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Стаття присвячена розгляду питання щодо визначення поняття і змісту інституту
дисциплінарної відповідальності державних службовців, винних у вчиненні дисциплінарних
проступків. Проаналізовані джерела щодо юридичної відповідальності, підвидом якої є і
дисциплінарна відповідальність. Розкрито етимологію поняття «дисциплінарна
відповідальність», складовими якого є категорії «дисципліна» та «відповідальність».
Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, дисципліна, відповідальність,
трудова дисципліна, юридична відповідальність, державний примус.
Постановка проблеми. Наведені особливості дисциплінарної відповідальності
державних службовців, які дають підстави констатувати, що все, що пов’язано з
притягненням державного службовця до дисциплінарної відповідальності, з моменту
вчинення і подальшого виявлення дисциплінарного проступку до моменту застосування до
винного дисциплінарного стягнення, повинно регламентуватися відповідними матеріальноправовими і процесуально-правовими нормами, згрупованими в одному нормативноправовому акті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо поняття та змісту
дисциплінарної відповідальності державних службовців, було предметом вивчення таких
науковців, як І. Л. Бородін, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй, Н. М. Неумивайченко, Н.
П. Матюхіна, О. В. Петришин, В. П. Пєтков, Г. Угрюмова, О. І. Щербак, В. В. Цвєтков, В.
І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін.
Актуальність – визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Однією із сучасних проблем у дослідженні дисциплінарної відповідальності є проблема
визначення її поняття та ознак, які виокремлюють цей вид юридичної відповідальності зпоміж інших, від вирішення якої залежить як теоретична конструкція цього виду юридичної
відповідальності, так і законотворча практика. Пріоритетною, на наш погляд, є розробка і
запровадження саме законодавчого визначення сутності дисциплінарної відповідальності.
Мета та завдання статті полягає в аналізі сутності дисциплінарної відповідальності
державних службовців в Україні, підстави та порядок притягнення до цього виду
відповідальності державних службовців та визначення сутності й видів дисциплінарних
стягнень.
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Основним завданням дослідження є визначення сутності та змісту поняття
«дисциплінарна відповідальність державних службовців».
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи питання визначення
поняття і змісту інституту дисциплінарної відповідальності, необхідно звернутися до
етимології поняття «дисциплінарна відповідальність», складовими якого є категорії
«дисципліна» та «відповідальність».
У первісному суспільстві дисципліну забезпечували норми моралі та родові звичаї і
традиції. Дисципліні на той час була притаманна відсутність заходів державного примусу як
одного з методів реагування на негативну для суспільства поведінку людей. Згодом
урегулювання суспільних відносин здійснювалося шляхом установлення певних норм та
правил поведінки, що відображають систему цінностей суспільства, класу, соціальної
групи [1, с. 89-95; 150, с. 36-43].
Як зазначає М. І. Ануфрієв, проявами дисципліни є старанне виконання суспільних
принципів, закладення ментальних стереотипів ставлення до порядку, дотримання
загальновизнаних норм поведінки, пріоритетність інтересів суспільства перед
власним [2, с. 257]. У тлумачному словнику української мови за редакцією В. В. Ярошенко і
О. М. Сліпушко дисципліна визначається як «чітко встановлений порядок, дотримання якого
є обов’язковим для всіх членів певного колективу» [3, с. 758]. Відповідно до української
юридичної енциклопедії Ю.С. Шемшученка, дисципліна (лат. «disciplina» ˗ стриманість,
строгість) ˗ це точне, своєчасне і неухильне дотримання встановлених правовими та іншими
соціальними нормами правил поведінки у суспільному і державному житті [4, с. 199]. В
економічній енциклопедії С. В. Мочерного дисципліна визначається як своєчасне й належне
виконання правил та обов’язків [5, с. 349].
