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АНОТАЦІЯ 

 

Припутень Д.С. Примус у службовому праві:теорія, досвід та практика 

реалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2019. 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – обґрунтовано доцільність виділення примусу у 

службовому праві як самостійної, інтегративної, системної складової 

адміністративного примусу, окреслено основні напрямки удосконалення 

правових засад його застосування.  

Поглиблено сучасні наукові дослідження щодо основних тенденцій та 

етапів формування наукової думки про службове право як сферу 

об‘єктивізації примусу, а також визначено основні етапи історіографії 

дослідження службового права крізь призму становлення адміністративно-

правової науки. Доведено, що новітній етап розвитку вітчизняної 

адміністративно-правової науки дозволяє виокремлювати службове право та 

розглядати його в якості підгалузі адміністративного права. Наголошено на 

тому, що не зважаючи на появу за останні роки значної кількості наукових 

робіт безпосередньо присвячених службовому праву, питання витоків його 

формування та ґенези і до цього часу залишаються малодослідженими, що 

дозволило лише умовно виділити етапи періодизації у зазначеній сфері, 

кожен із яких характеризується не лише своєрідними часовими межами, але 

й особливостями змісту: 1)  дореволюційний період (середина ХIХ ст. – 

початок ХХ ст.); 2) початок ХХ ст. – 20- ті роки ХХ ст.; 3)  20–40 рр. ХХ ст.); 
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4) 40–80 рр. ХХ ст.; 5) 90-ті рр.. ХХ ст.; 6) сучасний новітній етап 

формування теорії службового права (з 2000 р. і до сьогодні). 

В історичній ретроспективі охарактеризовано предмет, метод, функції 

та систему службового права як підгалузі адміністративного права, 

сформульовано пропозиції щодо пріоритетних напрямів подальших розробок 

теорії примусу у службових правовідносинах у сучасній правовій науці. 

Опрацювання різноманітних джерел дозволило визначити місце 

службового права у системі національного права в аспекті розподілу права на 

публічне та приватне, матеріальне та процесуальне, регулятивне та охоронне. 

З огляду на це зроблено висновок, що службове право як підгалузь 

адміністративного права є елементом публічного права. При цьому,  

враховуючи те, що воно містить значну кількість як матеріальних, так і 

процесуальних норм, автор доводить, що його можна вважати матеріально-

процесуальним (при поєднанні цих норм), а також таким, що займає межове 

місце в регулятивно-охоронному блоці, будучи за своїм призначенням 

переважно регулятивним. 

Обґрунтовано доцільність деталізації адміністративно-правового 

примусу та виділення у його структурі новітнього різновиду інтегративного 

характеру – примусу у службовому праві України, комплексний аналіз 

властивостей та специфічних ознак якого дозволив запропонувати його 

визначення як об‘єктивно-обумовленої складової адміністративного 

примусу, що застосовується на підставах, в межах та порядку, встановленому 

нормами службового права, здійснюється компетентними державними 

органами (їх посадовими особами) та є системою заходів впливу на волю, 

свідомість, поведінку публічних службовців з метою попередження 

правопорушень або інших небажаних шкідливих наслідків, забезпечення 

відновлення порушених прав і свобод та притягнення винних осіб до 

відповідальності. 
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Виділено критерії та запропоновано авторську класифікацію заходів 

примусу у службовому праві України з одночасним використанням 

різноманітних критеріїв задля з‘ясування їх реального ресурсу.  

Обґрунтовано доцільність системного підходу до примусу у 

службовому праві та запропоновано його систему розуміти як комплексну 

підсистему адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов‘язані та 

взаємодіючі інтегративні елементи (примусові заходи) якої, утворюють єдине 

ціле, спрямовані на досягнення стратегічної мети - забезпечення стабільності 

функціонування публічної служби та застосовуються у зв‘язку із публічною, 

постійною, професійною діяльністю осіб, які займають посади у публічних 

інституціях. При цьому підкреслено, що зазначеній системі, притаманні 

основні властивості – структурність (наявність елементів – окремих 

примусових заходів) та обов‘язкова наявність зв‘язків між ними, що 

забезпечують її інтегративність (єдність, цілісність). Доведено, що 

відкритість та динамічність системи примусових заходів у службовому праві 

забезпечують можливість її модифікації у випадку трансформації базових 

засад службового права. Запропоновано авторський варіант системи 

примусових заходів у службовому праві, структура якої включає два 

взаємопов‘язані блоки, що існують лише у сукупності: перший блок – заходи 

попереджувального впливу, до другого блоку відносяться заходи примусу, 

пов‘язані з юридичною відповідальністю. 

Досліджено специфіку та особливості примусу у службовому праві 

України, не пов'язаного із юридичною відповідальністю, здійснено 

системний аналіз його заходів та охарактеризовано їх крізь призму 

європейських та міжнародних правових стандартів. Встановлено, що 

характерними особливостями, при збереженні загальних ознак примусу у 

службовому праві,  заходів цієї групи є: врегульовані нормами службового 

права; мають превентивну спрямованість та не передбачають для їх 

застосування наявності протиправного діяння, пов‘язаного із службовою 

діяльністю. Доведено, що до заходів примусу зазначеної групи у службовому 
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праві доцільно відносити заходи попередження та заходи припинення, 

розкрито роль і значення кожного, виходячи із стадій (етапів) проходження 

публічної служби та охарактеризовано сучасний стан їх нормативної 

регламентації. Для подальших доктринальних досліджень потенціалу 

примусу у службовому праві запропоновано під примусом у службовому 

праві, не пов‘язаним з юридичною відповідальністю розуміти сукупність 

заходів попередження і припинення, спрямованих на профілактику й 

недопущення правопорушень, мінімізацію протиправних діянь у сфері 

публічно-службових відносин. При цьому підкреслено, що підстави, межі й 

порядок зазначених заходів визначені нормами службового права. 

Охарактеризовано зміст та специфіку нормативної регламентації 

заходів примусу у службовому праві, не пов‘язаних із юридичною 

відповідальністю, крізь призму стадій проходження публічної служби. 

Виділено проблемні питання (прогалини нормативної регламентації, 

узагальнення, суперечливість положень, превалювання оціночних понять 

тощо) у реалізації окремих заходів. Сформовано авторські пропозиції щодо їх 

нормативного врегулювання. Враховуючи специфіку предмета службового 

права, зроблено акцент на потребі активного застосування ресурсу саме цієї 

групи примусових заходів, спрямованих передусім на формування 

правосвідомості, максимально чітке виконання вимог правових приписів, 

запобігання та максимальне зниження рівня правопорушень у сфері 

публічної служби. 

Обґрунтовано доцільність в умовах реалізації стратегічного курсу 

України – приєднання до ЄС, урахування європейських та міжнародних 

правових стандартів примусу у службовому праві, не пов‘язаного із 

юридичною відповідальністю. На підставі аналізу Конвенцій, Резолюцій, 

Рекомендацій та інших документів ЄС, доводиться доцільність виваженого, 

багатовекторного, комплексного врахування позитивного, апробованого 

часом і практикою зарубіжного досвіду з акцентом на прийнятність його для 

України. Виокремлено базові принципи європейського та міжнародно-
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правового регулювання відносин та запропоновано пріоритетні напрями їх 

запровадження у вітчизняне законодавство у сфері застосування до 

публічних службовців заходів примусу, не пов‘язаних із юридичною 

відповідальністю (щодо процедурних питань стосовно застосування 

профілактично-обмежуючих заходів, оптимізації їх переліку та підвищення 

ефективності). На підставі проведеного аналізу вітчизняного 

адміністративного законодавства, позитивних європейських правових 

стандартів та положень міжнародно-правових актів щодо застосування 

примусу у службовому праві, не пов‘язаного із юридичною відповідальністю, 

сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій до чинного 

вітчизняного законодавства (стосовно уточнення положень Законів України 

«Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення 

влади», «Про службу безпеки України», «Про Національну гвардію України», 

«Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» тощо). 

