну відповідальність держслужбовців – Закон України «Про 
оптимізацію регулювання юридичної відповідальності державних 
службовців», який дозволить систематизувати законодавство про юридичну 
відповідальність держслужбовців шляхом внесення змін до трудового та 
адміністративного законодавства, узгодження відповідних положень 
законодавства; 4) розробити та прийняти Закон України «Про Кодекс 
поведінки державних службовців». 

10. Матеріальна відповідальність державного службовця як суб’єкта 
трудового права є окремим особливим видом матеріальної відповідальності та 
складовою юридичної відповідальності в трудовому праві, що полягає в 
обов’язку держслужбовця повністю або частково покрити матеріальну шкоду, 
котра була заподіяна з його вини державі (державному підприємству, установі, 
організації) порушенням службових обов’язків. 

При цьому вказана відповідальність урегульовується положеннями, які 
містяться: 1) у законодавчих актах трудового права (КЗпП України та Закон 
України від 06 червня 1995 року № 217/95-ВР); 2) у законодавчих актах 
адміністративного права (Закон України «Про державну службу»); 3) у 
підзаконних нормативно-правових актах (Положення про матеріальну 
відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, 
установі, організації; постанови КМУ «Про затвердження Порядку визначення 
розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 
цінностей» та «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної 
плати»). 

11. Особливості змісту матеріальної відповідальності державного 
службовця виявляються в тому, що цей вид юридичної відповідальності: 
1) відображає специфіку правового статусу державних службовців як суб’єктів 
трудового права, з одного боку, та суб’єктів адміністративного права, з іншого 
боку, і, відповідно, врегульовується нормами як трудового, так і 
адміністративного права; 2) виникає у службово-трудових правовідносинах, що 
мають місце між державним службовцем та його «наймачем»; 3) розкривається у 
специфіці покриття завданої службовцем шкоди, котра напряму залежить від 
суб’єкта, якому була заподіяна ця шкода, а саме: а) шкода, яка завдана 



32 

працівником групі людей (враховуючи також і громадські об’єднання, людину 
та громадянина, юридичних осіб, тобто усіх третіх осіб службово-трудових 
правовідносин), покривається державою, яка в подальшому може стягнути з 
винуватого державного службовця відповідні грошові кошти в порядку регресу; 
б) шкода, яка завдана працівником  державі. 

12. Державні службовці, визнані винними у заподіянні державному 
підприємству (установі, організації) шкоди, несуть обмежену матеріальну 
відповідальність (якщо шкоду заподіяно: зайвими грошовими виплатами чи 
неправильною постановкою обліку, неправильним зберіганням матеріальних, 
грошових або культурних цінностей тощо) або ж повну матеріальну 
відповідальність (якщо шкоду заподіяно: за умови наявності попередньо 
укладеного письмового договору про повну матеріальну відповідальність, діями 
працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку, в 
стані сп’яніння, незаконним звільненням або переведенням працівника на іншу 
роботу тощо) за таких обставин: 1) якщо має місце пряма дійсна шкода, 
незалежно від того, притягнутий цей працівник до інших видів юридичної 
відповідальності за ті самі протиправні діяння, якими була завдана державі 
шкода, чи ні; 2) якщо розмір відповідальності обмежується певною частиною 
заробітку держслужбовця, але не більше його середнього місячного заробітку, 
окрім випадків, передбачених законодавством. 

13. Порядок притягнення держслужбовця до матеріальної 
відповідальності, зважаючи на сукупність діючих норм законодавства про 
працю та Закону України «Про державну службу», включає наступні стадії: 
1) виявлення заподіяної держслужбовцем шкоди та повідомлення його про цей 
факт керівником державної служби; 2) визначення розміру заподіяної 
держслужбовцем державі шкоди; 3) внесення керівником державної служби 
письмової пропозиції про добровільне відшкодування матеріальної шкоди; 
4) покриття шкоди винним державним службовцем; 5) можливість оскарження 
держслужбовцем у судовому порядку факту притягнення його до матеріальної 
відповідальності. 