Наявність різних тлумачень цієї дефініції свідчить про відсутність загальновизнаного
поняття «дисципліна». Наприклад, на думку О. В. Крушельницької та Д. П. Мельничука,
дисципліною є визначений порядок поведінки людей відповідно до встановлених норм права
і моралі, які склалися у суспільстві або у певній організації [6, с. 194]. С. С. Алексєєв
акцентує на тлумаченні поняття дисципліни у вузькому та широкому розумінні. У широкому
сенсі під дисципліною слід розуміти чітке виконання усіма державними і громадськими
організаціями та громадянами визначених державою обов’язків, а у вузькому ˗ дотримання
обов’язків з боку органів державної влади та посадових осіб [7, с. 121]. О. І. Гарасімов,
узагальнюючи погляди на поняття дисципліни, визначає їх взаємозв’язок з іншими явищами
суспільно-державного життя: законністю і правопорядком, самодисципліною працівників,
принципами організації та діяльності державного апарату; роллю державної дисципліни у
вирішенні завдань, що стоять перед суспільством та державою; з питанням про коло
суб’єктів дисципліни тощо [8, c. 141].
Наведені визначення й наукові погляди на поняття дисципліни характеризують лише
певний її аспект. Вони зводяться, зазвичай, до розуміння цієї дефініції як неухильного
дотримання загальновстановлених правил поведінки, закріплених у правових та соціальних
нормах, з боку будь-яких учасників суспільних відносин, а також спрямування дисципліни
на підтримання впорядкованості та узгодженості суспільних відносин і забезпечення її
засобами юридичної відповідальності та механізмами державного і громадського
контролю [9, с. 224].
У більш загальному сенсі, Т. Л. Оленченко і С. В. Попов виокремлюють два основні
погляди на поняття дисципліни [10, с. 45; 11, с. 14].
Перший (суб’єктивне значення) ˗ дисципліна ˗ це фактичне дотримання встановлених
правил поведінки, підкорення працівника встановленому розпорядку.
Прихильники другого погляду розглядають дисципліну як передбачений соціальними
нормами порядок в організації і діяльності будь-якого колективу (об’єктивне значення), та
підкорення цьому порядку, дотримання його членами колективу (суб’єктивне значення).
Отже, представники другого напряму розглядають дисципліну в єдності двох аспектів – як
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сукупність положень, що встановлюють порядок здійснення певних дій, і як фактичне
додержання цих положень. Поширеним є підхід, за якого дисципліна розглядається в
об’єктивному (сукупність правил, вимог, норм, стандартів, обов’язків тощо) та
суб’єктивному (фактичне виконання цих правил, вимог тощо) значеннях. Представниками
цього погляду є такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як М. Г. Александров, С. В. Попов,
М. І. Хавронюк, Є. В. Шорина та інші [12, с. 15].
Отже, характеризуючи сутність поняття «дисципліна», більшість науковців
включають у цей термін, з одного боку, форму суспільного зв’язку між людьми у процесі
спільної праці, а з іншого ˗ підпорядкування усіх працівників загальному порядку праці,
дотримання ними встановлених правил поведінки під час трудового процесу.
На нашу думку, обидва погляди необхідні для правильного розуміння правової
природи та сутності дисципліни, оскільки сприйняття будь-якого об’єктивного явища
передбачає попереднє його пізнання. Лише поєднання об’єктивного і суб’єктивного в
дисципліні зможе забезпечити необхідний порядок у суспільстві.
Як зауважують Г. В. Осовська та О. В. Крушельницька, родовою ознакою дисципліни
є порядок ˗ сукупність правил поведінки, дотримання яких вимагається від
людини [13, с. 115; 14, с. 17]. Розкриваючи деякі аспекти поділу дисципліни на види, варто
зважити на думку В. П. Пєткова та О. В. Кривенка, які виокремлюють загальнообов’язкову і
спеціальну дисципліни, де остання поширюється на членів певної організації [1, с. 90]. Окрім
того, В. І. Щербина виділяє дисципліну трудову і службову. Службова дисципліна, на його
думку, є різновидом дисципліни праці й виникає в особливій сфері службово-трудових
відносин.
До того ж, інші вчені виділяють також дисципліну державну, трудову, службову
тощо Проаналізуємо більш детально ці види дисципліни.
Трудова дисципліна ˗ це форма суспільних зв’язків людей у процесі виконання
трудових функцій з обов’язковим підпорядкуванням учасників певному розпорядку.