Досліджено сутність заходів примусу, пов‘язаних з юридичною 

відповідальністю публічних службовців. Підкреслено, що застосування 

заходів примусу, пов‘язаних з юридичною відповідальністю публічних 

службовців, обумовлюється обсягом та змістом їх службової 

деліктоздатності, а юридико-фактичними підставами застосування таких 

примусових заходів виступає протиправне діяння. На підставі аналізу ознак 

та властивостей примусових заходів, пов‘язаних із юридичною 

відповідальністю публічних службовців, пропонується власний перелік таких 

заходів та авторське визначення примус у службовому праві, пов'язаний із 

юридичною відповідальністю. 

Доведено домінування дисциплінарних стягнень, що мають характер 

особистісних обмежень, і відповідно пріоритет застосування заходів, що 

мають характер майнових обмежень при застосуванні примусу, пов‘язаного з 

притягненням до адміністративної відповідальності посадової особи суб‘єкту 

публічного управління. 
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Окрему увагу у роботі приділено аналізу європейських та міжнародних 

правових стандартів, пов‘язаних із застосуванням відсторонення та 

звільнення публічних службовців як заходів примусу, за підсумками якого 

окреслюються доцільні та можливі для запозичення Україною, серед яких: 

1) функціонування системи спеціально уповноважених органів з реалізації 

деліктного провадження; 2)  розширення переліку дисциплінарних стягнень, і 

запровадження практики застосування не лише обмежень особистого 

характеру (догана, сувора догана, відсторонення тощо), але й майнового 

характеру (наприклад, штрафних санкцій, відрахувань з грошового 

забезпечення, позбавлення права на спеціальні пенсії тощо).  

З огляду на найкращі зарубіжні практики застосування заходів примусу 

у службовому праві, пов‘язаних із юридичною відповідальністю, 

сформульовано конкретні пропозиції щодо нормативної регламентації  

примусових заходів, що застосовуються до публічних службовців та 

пов‘язані із юридичною відповідальністю.  

Ключові слова: примус у службовому праві, службове право, ґенеза, 

властивості, застосування, заходи, класифікація, система, удосконалення. 

 

ANNOTATION 

Pryputen D.S. Coercion in service law: theory, experience and practical 

implementation – Qualifying scientific paper as a manuscript.  

 

Thesis for obtaining Doctor‘s Degree in Law in speciality 12.00.07 – 

administrative law and procedure; finance law; information law. – Zaporizhzhya 

National University, Zaporizhzhia, 2019. 

 

The dissertation presents a theoretical generalization and new solutions for 

scientific problems – it is justified the expediency of identification of coercion in 

service law as an independent, integrative, constituent component of administrative 
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coercion, and specifies the main directions for improvement of legal fundamentals 

of its application. 

Modern scientific researches on the main tendencies and stages of formation 

of scientific thought about service law as a sphere of the objectification of coercion 

are intensified, and the main stages of the historiography of the study of service 

law through the prism of the establishment of administrative law science are 

defined. It is proved that the contemporary stage of the development of domestic 

administrative law science allows distinguishing service law and considering it as a 

sub-branch of administrative law. The paper stresses on the fact that despite the 

development of a significant number of scientific papers devoted directly to service 

law in recent years, the issue of the origins of its formation and genesis has not 

been adequately investigated till the present that has allowed conditionally 

distinguishing the stages of periods in the sphere under consideration, each of 

which is characterized not only by a peculiar time limits but also by particularities 

of the content: 1) pre-revolutionary period (the middle of the XIXth century – the 

early XXth  century); 2) the early XXth century – 20s of the XXth century;  

3) 20 – 40s of the XXth century); 4) 40–80s of the XXth century; 5) 90s of the 

XXth century; 6) modern newest stage of the formation of theory of service law 

(since 2000 up to this day). 

The paper characterizes the subject-matter, method, functions and system of 

service law as a sub-branch of administrative law through retrospective and 

formulates proposals for priority guidelines of further developments of theory of 

coercion in official legal relations in the modern legal science. 

The study of various sources allowed determining the position of service law 

in the system of national law in the aspect of the separation of law into public and 

private, substantive and procedural, regulatory and security. Considering this fact, 

it concludes that service law as a sub-branch of administrative law is an element of 

public law. At the same time, taking into account the fact that it contains a 

significant number of substantive as well as procedural norms, the author argues 

that it can be considered substantive and procedural (when combining the norms) 
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as well as the one that occupies the borderline in the regulatory and security block 

being mainly regulatory for its intended purpose. 

It is justified the expediency of specification of administrative and legal 

coercion and presentation of the latest variety of integrative nature in its structure – 

coercion in service law of Ukraine.  A comprehensive analysis of its properties and 

specific features allowed to propose its definition as an objectively determined 

component of administrative coercion, which is applied on the grounds, within the 

limits and in accordance with the procedure established by the norms of service 

law, carried out by the competent state authorities (by their officials) and is a 

system of measures of influence on freedom, consciousness, behaviour of public 

servants in order to prevent offences or other unwanted harmful consequences, 

ensure the restoration of infringed rights and freedoms and bringing of guilty 

persons to responsibility. 

The author marks criteria and proposes own classification of coercive 

measures in service law of Ukraine with simultaneous use of various criteria in 

order to clarify their real resources.  

The expediency of a system approach to coercion in service law is justified, 

and it is proposed to comprehend its system as a complex sub-system of 

administrative coercion, ordered, interrelated and interacting integrative elements 

(coercive measures) of which form a unitary whole and are aimed at achieving the 

strategic goal – a guarantee of stability of the functioning of  public service, and 

are applied in connection with public, permanent, professional activities of persons 

who hold positions in public institutions. In addition, it is highlighted that the 

mentioned system has the main characteristics – structural properties (availability 

of elements – individual coercive measures) and obligatory relations between them 

that ensure its integrity (cohesion, entirety). It is proved that openness and 

dynamism of the system of coercive measures in service law provide an 

opportunity for its modification in the case of the transformation of basic principles 

of service law. The author puts forward an alternative for the system of coercive 

measures in service law the structure of which includes two interrelated blocks that 
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exist as a whole: the first block – measures of preventive impact, the second – 

coercive measures associated with legal liability. 