14. На сьогоднішній день судова практика у сфері притягнення 
держслужбовців до матеріальної відповідальності, що ґрунтується на нормах 
законодавства про працю, залишається незначною (частина цих справ 
помилково розглядається не в якості трудового, а цивільно-правового спору). 
При цьому аналіз судових рішень у цій категорії справ дозволяє зробити 
висновок, що у них має місце: 1) сукупність загальних проблем, які характерні 
для всіх чи більшості правових спорів, що розглядаються в судах (неправильне 
визначення особи, в інтересах якої подається позов, порушення процесуальних 
строків, недотримання вимог щодо обсягу доказової бази, порушення правил 
підсудності справ, неправильне застосування норм матеріального та 
процесуального права тощо); 2) сукупність спеціальних проблем, тобто таких, 
що є типовими лише для цієї категорії справ (неправильне розуміння та 
застосування статей 130, 138 КЗпП України, помилкове тлумачення позивачами 
поняття «пряма дійсна шкода» тощо). 
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15. Проблеми матеріальної відповідальності держслужбовців є дещо 
подібними до проблем дисциплінарної відповідальності. До основних з них 
належать наступні: 1) наявність у законодавстві про працю у частині, що 
врегульовує питання матеріальної відповідальності держслужбовців, низки 
радянських нормативно-правових актів, які є морально застарілими та 
об’єктивно не можуть ефективним й оптимальним чином врегульовувати 
зазначене питання; 2) наявність у діючому трудовому законодавстві значної 
кількості прогалин та неузгодженостей, що не дозволяють назвати правила та 
стандарти процесу застосування до держслужбовців норм про матеріальну 
відповідальність такими, що є чіткими та достатніми. Особливим чином 
ускладнила ці проблеми реформа законодавства про державну службу, яка без 
належного обґрунтування доцільності продублювала норми про матеріальну 
відповідальність, передбачені КЗпП України, у відповідному законодавчому 
акті. 

Окреслені проблеми можуть бути вирішені шляхом: 1) зміни напрямку 
реформування трудового законодавства, яке за весь період відновленої 
незалежності України фактично було спрямоване не на створення нових 
нормативно-правових актів, що відповідали б вимогам часу та потребам людини, 
громадянина, суспільства і держави, а на внесення змін до радянського 
трудового законодавства, яке не вирішувало актуальні проблеми по суті та 
ефективним чином; 2) закріплення у трудовому законодавстві універсального та 
всебічного визначення поняття «пряма дійсна матеріальна шкода»; 
3) комплексної регламентації матеріальної відповідальності державного 
службовця за розголошення комерційної чи службової інформації; 
4) закріплення в трудовому законодавстві можливості розстрочки 
відшкодування держслужбовцем шкоди на основі відповідного договору – угоди 
про розстрочку відшкодування матеріальної шкоди; 5) прямого встановлення в 
трудовому законодавстві права суб’єкта дисциплінарної влади повністю або 
частково відмовитися від стягнення матеріальної шкоди з винного державного 
службовця-працівника. 