Дисципліна зумовлює стереотип поведінки особи, що прийнятий і підтримується цим
колективом. Отже, трудова дисципліна ˗ це виконання кожним працівником своїх функцій і
обов’язків, дотримання встановлених вимог, правил та відповідальність за їх
виконання [14, c. 18].
Враховуючи наведену дефініцію, слід акцентувати, що цей вид дисципліни
пов’язаний із визначенням переліку функціональних чи посадових обов’язків працівника. Ці
обов’язки встановлюються, як зазначає В. В. Новіков, правилами внутрішнього трудового
розпорядку, посадовими інструкціями, наказами і розпорядженнями [14, c. 19], за порушення
яких працівник притягається до дисциплінарної відповідальності.
Державна дисципліна передбачає порядок відносин, установлений державою, згідно з
яким усі державні органи, організації, посадові особи і громадяни зобов’язані виконувати
покладені на них завдання й обов’язки [14, с. 18].
С. Г. Ілясов зауважує, що державна дисципліна ˗ це дійсне, а не уявне виконання
обов’язкових правил та приписів, що походять від державних органів та їх посадових
осіб [15, с. 6].
Аналіз цих понять свідчить про суб’єктний склад державної дисципліни, окремим
учасником якої є суб’єкт, наділений державно-владними повноваженнями.
Як зазначає О. Ю. Синявська, службова дисципліна має комплексний характер. Її слід
розглядати в двох аспектах: по-перше, як сукупність правових норм, які встановлюють
службові обов’язки, права та обмеження для державних службовців; по-друге, як практичне
додержання цих правил, тобто в об’єктивному та суб’єктивному значенні. З цього випливає,
що вона не реалізується сама по собі, а є проявом конкретних дій суб’єкта, які виражають її
зміст та спрямованість [16, с. 25].
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І.П. Голосніченко визначає поняття службової дисципліни як стан суспільних
відносин, що характеризуються додержанням державними службовцями норм законодавства
та належним виконанням покладених на них службових повноважень [17, с. 226].
Дисципліна в державі є важливим правовим інститутом, який потребує чіткого
регулювання. Однак, на жаль, недосконалість сучасного законодавства призводе до
численних порушень з боку керівників влади, що полягають у нехтуванні нормами закону,
зловживанні службовим становищем, ігноруванні дисциплінарними статутами та нормами
внутрішнього розпорядку.
Службова дисципліна є підвидом державної дисципліни, оскільки остання полягає у
неухильному виконанні усіма учасниками суспільно-правових відносин «встановлених
державою правил і конкретних приписів стосовно практичного здійснення державних
завдань і функцій» [18, с. 245].
Робота в державному органі та виконання організаційно-розпорядчих або
консультативно-дорадчих функцій обумовлює наявність основної характеристики
дисципліни державних службовців ˗ дотримання передбачених законами та іншими
нормативно-правовими актами заборон і встановлених обмежень під час проходження
державної служби [19, с. 115].
Таким чином, службову дисципліну доцільно визначати як певне правове положення,
яке полягає в чіткій реалізації наданих прав, точному виконанні обов’язків, а також у
неухильному дотриманні державними службовцями встановлених загальних і спеціальних
обмежень, тобто недотримання саме службової дисципліни має бути підставою для
притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.
Отже, дисципліна полягає у дотриманні встановлених правил поведінки під час
трудового процесу.
Різним аспектам відповідальності, як другої складової поняття «дисциплінарна
відповідальність», присвятили роботи такі науковці, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Г.
П. Бондаренко, В. К. Колпаков, Н. П. Матюхіна, В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, М. І. Хавронюк
та багато інших.
Відповідно до тлумачного словника С. Ожегова, відповідальність ˗ це «необхідність,
обов’язок відповідати за свої дії, вчинки, бути відповідальним за них» [20, с. 412]. За
словником В. Даля та академічного тлумачного словнику, термін «відповідальність»
походить
від
слова
«відповідати»
і
означає
«обов’язок
відповідати
за
щось» [21, с. 675; 22, с. 717]. Великий тлумачний словник сучасної української мови термін
«відповідальність» тлумачить як:
1. Покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку
роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова.
2. Серйозність, важливість справи, моменту тощо; а словосполучення «притягати до
відповідальності» як вважати когось винним, вимагати звіту за його вчинки (перед судом,
органами влади і т.ін.) [23, с. 136].