The dissertation studies specific nature and peculiarities of coercion not 

related to legal liability in service law of Ukraine, conducts system analysis of its 

measures and characterizes them through the prism of European and international 

legal standards. It is established that while preserving the general peculiarities of 

coercion in service law, outstanding characteristics of measures of this group are as 

follows: regulated by the norms of service law; have a preventive focus and do not 

provide the availability of an unlawful activity connected with official activity for 

their application. It is substantiated the expediency to attribute preventive measures 

and restrictive measures to coercive measures of the group in service law, and it is 

revealed the role and significance of each of them taking into account the phases 

(stages) of public service career, and the current state of their statutory regulation  

is characterized. It is proposed that in service law, coercion not related to legal 

liability is comprehended as a set of preventive and restrictive measures aimed at 

preventing and precluding offences, minimizing illegal acts in the sphere of public-

service relations in the context of future doctrinal researches of coercion capacity 

in service law. At the same time, it is noted that the grounds, limits and the 

procedure for the above measures are determined by the rules of service law. 

The content and specifics of statutory regulation of coercive measures not 

related to legal liability in service law are characterized through the prism of public 

service career. The paper marks topical issues (shortcomings of statutory 

regulation, generalization, contradictions of provisions, predominance of 

evaluative concepts etc.) during implementing individual measures. The author 

presents own proposals on their statutory regulation. Taking into account the 

specific nature of the subject-matter of service law the stress is put on the need for 

active implementation of a resource of this particular group of coercive measures 

which are aimed, first of all, at forming legal consciousness, complying with the 

legal requirements as precisely as possible, preventing and maximum reducing of 

the level of offences in the public service. 
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It is justified the expediency to take into account European and international 

legal standards of coercion not related to legal liability under the conditions of a 

strategic course of Ukraine – joining the EU. Based on the analysis of 

Conventions, Resolutions, Recommendations and other EU documents, it is proved 

the feasibility of weighted, multifaceted, complex consideration of positive, 

foreign experience tested by time and practice with the emphasis on its adoption 

for Ukraine. The basic principles of European and international and legal 

regulation of relations are marked, and priorities of their introduction in domestic 

legislation in the sphere of application of coercive measures not related to legal 

liability to public servants (on procedural issues concerning application of 

preventive and restrictive measures, their list optimization, efficiency 

improvement) are proposed. Based on the conducted analysis of the domestic 

administrative legislation, positive European legal standards and provisions of 

legislative and legal acts on the application of coercion not related to legal liability 

in service law, a range of relevant proposals and recommendations to the current 

domestic legislation are formulated (in relation to the specification of provisions of 

the Laws of Ukraine ―On Civil Service‖, ―On Prevention of Corruption‖, ―On 

Government Purification‖,  ―On Security Service of Ukraine‖, ―On National Guard 

of Ukraine‖, ―On Prosecution Service‖, ―On National Police‖ etc). 

The paper studies the essence of coercive measures related to legal liability 

of public servants. It is emphasized that the application of coercive measures 

related to legal liability of public servants is conditioned by the scope and content 

of their official passive dispositive capacity and an unlawful act operates as the 

legal and factual grounds for the application of such coercive measures. In terms of 

the analysis of the features and properties of coercive measures related to the legal 

liability of public servants, the author proposes the own list of such measures and 

the definition of coercion in service law related to the legal liability. 

The dissertation confirms the dominance of disciplinary penalties that have a 

nature of personal restrictions and correspondingly of priority of the application of 

measures that have particular characteristics of property restrictions when applying 
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coercion related to bringing of an official of the subject of public administration to 

administrative liability.  

The research pays special attention to the analysis of European and 

international legal standards related to the application of suspension and dismissal 

of public servants as coercive measures, and according to its results, it is outlined 

expedient and possible borrowings for Ukraine as follows: 1) functioning of the 

system of specially authorized bodies for the implementation of tort proceedings; 

2) extension of the list of disciplinary penalties and the introduction of a practical 

application of not only personal limitations (reprimand, severe reprimand, removal, 

etc.) but also of pecuniary nature (for example, penalties, payments cash collateral, 

deprivation of the right to special pensions, etc.). 

Taking into account the best foreign practices of the application of coercive 

measures related to the legal liability in service law the author formulates a range 

of specific proposals on statutory regulation of coercive measures which are 

applicable to public servants and related to the legal liability.   

Key words: coercion in service law, service law, genesis, properties, 

application, measures, classification, system, improvement. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В умовах докорінного реформування 

державотворчих процесів в Україні істотно змінюється сутність і 

функціональне призначення публічної служби як важливої складової частини 

управління державою, оскільки саме вона є одним із найважливіших 

чинників успішної реалізації політичних, економічних, соціальних та 

антикризових програм. З огляду на те, що лише високопрофесійна публічна 

служба дає змогу державі забезпечити захист прав і свобод людини й 

громадянин, створити умови для економічної та політичної свободи, а також 

добробуту всіх громадян, очевидною є потреба у формуванні новітньої теорії 

службового права як наукового фундаменту для систематизації 

законодавства про публічну службу. З огляду на суттєву трансформацію 

сучасних вітчизняних наукових підходів до предмета, методу, 

функціонального призначення, усіх складників системи адміністративного 

права тощо суттєвого значення набувають питання, присвячені як аналізу 

доцільності виокремлення в ньому службового права, так і пошуку нового 

вектора в науковому дослідженні оптимальної моделі примусу в зазначеній 

сфері суспільних відносин, який завжди посідав та донині зберігає чільне 

місце в системі заходів впливу на публічних службовців. Оскільки останнім 

часом потенціал примусу суттєво змінився за рахунок модифікації його 

функціонального призначення, властивостей і заходів, виникла потреба в 

розробленні абсолютно нової концепції використання його ресурсу на рівні 

сучасної теорії. 

Беручи до уваги інтегративність змісту й міждисциплінарність 

категорії «примус», яка входить до понятійного апарату багатьох 

суспільствознавчих наук та завжди є предметом наукових філософських 

(роботи І. Ільїна, Г. Гегеля, С. Гессена, І. Канта, Ф. Шеллінга, 

А. Шопенгауера та інших авторів), соціологічних (праці М. Вебера, 
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Е. Дюркгейма, І. Кона, Г. Лебона та інших науковців), економічних 

(К. Маркса, В. Радаєва та інших учених) доктринальних досліджень, 

детальний аналіз примусу в службовому праві здійснено під кутом зору 

правової науки. Зокрема, під час дослідження використано наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії держави та права (розвідки 

С. Алєксєєва, М. Байтіна, Б. Базилєва, С. Братуся, Ю. Ємельянова, 

І. Жаренова, А. Козуліна, М. Козюбри, М. Коркунова, О. Лєйста, 

С. Максимова, Б. Малишева, Б. Мальцева, Л. Макарейко, М. Матузова, 

Л. Петражицького, О. Пучніна, П. Рабіновича, Е. Трубецького, Б. Чичеріна, 

А. Черданцева, В. Чхіквадзе, В. Шафірова, А. Яковлєва та інших авторів), а 

також галузеві юридичні дослідження І. Володько, Г. Гаджиєва, 

Н. Давидової, І. Мангільова, Ж. Овсепяна, П. Смірнова, І. Суркової, 

І. Третьяк, М. Ходжоян, М. Шадріна О. Шишкіної (щодо конституційно-

правового примусу), Н. Саттарової, М.Разгільдієвої, О. Ємельянова, 

А. Кікіна, Д. Коваля, В. Кузовкова, Є. Латипової, Ю. Ровинського, 

В. Стрєльнікова, Н. Шевєлєвої (стосовно фінансово-правового примусу), 

Н. Гребенюк, М. Кучерявенка, В. Сергєєвої, Д. Шутліва (щодо податково-

правового та бюджетно-правового примусу), Д. Анісімова, В. Дуюнова, 

В. Єгорова, О. Книженко, М. Корпачова, О. Куманяєвої, А. Марцева, 

Н. Ниркової, Н. Орловської (стосовно кримінально-правового примусу), 

Р. Бєрзнєва, М. Мирошник, С. Сидорова, О. Юрченко (щодо примусу в 

цивільному праві) та інших авторів. 