16. Критичний аналіз досвіду правового регулювання дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності державних службовців у зарубіжних державах 
(Іспанії, Італії, Румунії, Франції, США, Азербайджані, Білорусі, Молдові та РФ) 
дозволяє стверджувати, що в них (навіть на рівні держав-членів ЄС) відсутні 
тенденції до універсалізації відповідного правового регулювання, а також єдині 
підходи як щодо правового статусу держслужбовців, так і галузі законодавства 
(трудового, адміністративного та цивільного), котрою врегульовуються основні 
питання притягнення держслужбовців до дисциплінарної й матеріальної 
відповідальності. Наприклад, якщо в одних державах держслужбовець 
розглядається в якості виключно суб’єкта адміністративного права (Голландія, 
Іспанія, Франція), то в інших – і адміністративного, і трудового права (Австрія, 
Італія, ФРН). Відповідним чином у зарубіжних державах вирішується також і 
питання про сферу дії права, норми якого поширюються на процес застосування 
до держслужбовців законодавства про юридичну відповідальність. Попри це, 
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слід констатувати очевидну корисність для нашої держави досвіду багатьох 
зарубіжних держав (Іспанії, Італії, Молдови, Румунії, Франції, США) стосовно 
правового регулювання процесу притягнення держслужбовців до 
відповідальності та визначення переліку дисциплінарних проступків (також їх 
групування на особливо значні, значні та малозначні) і санкцій, які 
застосовуються до порушників службової дисципліни. 

17. У процесі подальшого розвитку правового регулювання 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності держслужбовців необхідно 
закласти в чинному законодавстві застереження, котрі, не стримуючи розвитку 
спеціального законодавства про цю відповідальність, обмежували б тенденцію 
до звуження сфери дії трудового права стосовно правовідносин щодо 
притягнення вказаних суб’єктів до юридичної відповідальності. У цьому 
контексті доцільним є розроблення та прийняття Закону України «Про 
оптимізацію регулювання юридичної відповідальності державних службовців», 
положеннями якого будуть вноситись зміни до Закону України «Про державну 
службу», а також КЗпП України. Цим законопроектом необхідно, зокрема, 
передбачити: 1) змінений перелік дисциплінарних проступків держслужбовців, 
викладених у ч. 2 ст. 65 Закону України «Про державну службу» (доповнення 
його такими видами: порушення рівності прав громадян України; систематичне 
зволікання з вчасним виконанням завдань, що були поставлені, в розумний строк 
тощо); 2) розширений загальний перелік (ст. 147 КЗпП України) та спеціальний 
перелік (ч. 1 ст. 66 Закону України «Про державну службу») видів 
дисциплінарних стягнень державних службовців (доповнити його такими 
санкціями: відстороненням від виконання посадових обов’язків на період від 1 
до 14 днів; пониженням в посаді без збереження посадового окладу тощо), 
уточнення ролі (змінивши частини 2-3 ст. 149, ч. 2 ст. 147 КЗпП України, ч. 2 
ст. 65 і ч. 1 ст. 66 Закону України «Про державну службу», закріпивши в них 
застереження про експансію адміністративного права у відповідних 
правовідносинах) й умов (частини 2-9 ст. 66 Закону України «Про державну 
службу») їх застосування; 3) правило, яке визначає обставини, що виключають 
протиправність діяння держслужбовця та можливість притягнення до 
дисциплінарної відповідальності (ч. 1 ст. 67 Закону України «Про державну 
службу»); 4) систематизований порядок притягнення до матеріальної 
відповідальності у КЗпП України, що може бути застосований до 
держслужбовців. 

18. Вбачається необхідність у регламентуванні правил етичної поведінки 
держслужбовців на законодавчому рівні. Вказане виявляється можливим, 
зокрема, за рахунок прийняття Закону України «Про Кодекс поведінки 
державних службовців», який, окрім загальних положень (предмет, мета та 
сфера застосування, принципи поведінки державного службовця), буде містити 
вичерпний перелік норм поведінки держслужбовця, порушення яких 
обумовлюватиме дисциплінарну відповідальність, а також особливості 
врахування цих норм у контексті чинного національного трудового та 
адміністративного законодавства. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Коротких А. Ю. Проблеми юридичної відповідальності державних 

службовців за трудовим законодавством України. – Кваліфікаційна 
наукова праця 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. – Київ, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному критичному аналізу 
та вивченню актуальної проблематики правової сутності і реалізації юридичної 
відповідальності державних службовців у відповідності з трудовим 
законодавством України. У рамках дисертаційного дослідження на основі 
наявних наукових розробок українських і зарубіжних науковців, а також з 
урахуванням українського законодавства про працю розкривається особливість 
правового статусу державних службовців як суб’єктів трудового права, а також 
визначається місце юридичної відповідальності у структурі цього статусу, 
уточняється соціально-правова значимість цієї відповідальності. 