Досліджуючи поняття відповідальності, відзначимо, що у спеціальній літературі
відсутній єдиний підхід до його визначення, у різних галузях науки це поняття тлумачиться
науковцями по-різному [24, с. 42-43].
Зокрема, з погляду філософії, трактування відповідальності є неоднозначним.
Наведемо декілька поглядів на це поняття, окреслених у межах праці В. Пітулей: а) повне
прийняття відповідальності за свої дії; б) розуміння, усвідомлення людиною необхідності
вибору певної лінії поведінки; в) те, що є винятково моїм зобов’язанням і що, з гуманної
точки зору, я не можу відкинути [25, с. 14-19]. Таке тлумачення «відповідальності»
зводиться до конкретного суб’єкта.
Соціологія трактує відповідальність по-іншому. Так, у підручнику за редакцією Л.
В. Губернського «Людина і світ», визначено, що відповідальність ˗ це відповідність
моральної діяльності людини її обов’язку, що розглядається з погляду можливостей особи.
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Відповідальність охоплює такі аспекти: а) спроможність людини відповідати висунутим до
неї вимогам; б) розуміння і тлумачення людиною висунутих вимог; в) здатність людини
виконувати обов’язки; г) здатність людини відповідати за результати та наслідки своїх дій;
д) здатність людини передбачити ці наслідки [26, с. 34].
У теорії психології відповідальність тлумачиться як усвідомлення індивідом,
соціальною групою, народом свого обов’язку перед суспільством, людством, розуміння крізь
призму цього обов’язку суті і значення своїх вчинків, діяльності, усвідомлення дотримання
етичних принципів, моральних поглядів, юридично-правових норм, узгодження їх із
обов’язками і завданнями, що виникають у зв’язку з потребами суспільного
розвитку [27, с. 83].
Юридична енциклопедія містить таке визначення поняття юридичної відповідальності
˗ це вид соціальної відповідальності, сутність якої полягає в застосуванні до
правопорушників (фізичних або юридичних осіб) передбачених законодавством санкцій, що
можуть забезпечуватися для виконання державою також і в примусовому
порядку [28, с. 586].
У правовій літературі термін «відповідальність» тлумачиться через поняття
обов’язок [29, с. 6].
Отже, у найбільш загальному розумінні відповідальність являє собою відносини, які
забезпечують інтереси і волю взаємозалежних суб’єктів, гарантовані суспільством і
державою. Відповідальність реалізується на підставі послідовної взаємодії трьох основних її
складників: а) усвідомлення обов’язку; б) оцінки поведінки; в) накладення санкцій за
невиконання або неналежне виконання обумовлених правил поведінки [30, с. 13].
Аналіз чинного законодавства щодо юридичної відповідальності, підвидом якої є і
дисциплінарна відповідальність, дозволяє стверджувати, що визначення цього поняття на
законодавчому рівні відсутнє. Це стосується також окремих її видів. Викладене свідчить про
актуальність і практичну значущість нормативно-правового врегулювання сутності такого
виду юридичної відповідальності, як дисциплінарна.
О.Е. Лейст відзначав, що «власне поняття «юридичної відповідальності» та пов’язані з
ним істотні проблеми є предметом багаторічної дискусії, яка свідчить про нагальну потребу
в уточненні й розробці низки методологічних питань, без чого неможливе вироблення
єдиного загальновизнаного поняття юридичної відповідальності». Проблема полягає не
стільки у наявності численних поглядів на відповідальність та її визначень, скільки в
абстрактності деяких із них, відірваності від чинного законодавства і практики його
застосування [31, с. 17; 255]. З цією думкою можна погодитись, оскільки поняття «юридична
відповідальність» залишається досить дискусійним і до сьогодні, що обумовлюється
широкою галузевою специфікою у його дослідженні, яка характеризується неоднозначним
підходом до вивчення цієї правової категорії.
На сьогодні у науці існують два основні підходи до вивчення питань відповідальності.