Проблематика адміністративного примусу як складової частини 

соціального, державно-правового примусу викликає підвищену 

зацікавленість учених-адміністративістів із XIX ст. (зокрема, цими 

питаннями в різні історичні періоди займалися В. Авер‘янов, А. Антонович, 

Д. Бахрах, Є. Додін, М. Єропкін, В. Кобалевський, Л. Коваль, О. Коренєв, 

Р. Павловський, Л. Попов, М. Студенікіна, В. Шамрай, В. Юсупов та інші 

науковці). Суттєва модифікація змісту адміністративного права насамперед 

шляхом виділення інститутів адміністративного права в самостійні підгалузі 
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(службове право є яскравим прикладом цього) зумовлює підвищену 

зацікавленість учених-адміністративістів до теорії адміністративного 

примусу також у сучасних наукових дослідженнях (роботи О. Андрійко, 

О. Бандурки, Ю. Битяка, Р. Калюжного, С. Ківалова, Т. Коломоєць, 

В. Колпакова, А. Комзюка, О. Кузьменко, Д. Лук‘янця, Р. Мельника, 

О. Негодченка, В. Пєткова та багатьох інших авторів). Фундаментальні 

положення робіт зазначених правознавців були використані під час 

дослідження примусу в службовому праві України як об‘єктивно 

зумовленого складника адміністративного примусу. 

Незважаючи на розмаїття наукових праць та не применшуючи їх 

здобутки, необхідно зазначити, що безпосередньо проблематиці примусу в 

службовому праві України увага вчених-юристів не приділялася. 

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

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00711). Крім того, тема дисертації 

пов‘язана з підготовкою змін до адміністративного законодавства та 

безпосередньо стосується Концепції адміністративної реформи в Україні, 

упровадженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, 

Стратегії реформування системи державної служби в Україні, схваленої 

Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599/2000, Концепції 

розвитку законодавства про державну службу в Україні, схваленої Указом 

Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140/2006, Стратегії державної 

кадрової політики на 2012–2020 рр., схваленої Указом Президента України 

від 1 лютого 2012 р. № 45/2012, Концепції запровадження посад фахівців із 

питань реформ, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

11 листопада 2016 р. № 905-р, Основних наукових напрямів та 
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найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою 

Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 

3.4.2.5), Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета й задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

необхідності на підставі комплексного аналізу наявних наукових і 

нормативних джерел розробити теорію примусу в службовому праві України, 

виокремити проблеми її нормативного закріплення та практичної реалізації, 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері та практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

 виокремити основні тенденції й етапи формування наукової 

думки про службове право, обґрунтувати підгалузевий характер та визначити 

його роль і місце в системі адміністративного права; 

 з‘ясувати сутність та виділити специфіку службового права як 

сфери об‘єктивізації примусу; 

 акцентувати увагу на ролі й місці службового права в системі 

сучасного національного права України, сформувати пропозиції щодо 

пріоритетних напрямів його дослідження в сучасній правовій науці; 

 визначити поняття, правову природу та ознаки примусу в 

службовому праві України; 

 виділити критерії та здійснити класифікацію заходів примусу в 

службовому праві; 

 охарактеризувати примус у службовому праві України як 

систему, виокремити її основні властивості, що зумовлюють її специфічний 

характер, та довести її відкритість і динамізм; 
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 розглянути специфіку й особливості примусу в службовому праві 

України, не пов‘язаного з юридичною відповідальністю, здійснити 

системний аналіз його заходів; 

 виділити та дослідити заходи примусу в службовому праві, не 

пов‘язані з юридичною відповідальністю, охарактеризувати їх крізь призму 

європейських і міжнародних правових стандартів; 

 запропонувати конкретні рекомендації щодо вдосконалення 

теоретико-правових засад застосування ресурсу заходів примусу в 

службовому праві, не пов‘язаних із юридичною відповідальністю; 

 визначити поняття та здійснити характеристику заходів примусу, 

пов‘язаних із юридичною відповідальністю публічних службовців; 

 охарактеризувати заходи примусу в службовому праві, пов‘язані 

з юридичною відповідальністю, окреслити можливі шляхи вдосконалення їх 

нормативної визначеності; 

 узагальнити європейські та міжнародні правові стандарти 

примусу в службовому праві, пов‘язаного з юридичною відповідальністю, та 

обґрунтувати пропозиції щодо шляхів їх імплементації у вітчизняне 

законодавство; 

 сформулювати обґрунтовані пропозиції й рекомендації, 

спрямовані на вдосконалення правового регулювання та практики 

застосування примусу в службовому праві України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

застосування заходів примусу у сфері службового права. 

Предметом дослідження є теорія, досвід та практика реалізації 

примусу в службовому праві. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 

взаємозв‘язку дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, 

усебічність вивчення й осмислення предмета дослідження та наукову 
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достовірність і переконливість отриманих результатів. Серед використаних 

загальнонаукових методів основним є діалектичний метод наукового 

пізнання, який сприяв об‘єктивному пізнанню примусу як явища правової 

дійсності, з‘ясуванню його сутності з позицій єдності його матеріального 

змісту та юридичної форми (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Застосування історико-

правового методу дало змогу з‘ясувати еволюцію юридичної думки щодо 

сутності та значення таких категорій, як «службове право», «державний 

примус», «правовий примус», «заходи примусу», а також виявити зв‘язок 

минулого й сьогодення (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Логіко-семантичний 

метод дав можливість побудувати, поглибити й конкретизувати 

категоріальний апарат (розділ 1, підрозділи 2.1, 3.1, 4.1). За допомогою 

логіко-юридичного методу сформульовано базові для дисертаційної роботи 

дефініції: «службове право» (підрозділ 1.2), «примус у службовому праві» та 

«система примусу в службовому праві» (підрозділи 2.1, 2.3), «заходи 

примусу в службовому праві, не пов‘язані з юридичною відповідальністю» та 

«заходи примусу в службовому праві, пов‘язані з юридичною 

відповідальністю» (підрозділи 3.1, 4.1). Метод групування та системно-

структурний підхід використано для класифікаційного розподілу, з‘ясування 

внутрішньої структури та аналізу взаємозв‘язків системи примусових заходів 

у службовому праві (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2, 4.2), а методи моделювання, 

аналізу й синтезу – для розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства (підрозділи 3.3, 3.4, 4.3, 4.4). За допомогою порівняльно-

правового методу проаналізовано особливості зарубіжного досвіду правового 

регулювання застосування примусових заходів у службовому праві 

(підрозділи 3.3, 4.3). Спеціально-юридичний метод сприяв детальному 

аналізу сучасного стану законодавчих положень, завдяки чому розроблено 

пропозиції щодо подолання наявних теоретико-правових суперечностей, а 

також колізій у законодавчих актах (підрозділи 3.4, 4.4). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 
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нормативні акти центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також міжнародні нормативно-правові акти, які 

визначають правові засади застосування заходів примусу в службовому 

праві. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності судових і правоохоронних органів, органів публічної 