Окремо аналізується нормативно-правова база дисциплінарної та 
матеріальної відповідальності держслужбовців як самостійних виявів юридичної 
відповідальності у трудовому праві України, котрі концептуалізуються шляхом 
окреслення їх понять, з’ясування особливостей їх правового змісту та порядку 
реалізації в практичній дійсності. Автор досліджує наявну судову практику 
застосування юридичної відповідальності до держслужбовців, а також виявляє 
та систематизує основні актуальні проблеми дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності держслужбовців за трудовим законодавством України, 
визначає основні шляхи їх вирішення. 
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Окрема увага приділяється аналізу позитивної та негативної практики 
правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців за 
трудовим законодавством в окремих державах-членах ЄС (в Іспанії, Італії, 
Румунії та Франції), США та в певних пострадянських державах (в 
Азербайджані, Молдові та Росії). Досліджений зарубіжний досвід правового 
регулювання юридичної відповідальності держслужбовців за положеннями 
трудового законодавства, що оцінюється дисертантом в якості позитивного, 
визначається фундаментом для формулювання низки пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства у частині норм, що передбачають 
юридичну відповідальність держслужбовців. 

Ключові слова: державні службовці, дисциплінарна відповідальність, 
зарубіжний досвід, матеріальна відповідальність, судова практика, юридична 
відповідальність, юридична проблема. 
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Коротких А.Ю. Проблемы юридической ответственности 

государственных служащих по трудовому законодательству 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. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному критическому анализу и изучению 
актуальной проблематики правовой сущности и особенностей реализации 
юридической ответственности государственных служащих в соответствии с 
трудовым законодательством Украины. В рамках диссертационного 
исследования на основе имеющихся научных разработок украинских и 
зарубежных учёных, а также с учётом украинского законодательства о труде 
раскрывается особенность правового статуса государственных служащих как 
субъектов трудового права, а также определяется место юридической 
ответственности в структуре данного статуса. Особое внимание уделяется 
уточнению социально-правовой значимости данной ответственности. В 
частности указывается, что юридическая ответственность госслужащего, 
разделяясь в законодательстве о труде на дисциплинарную и материальную, 
предполагает следующее: исправление госслужащего; предупреждение иным 
госслужащим о неотвратимости ответственности за нарушение служебной 
дисциплины; предотвращение снижения доверия общества к государству, а 
также искажения имеющейся репутации государственной службы и 
государственных органов. 

Отдельно анализируется нормативно-правовая база дисциплинарной и 
материальной ответственности госслужащих как самостоятельных проявлений 
юридической ответственности в трудовом праве Украины. Обращается 
внимание на то, что нормы о дисциплинарной и материальной ответственности 
госслужащих закреплены в множестве нормативно-правовых актов, что 
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усложняет процесс привлечения данных субъектов трудового права к 
соответствующей юридической ответственности. Отдельно аргументируется 
неоправданность экспансии административного права в отношении правового 
регулирования трудовой деятельности госслужащих как работников и 
привлечения их к юридической ответственности, что в целом охарактеризовано 
в качестве неудачного дублирования норм законодательства о труде в 
соответствующей части в нормах законодательства о государственной службе. 