Перший підхід наголошує на традиційному поєднанні категорії юридичної відповідальності з
правопорушенням, тобто відповідальність за дію (бездіяльність), виражену у порушенні
правових норм ˗ негативна (ретроспективна) відповідальність [32; 278]. Відповідно до
другого підходу до вивчення питань відповідальності, це поняття розглядається не тільки в
ретроспективному, а й у перспективному, позитивному аспекті [33, с. 50], тобто
відповідальність характеризується єдністю двох аспектів: позитивного (перспективного) і
негативного (ретроспективного). Якщо позитивна відповідальність розуміється як свідоме
виконання суб’єктом вимог соціальних норм, то ретроспективна відповідальність
пов’язується з негативною реакцією з боку суспільства (держави) на поведінку особи, яка
ухиляється від виконання покладених на неї обов’язків, що полягає в засудженні цього
вчинку і примусовому впливові на суб’єкта, який його скоїв [30, c. 16].
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Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Отже, юридичну відповідальність можна представити у вигляді таких складових:
а) вид соціальної відповідальності; б) передбачена законом форма впливу на порушника;
в) поєднана з примусовими заходами «державним примусом»; г) застосовується до
порушника за невиконання вимог правових норм.
Таким чином, дисциплінарну відповідальність можна визначити як один із видів
юридичної відповідальності працівника, яка полягає у винному порушенні трудової чи
службової дисципліни із застосуванням до нього передбачених правовими нормами
дисциплінарних стягнень, а також усвідомлення негативних наслідків матеріального чи
морального характеру, які настають для особи після застосування запобіжних заходів.
Юридична відповідальність є важливим елементом правового статусу державного
службовця і може бути визначена як передбачений санкцією правової норми засіб
державного примусу, у якому виявляється державний осуд службовця, який винний у
скоєнні правопорушення і повинен понести покарання особистого чи майнового характеру.
Державний службовець може притягуватися до кримінальної, адміністративної,
дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності.
Таким чином, до державних службовців можуть застосовуватися різні види
відповідальності, зокрема й дисциплінарна.
Дисциплінарна відповідальність державних службовців ˗ це безумовний елемент
комплексу його обов’язків у службових правовідносинах з державою, важливий фактор, який
сприяє сумлінному ставленню до своїх функціональних обов’язків, з одного боку, і надає
можливість вживання державою відповідних заходів у разі порушення службовцем трудової
та службової дисципліни, з іншого. Дисципліна в державному управлінні тісно пов’язана із
законністю та значною мірою сприяє зміцненню її вимог, виховує у працівників державного
апарату свідоме ставлення до праці і почуття відповідальності за доручену справу, а тому,
без дотримання дисципліни неможливо забезпечити законність та правопорядок.
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THEORETICAL VIEWS ON THE CONCEPT AND CONTENT OF DISCIPLINARY
RESPONSIBILITY OF CIVIL SERVANTS
Objective. Analysis of the essence of disciplinary responsibility of civil servants in Ukraine,
the grounds and procedure for bringing civil servants to this type of responsibility and
determination of the essence and types of disciplinary sanctions.
Methods. The essence of legal liability is that the application to the offender of the sanction
of the legal norm of coercive measures, expressed in the form of deprivation of personal,
organizational or property nature in the legal sense always means adverse consequences, namely:
culpable violation of applicable law.
Results. Discipline should be defined as a certain legal provision, which consists in the
clear exercise of the rights granted, the exact performance of duties, as well as strict compliance by
civil servants with the established general and special restrictions, ie non-compliance with officials.
Discipline should be the basis for civil servants. Thus, discipline is to follow established rules of
conduct.
Scientific novelty. It is proposed to consider disciplinary liability as an administrative and
legal institution, which consists of a set of substantive law that defines the rights and obligations,
restrictions and prohibitions imposed on civil servants of Ukraine, grounds for disciplinary
liability, types of disciplinary sanctions, a number of important for this type concepts, as well as
procedural and legal norms that establish the procedure for applying to a civil servant a
disciplinary sanction provided by law for a disciplinary offense committed by an authorized person.
Practical significance. These conclusions and suggestions can be used and taken into
account in law-making activities ˗ when adopting and amending regulations governing the legal
provision of disciplinary liability of civil servants in Ukraine.
Key words: disciplinary responsibility, discipline, responsibility, labor discipline, legal
responsibility, state coercion.
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