адміністрації, а також політико-правова публіцистика, довідкові видання, 

статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісних комплексних досліджень, що присвячене теорії примусу в 

службовому праві та вдосконаленню положень чинного законодавства на цій 

підставі. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 з метою формування сучасної теорії примусу в службовому праві 

проведено комплексне дослідження службового права як сфери 

об‘єктивізації примусу; 

 обґрунтовано доцільність деталізації адміністративно-правового 

примусу та виділення в його структурі новітнього різновиду інтегративного 

характеру – примусу в службовому праві України, комплексний аналіз 

властивостей і специфічних ознак якого дав змогу запропонувати його 

визначення як об‘єктивно зумовленого складника адміністративного 

примусу, що застосовується на підставах, у межах і в порядку, 

встановленому нормами службового права, здійснюється компетентними 

державними органами (їх посадовими особами) та є системою заходів впливу 

на волю, свідомість, поведінку публічних службовців із метою попередження 

правопорушень або інших небажаних шкідливих наслідків, забезпечення 

відновлення порушених прав і свобод та притягнення винних осіб до 

відповідальності; 
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 запропоновано авторську класифікацію заходів примусу в 

службовому праві України з одночасним використанням різноманітних 

критеріїв для з‘ясування їх реального ресурсу: за характером відносин між 

особою, яка застосовує примус, та особою, щодо якої застосування 

відбувається (такий, що передбачає службову підлеглість, і такий, що не 

передбачає підлеглості); за об‘єктами впливу (заходи особистого, 

морального, майнового, фінансового, організаційного характеру); за метою 

застосування (заходи попереджувального впливу, заходи покарання); за 

строком застосування (одномоментне та строкове застосування); за 

процедурою застосування (спрощена й ускладнена); за нормативними 

підставами (регламентація засадничих положень щодо застосування 

відповідних різновидів примусових заходів до публічних службовців у 

базових законодавчих актах у сфері службового права та в різнорівневих 

підзаконних нормативно-правових актах: положеннях, інструкціях, 

дисциплінарних статутах тощо); за суб‘єктами, до яких застосовуються 

заходи примусу відповідно до виду служби; за наслідками застосування 

примусових заходів (з припиненням службових відносин (звільнення з 

посади) та без припинення службових відносин, проте з встановленням 

певних обмежень); за суб‘єктами (судовий і позасудовий порядок 

застосування); за фактичними підставами та метою застосування (заходи 

примусу, застосування яких не пов‘язане з протиправними діяннями у сфері 

публічної служби (заходи попереджувального впливу, які застосовуються як 

із загальнопревентивною, так і зі спеціальнопревентивною метою, а також 

заходи припинення) та заходи примусу, що застосовуються як реакція на 

протиправне діяння службової особи з карально-виховною метою, тобто 

заходи, пов‘язані з юридичною відповідальністю); 

 визначено й детально проаналізовано складники змісту примусу в 

службовому праві України та запропоновано розглядати його як комплексну 

підсистему адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов‘язані та 

взаємодіючі інтегративні елементи (примусові заходи) якої утворюють єдине 
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ціле, спрямовані на досягнення стратегічної мети – забезпечення стабільності 

функціонування публічної служби, а також застосовуються у зв‘язку з 

публічною, постійною, професійною діяльністю осіб, які обіймають посади в 

публічних інституціях. У системі виділено два взаємопов‘язані блоки, що 

існують лише в сукупності: заходи попереджувального впливу та заходи 

примусу, пов‘язані з юридичною відповідальністю; 

 сформульовано низку конкретних пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення теоретико-правових засад та практики 

застосування заходів примусу в службовому праві України, у тому числі 

щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства; 

удосконалено: 

 доктринальні положення щодо ґенези службового права як сфери 

об‘єктивізації примусу. Зокрема, доведено, що новітній етап розвитку 

вітчизняної адміністративно-правової науки дає змогу виокремлювати 

службове право та розглядати його як підгалузь адміністративного права; 

 наукові підходи до еволюції «примусової теорії» в понятійному 

апараті юридичної науки. Доведено доцільність комплексного дослідження 

примусу в службовому праві як інтегративної категорії, якій притаманні такі 

ознаки: джерелами є норми службового права; є складовою частиною 

адміністративно-правового примусу; різновекторна цільова спрямованість; 

коло суб‘єктів, до яких застосовується примусовий вплив, обмежується лише 

посадовими особами публічної влади; спеціальний суб‘єкт, який може 

застосовувати примусові заходи; формальна визначеність; 

 теоретичні положення щодо поняття, характеристики заходів 

примусу в службовому праві України. Так, окреслено їх основні властивості, 

мету, охарактеризовано співвідношення та взаємодію як елементів системи, 

при цьому з‘ясовано, що підстави, межі й порядок цих заходів визначаються 

нормами службового права; 
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 наукові підходи до компаративно-правового аналізу досвіду 

застосування примусових заходів до публічних службовців у демократично 

розвинених країнах (Французькій Республіці, Сполучених Штатах Америки, 

Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина, Канаді тощо), а 

також вироблено шляхи впровадження його у вітчизняне законодавство, 

зокрема, підтверджено доцільність розширення переліку дисциплінарних 

стягнень (шляхом залучення до такої системи санкцій майнового характеру, 

якими можуть бути накладення на службовця штрафу в порядку 

дисциплінарно-деліктного провадження, а також встановлення переліку 

підстав, за настання яких допускається зменшення заробітної плати 

службовця); 

дістали подальшого розвитку: 

 теоретичні положення щодо визначення службового права, 

розуміння його місця в системі національного права в аспекті розподілу 

права на публічне та приватне, матеріальне й процесуальне, регулятивне та 

охоронне. Доведено, що службове право як підгалузь адміністративного 

права є елементом публічного права. При цьому з огляду на те, що воно 

містить значну кількість як матеріальних, так і процесуальних норм, 

наголошено на тому, що його можна вважати матеріально-процесуальним (за 

поєднання цих норм), а також таким, що посідає межове місце в регулятивно-

охоронному блоці, будучи за своїм призначенням переважно регулятивним; 

 перелік і характеристика змісту ознак заходів примусу в 

службовому праві, не пов‘язаних із юридичною відповідальністю, унаслідок 

чого запропоновано під примусом у службовому праві, не пов‘язаним із 

юридичною відповідальністю, розуміти сукупність заходів попередження й 

припинення, спрямованих на профілактику та недопущення правопорушень, 

мінімізацію протиправних діянь у сфері публічно-службових відносин; 

 положення щодо характеристики заходів примусу в службовому 

праві, пов‘язаних із юридичною відповідальністю, комплексний аналіз яких 

дав змогу довести домінування застосування дисциплінарних стягнень, що 
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мають характер особистісних обмежень, і, відповідно, пріоритет 

застосування заходів, що мають характер майнових обмежень; 