Определяется, что дисциплинарная ответственность госслужащих как 
самостоятельное выражение юридической ответственности в трудовом праве 
реализуется в соответствии с правилами и стандартами, установленными в 
законодательстве о труде, а также в отдельных специальных нормативно-
правовых актах, путём применения к виновному в нарушении служебной 
дисциплины госслужащему негативных мер воздействия личного или 
имущественного характера. Принимая во внимание состояние правового 
регулирования данной ответственности и существующую научную мысль о её 
сущности и особенностях, а также судебную практику по делам о применении 
дисциплинарной ответственности к госслужащим, автором выделяются 
следующие основные проблемы применения этой ответственности: устарелость 
трудового законодательства в части норм о дисциплинарной ответственности; 
продолжение практики регулирования этой ответственности частично на 
подзаконном уровне; несовершенство существующего порядка 
дисциплинарного производства; концептуальная устарелость перечня мер 
дисциплинарного воздействия на государственных служащих. 

Диссертант приходит к выводу, что материальная ответственность 
государственного служащего как субъекта трудового права представляет собой 
особое отдельное выражение юридической ответственности в трудовом праве, 
выражающееся в обязанности работника полностью или частично покрыть 
материальный ущерб, виновно причинённый ним государству 
(государственному предприятию, учреждению, организации) нарушением 
служебно-трудовых обязанностей. При этом данная ответственность 
госслужащих характеризуется рядом проблем, к основным из которых отнесены: 
наличие в трудовом законодательстве о материальной ответственности 
множества советских нормативно-правовых актов, морально устаревших и 
объективно не оказывающих должный эффект на госслужащего; наличие в 
действующем законодательстве о труде череды пробелов и нормативных 
несогласованностей. 

Особое внимание диссертантом уделяется анализу положительной и 
отрицательной практики правового регулирования юридической ответственности 
государственных служащих по трудовому законодательству в отдельных 
государствах-членах Европейского Союза (в Испании, Италии, Румынии и 
Франции), в Соединённых Штатах Америки и некоторых постсоветских 
государствах (в Азербайджане, Молдове и России). При этом исследованный 
позитивный зарубежный опыт правового регулирования юридической 
ответственности госслужащих на основе норм трудового законодательства 
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определяется автором в качестве основного фундамента для формулирования 
ряда предложений по совершенствованию действующего законодательства в 
части норм, предусматривающих юридическую ответственность госслужащих. 

Ключевые слова: государственные служащие, дисциплинарная 
ответственность, зарубежный опыт, материальная ответственность, судебная 
практика, юридическая ответственность, юридическая проблема. 

 
ANNOTATION 

 
Korotkykh A. YU. Problems of legal liability of civil servants under the 

labour laws 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 thesis focuses on defining the problems of legal liability of civil servants 
under the labour laws of Ukraine and suggesting ways to overcome them. The 
dissertation research on the basis of the available scientific developments of Ukrainian 
and foreign scientists, as well as taking into account the Ukrainian labor law reveals 
the peculiarity of the legal status of civil servants as subjects of labor law, as well as 
determines the place of legal responsibility in the structure of this status, clarifies 
social and legal the significance of this responsibility. 

The legal and regulatory framework of disciplinary and material liability of civil 
servants is analyzed separately as independent manifestations of legal responsibility in 
the labor law of Ukraine, which are conceptualized by defining their concepts, 
clarifying the peculiarities of their legal content and the order of implementation in 
practical reality. The author examines the existing jurisprudence of applying legal 
liability to civil servants, as well as identifies and systematizes the main actual 
problems of disciplinary and material liability of civil servants under the labor 
legislation of Ukraine, determines the main ways of their solution. 

Particular attention is paid to the analysis of the positive and negative practice of 
legal regulation of the civil liability of civil servants under labor law in individual EU 
Member States (in Spain, Italy, Romania and France), the USA and in certain post-
Soviet states (in Azerbaijan, Moldova and Russia). The foreign experience of legal 
regulation of legal liability of civil servants under the provisions of the labor 
legislation, which is evaluated by the dissertation as positive, is determined by the 
basis for formulating a number of proposals for improvement of the current legislation 
in the part of the rules that provide for legal liability of civil servants. 

Keywords: legal issue, legal liability, disciplinary liability, civil servants, 
foreign experience, judicial practice, material liability. 
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