 наукові підходи до компаративно-правового аналізу досвіду 

застосування примусових заходів до публічних службовців у демократично 

розвинених країнах (Канаді, Французькій Республіці, Сполучених Штатах 

Америки, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина тощо) та 

вироблення шляхів упровадження його у вітчизняне законодавство. Зокрема, 

запропоновано застосовувати виключно норми спеціального законодавства у 

сфері публічної служби, що дасть змогу не лише відкоригувати існуючий 

перелік заходів примусу, підвищити ефективність використання цього 

ресурсу, а й усунути існуючі правозастосовні колізії. Наголошено на тому, 

що для оптимізації правового регулювання застосування заходів примусу в 

службовому праві України найбільш прийнятними є два шляхи – прийняття 

загального закону про службову етику публічних службовців або прийняття 

окремих актів для кожного виду служби. Вибір правової моделі вирішення 

цієї проблеми залежить від законодавчого визначення кола публічно-

службових відносин та прийняття закону про публічну службу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень теорії примусу в службовому праві України (акти впроваджень 

Запорізького національного університету від 15 грудня 2018 р., 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 

21 січня 2019 р., Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 28 січня 2019 р., Університету митної справи та фінансів від 

11 лютого 2019 р., Дніпровського гуманітарного університету від 12 лютого 

2019 р.); 

 правотворчій діяльності – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для уточнення 
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законодавчих актів, зокрема законів України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», «Про Службу безпеки України», «Про Національну 

гвардію України», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу» тощо, що сприятиме вдосконаленню правового 

регулювання застосування примусових заходів у сфері публічної служби; 

 правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичного застосування заходів примусу у сфері службових відносин (акт 

впровадження Прокуратури Дніпропетровської області від 18 лютого 

2019 р.); 

 навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративно-процесуальне право», а також для 

підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного 

навчального курсу (акти впроваджень Запорізького національного 

університету від 15 грудня 2018 р., Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 14 січня 2019 р., Університету митної 

справи та фінансів від 11 лютого 2019 р., Дніпровського гуманітарного 

університету від 12 лютого 2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане дисертантом 

самостійно з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення й висновки 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 

навчальний посібник «Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

Національної поліції України» (2016 р.), у якому здобувачеві належить розділ 

3. У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не 

використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 12 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського 
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суспільства в Україні» (м. Харків, 2015 р.), «Актуальні питання розвитку та 

взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 2017 р.), «Громадянське 

суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності» 

(м. Харків, 2017 р.), «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» 

(м. Дніпро, 2017 р.), «Концепція розвитку правової держави в Україні» 

(м. Київ, 2017 р.), «Особливості розвитку публічного та приватного права в 

Україні» (м. Харків, 2018 р.), «Правове регулювання суспільних відносин: 

актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2018 р.), 

«Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 

2018 р.), «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 2018 р.), 

«Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в 

Україні» (м. Херсон, 2018 р.), «Концепція розвитку правової держави в 

Україні» (м. Київ, 2018 р.), «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії» (м. Харків, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

40 наукових працях, у тому числі в 1 одноосібній монографії, в 

1 колективному навчальному посібнику, у 26 наукових статтях, з яких 

20 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 6 статей 

– у зарубіжних наукових виданнях, а також у 12 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 14 підрозділів, додатків, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 505 сторінок, 

у т. ч. основного тексту – 403 сторінки. Список використаних джерел налічує 

508 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

СЛУЖБОВЕ ПРАВО ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ПРИМУСУ 

 

 

1.1 Витоки формування на ґенеза службового права 

 

 

Не зважаючи на появу за останні роки значної кількості наукових робіт, 

безпосередньо присвячених службовому праву, питання витоків його 

формування та ґенези і до цього часу залишаються малодослідженими, що і 

викликає у свою чергу викликає чимало питань і щодо його історичного 

аспекту. Узагальнений аналіз наявних джерел дозволяє навіть умовно 

виокремити два базові підходи у вирішенні відповідного питання. Перший – 

службове право «є новим явищем у правовій науці» [424, c. 201]. Другий – 

«службове право – це добре забуте старе право» [74, c. 42]. Однозначно 

підтримати прихильників будь-якого із напрямків немає можливості, 

оскільки аналіз наявних джерел свідчить про достатньо суперечливі факти, 

безпосередньо присвячені історії службового права. Так, наприклад, 

І. Гриценко у роботі «Становлення і розвиток наукових поглядів на основні 

інститути вітчизняного адміністративного права» зокрема зазначає, що у ХІХ 

столітті вчені «у межах своїх досліджень з адміністративного (поліцейського) 

права питанням державної служби уваги взагалі не приділяли» [73, c. 110]. 

При цьому навіть перераховуються прізвища тих вчених, які вважаються 

«яскравими представниками» науки того періоду, й у роботах яких взагалі 

немає положень з проблематики службового права (в тому числі й державної 

служби). Серед таких згадується і робота І. Тарасова й робиться посилання 

на його роботу, а саме «Лекції з поліцейського (адміністративного) права». В 

той же час О. Гришковець, ґрунтовно досліджуючи проблематику 

службового права, в тому числі й питання його формування, зазначає, що у 

дореволюційний період у правовій науці питання службового права 
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порушувалися й пропонує аналіз положень роботи І. Тарасова, а саме: 

«Згадуючи заходи щодо осіб, які перебувають на державній службі, й 

визнаючи, що ці заходи є за змістом аналогічними тим, які забезпечують 

правильність і закономірність у діяльності органів поліцейської влади, ці 

заходи  також використовуються і для забезпечення правильності та 

закономірності й у всіх сферах державної служби,  завдяки чому ці заходи й 

регламентуються правом державної служби» [435, с. 341]. Щоправда, 

посилання зроблено на іншу роботу І. Тарасова, а саме «Підручник науки 

поліцейського права». Щоправда, О. Гришковець додає, що в іншій роботі 

І. Тарасов «Нарис науки поліцейського права (тобто, мова йде вже про третю 

роботу автора), відповідного положення про право державної служби вже не 

міститься. Отже, навіть у роботах одного і того ж вченого у певний період 

розвитку науки адміністративного (поліцейського) права відсутня 

стабільність позицій щодо службового права, що, як справедливо зазначає 

Л. Штейн, і його тезу знову ж таки продублював у своїй роботі 

О. Гришковець, свідчить про «досить слабкий розвиток цього права не тільки 

у законодавстві, а й у науці (теорії)» [74, с. 43]. Тим не менш, детальний 

аналіз наукових робіт вчених-юристів періоду ХІХ століття свідчить про те, 

що саме у цей період все ж таки з‘являються у правовій науці перші 

згадування про «право службове», «вчення про державну службу», «право 

державної служби». Дійсно вони асоціювалися із службою государю, а не 

публічною службою в цілому, тим не менш перші положення, безпосередньо 

присвячені виокремленню сукупності норм права, які регулюють певну 

специфічну діяльність, зорієнтовану на служіння «інтересам особи (государя, 

самодержавця)», з‘являються саме у наукових роботах вчених-юристів ХІХ 

століття. Що,  у свою чергу, і створює підстави для умовної періодизації 

ґенези службового права, починаючи саме з ХІХ століття, перший етап якої 

можна знову ж таки умовно назвати дореволюційним (середина ХІХ століття 

– початок ХХ століття). Саме у цей період з‘являються роботи В. Гессена, 

І. Тарасова, В. Івановського, М. Бунге, Ф. Кокошкіна та інших, в яких у 
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різній ступені деталізації (від мінімальної до максимально можливої) 

аналізуються питання «права державної служби», концентрується увага в 

діапазоні від «відсутності більш-менш змістовного інтересу до теоретичної 

розробки «права державної служби» до формулювання достатньо змістовних 

положень» [74, с. 43]. Зокрема, Ф. Кокошкін, аналізуючи питання розподілу 

публічного права, виокремлює «право службове» або «вчення про державну 

службу», яке покликане врегулювати відносини «держави та підданих з 

метою забезпечити постійні послуги для виконання різних державних 

завдань» [161, с. 137-138; 74, с. 43]. Тим не менш, навіть наявні наукові 

положення свідчать про переважну узагальнюючу позицію вчених того 

періоду до проблематики службового права, що зумовлене більш-менш 

узагальненим аналізом положень чинного на той час законодавства, й 

розглядом проблематики служби у контексті державного внутрішнього 

управління. Так, наприклад, І. Гриценко зазначає, що невід‘ємною частиною 

вчення про державне управління (внутрішнє державне управління) значною 

кількістю вчених того періоду вважалася служба державна (служба 

государю). Посилаючись на роботи М. Сперанського, І. Гриценко вказує, що 

саме М. Сперанський обґрунтував потребу розгляду інституту державної 

служби як «складової норми про внутрішнє державне управління» [73, с. 

111]. І саме сформульовані ним тематичні положення слугували базисом для 

всіх подальших наукових розробок, безпосередньо присвячених 

проблематиці службового права, хоча правильно все ж таки вести мову про 

право державної служби, яке на той момент асоціювалося із службовим 

правом в цілому. 

Так, зокрема, положення, сформульовані М. Сперанським щодо 

розуміння державної служби, лягли в основу положень про нерозривний 

зв'язок державної служби і державного управління. І. Андреєвський, 

формулюючи авторське визначення державної служби як базової правової 

категорії, зазначає, що вона представляє собою «особливе ставлення 

(відносини) посадових осіб до уряду і держави, особливу державну 
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діяльність цих посадових осіб (при цьому автор навіть робить уточнення 

щодо такої діяльності, називаючи її службовою діяльністю), особливий 

правовий статус посадових осіб» [20, с. 412 ]. Тим самим виокремлюючи 

організаційний, процедурний аспекти державної служи, її державно-правову 

природу та особливо виокремлюючи нерозривний зв‘язок служби із 

державою. Положення М. Сперанського деталізуються у роботах 

І. Андреєвського у частині прив‘язки державної служби до вчення про 

суб‘єктів державного управління, що фактично було сприйнято у 

подальшому багатьма представниками адміністративно-правової науки й 

зумовило розгляд державних службовців в якості одного із суб‘єктів 

адміністративного права. 

Тісний зв'язок державної служби і державного управління детально 

аналізується у наукових роботах М. Нелідова, при цьому вчений навіть не 

виокремлював її із державного управління, обґрунтовуючи «ідеєю 

державності у суспільстві» [261, с. 65; 73, с. 112-113]. Дещо змістовнішими є 

дослідження М. Коркунова, який, хоча і не виокремлював державну службу 

як окремий різновид публічної служби, окремий інститут права, все ж таки 

зміг запропонувати низу її ознак, серед яких: « а) її зміст завжди є 

юридичним обов‘язком службовця; б) передбачається обов‘язкова 

підпорядкованість службовця монарху; в) вона завжди має публічно-

правовий характер; г) має представницький характер, здійснюється від імені 

держави (монарха); д) цілеспрямованість на реалізацію завдань держави» 

[193, с. 281; 73, с. 114]. При цьому головною особливістю цього етапу ґенези 

службового права є його тісний зв'язок із наукою державного права й 

віднесенням положень про державну службу саме до результатів досліджень 

представників цієї галузі правової науки. Щоправда, поодинокі випадки 

виокремлення положень з питань знову ж таки державної служби, права 

державної служби у вченнях представників адміністративного 

(поліцейського) права вже з‘являються у першій декаді ХХ століття. 

Підтвердженням слугують деякі роботи М. Лазаревського, в яких подається 
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вже фрагментарні положення про державну службу у розрізі розмежування 

державного правління та державного управління [73, с. 114-115; 216, с. 416]. 

Т. Коломоєць, досліджуючи наукову спадщину М. Куплеваського, зазначає, 

що  він зміг сформулювати деякі положення про відповідальність службовців 

за порушення «дисципліни та порядку служби», запропонувати своє 

розуміння стягнень за порушення службовцями цих вимог, які 

застосовувалися з метою «приведення державних службовців до доброго 

порядку, або у крайньому випадку до видалення їх  із державної служби» 

[207, с. 432; 163, с. 43]. Цікавими є й положення, сформульовані вченим 

стосовно формування кадрів державних установ із проведенням 

«спеціального іспиту» задля того, щоб розмежувати «достойних осіб від 

куртизанів» [207, с. 432; 163, с. 43-44]. Вченим використовується термін 

«государєв службовець», формулюються положення, які згодом відіграють 

роль складової теорії службового права стосовно вступу на службу та 

відповідальності за порушення вимог службовцями. 

Цей етап у розвитку службового права характеризується відсутністю 

сформованих положень про службове право (право публічної служби), 

асоціюванням службового права винятково із правом державної служби при 

її дослідженні у рамках державно-правових наукових робіт, із аналізом її 

проблемних питань у контексті відсутності розмежування вчень про 

державне правління та державне управління, відсутністю комплексних 

тематичних наукових робіт. 

Другий етап ґенези службового права (початок ХХ століття –  20-х 

років ХХ століття) можна фактично вважати «знаковим» для нього, оскільки 

на тлі реалізації ідеї реалізації правової державності проблематика державної 

(поки що і залишається саме державної) служби досліджувалася вченими-

юристами із поступовим посиленням спеціалізації наукових досліджень та 

формуванням базису для єдиної теорії права державної служби. У цей період 

з‘являються роботи М. Коркунова, А. Єлістратова, В. Кобалевського, 

О. Євтихієва та інших, в яких формулюються положення щодо «посадових 



38 
 

осіб» та правового статусу тих осіб, які «підпадають під зазначене 

словосполучення» [73, с. 116]. Аналіз робіт того часу свідчить про те, що 

звертається увага на розширення змісту поняття «посадова особа», яке 

пов‘язувалося не тільки із державними інституціями, а й із цивільними 

установами, приватними особами, які виконували «особливу суспільно 

значущу роботу» [95, с. 123]. Саме у цей період було сформульовано базові 

положення науки щодо розуміння посадової особи, серед яких: а) 

ототожнення їх із чиновниками; б) їх розмежування та визнання посадовими 

особами лише тих, які призначалися «главою держави або центральною 

владою»; в) визнання такими всіх осіб, які утримувалися за рахунок 

державних (казенних) коштів [73, с. 117]. Аналіз цих положень свідчить про 

те, що з‘явилися перші передумови для розмежування державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування, враховуючи критерій 

призначення при формуванні положень вчення про державну службу, її види. 

В. Ігнатьєв, досліджуючи державну службу, визначає її як «певну сферу 

відносин саме у рамках окремого галузевого регулювання» [126, с. 27], а 

М. Карадже-Іскров у монографії «Новітня еволюція адміністративного 

права», яка вийшла друком у 1927 році, намагається простежити ґенезу засад 

регулювання державної служби в аспекті дослідження історії предмету 

адміністративного права [134, с. 21, 22], щоправда, ці положення достатньо 

фрагментарно були сприйняті на той час науковою спільнотою. Цікавими 

виглядають наукові роботи А. Єлістратова, в яких він вважає посадових осіб 

такими, що відрізняються від чиновників, діяльність яких регулюється « 

виключно правовими нормами і їх призначення полягає у соціальному 

служінні громадянам» [95, с. 107]. Більше того, можна стверджувати, що 

саме у цей історичний період розвитку права служби було сформовано 

положення про розмежування права державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування, про соціальне призначення службової діяльності, 

цільову спрямованість служби посадових осіб на виконання суспільно-

необхідних та обов‘язкових робіт, визнання як постійної, так і тимчасової 
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ознаки службової діяльності. Цей період був достатньо результативним у 

розвитку службового права, хоча його напрацювання і не були у повному 

обсязі ураховані, запозичені у подальшому вченими-адміністративістами. 

Третій етап (20-ті роки ХХ століття – початок 40-х років ХХ століття) 

ознаменував відсутність поглиблених тематичних наукових досліджень й 

формування положень теорії публічної служби, що зумовлювалося 

загальними соціально-політичними процесами у державі. В основному 

спостерігалися поодинокі дослідження призначення державної служби, 

ототожнення положень про «посадових осіб» та «службовців» (наприклад, 

роботи В. Кобалевського), а також максимальною концентрацією уваги 

вчених-юристів на дослідженні питань державної служби в аспекті їх 

розгляду як предмету регулювання трудового права («службово-трудових 

правовідносин») й ігноруванням досліджень проблем адміністративного 

права в цілому. 

Четвертий етап (40-8-0-ті роки ХХ століття) ґенези службового права є 

достатньо  змістовним, характеризується появою значної кількості робіт із 

положеннями, які сформували декілька розгалужених теорій права державної 

служби, ускладнили тематичний термінологічний ряд, залишивши 

невирішеними багато проблемних питань, в тому числі і щодо природи 

державної служби, й в основному не порушуючи питання про існування 

публічної служби та права публічної служби. 

Так, зокрема, саме у цей період розробляються положення про 

розуміння «державних службовців» (саме цей термін вважається базовим, що 

й зумовлює панування «права державної служби», а не «права публічної 

служби»), серед яких: а) визнання такими осіб, які перебувають на посадах у 

державних органах (наприклад, роботи С. Студенікіна); б) осіб, які не тільки 

займають посади у державних органах, а й осіб, які виконують завдання, 

пов‘язані із функціями держави (наприклад, роботи І. Євтихієва, 

С. Студенікіна); в) осіб, які займають посади в державних органах, 

виконують завдання, пов‘язані із функціями держави й отримують заробітну 
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плату із бюджету; г) осіб, які займають посади не тільки в органах держави, а 

й в інших інституціях й практично забезпечують реалізацію завдань держави 

(наприклад, роботи В. Манохіна); д) осіб, які займають посади не тільки в 

органах держави, а й в громадських організаціях, на підприємствах, 

установах (наприклад, роботи Ю. Петрова). Це, у свою чергу, зумовило появу 

положень про широке та вузьке розуміння державного службовця (із 

прив‘язкою до державного органу, або ж і до інших державних інституцій) й 

появу двох термінів для їх позначення «державний службовець» та 

«службовець» [73, с. 125]. 

Саме у цей історичний період розвитку службового права, точніше все 

ж таки права державної служби, з‘являються учення про класифікацію 

державних службовців (наприклад, роботи І. Євтихієва, В. Власова, 

Ц. Ямпольської та інших). Так, зокрема, І. Євтихієв та В. Власов 

запропонували поділити всіх державних службовців на дві групи залежно від 

значущості дій, які вони виконують: а) тих, які виконують суто 

«господарсько-технічну роботу або ж функцію підсобного господарського 

обслуговування» [73, с. 126]; б) посадових осіб (керівників державних 

установ, організацій, начальницький склад, покликаний здійснювати 

«комплекс повноважень у межах окремих адміністративних ланок 

службового персоналу» [73, с. 126]. Класифікацію державних службовців за 

іншим критерієм – юридичними  наслідками дій пропонував С. Студенікін й 

виокремлював допоміжний або підсобний персонал та посадових осіб [429, с. 

86-89]. Фактично простежується тотожність положень, хоча і дещо інше 

формулювання критерію поділу (щоправда, зміст критерію залишається тим 

самим). Дещо розширені варіанти класифікаційного розподілу державних 

службовців пропонували І. Пахомов та В. Вишняков, перш за все, за рахунок 

внутрішнього поділу видів на підвиди. Зокрема, І. Пахомов, виокремлюючи 

традиційні групи державних службовців – посадових осіб та допоміжний 

персонал, першу групу розподіляє додатково на: «керівний склад, 

оперативний склад, представників адміністративної влади» [280, с. 20-21; 73, 
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с. 129], а до другої групи відносив тих, хто «виконував суто канцелярські 

функції, технічні функції» [280, с. 20-21]. У свою чергу В. Вишняков 

запропонував вже розширену класифікацію із виокремленням самостійних 

чотирьох груп, серед яких: « адміністратори, оперативні працівники, 

допоміжні працівники, технічні виконавці» [56, с. 43-50]. Саме ці положення 

вчення про види державних службовців було розвинуто у подальші роки у 

працях М. Коніна, О.  Щербини та інших. Хоча вчення про види державних 

службовців дійсно було розроблене, все ж таки службове право не 

перебувало у періоді свого «розквіту, сформованості», оскільки чимало 

важливих питань так і залишилися невирішеними, перш за все, правова 

природа публічної (в даному випадку державної) служби. Окрім того, решта 

різновидів публічної служби взагалі не виокремлювалися, а отже й не 

досліджувалися. Фактично, хоча і були певні наукові результати, службове 

право цього періоду асоціювалося виключно із правом державної служби. І 

лише поодинокі згадування про публічну службу можна знайти у роботах 

Ю. Панейка, який розглядав публічну службу (і саме цей термін він 

використовував) , виходячи із погляду на неї як на «корпорацію публічних 

служб» [256, с. 113]. Він неодноразово наголошував на тому, що для 

публічного службовця «важливо бути високоосвіченим стосовно своєї 

професійної діяльності, а також етичним, оскільки неетичні фахівці 

представляють для керівництва та оточуючих істотну шкоду, тому що його 

негативні якості характеру превалюють» [256, с. 19; 164, с. 58]. Не тільки 

звертається увага на публічний характер діяльності, а й її професійну та 

етичні складові. Однак такі роботи були поодинокими, маловідомими серед 

вчених-юристів, що й зумовило сплеск уваги до них у подальші періоди, 

коли вітчизняна наукова спільнота у ХХІ столітті отримала доступ до них 

(зокрема мова йде про перевидання роботи Ю. Панейка «Наука адміністрації 

та адміністративне право. Загальна частина» й її презентацію у другій декаді 

ХХІ століття [256; 164, с. 54 ]. В цілому ж у цей період 40-80-х років ХХ 
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століття відповідні положення, на жаль, не вплинули на формування 

вітчизняного службового права.  

Наступний (п‘ятий) етап формування службового права, який умовно 

можна назвати новим, який розпочався на початку 90-х років ХХ століття й 

тривав до початку ХХІ століття, характеризується фактично дублюванням 

положень правової науки, сформульованих у попередній період, щоправда із 

поступовим (щоправда, у більшості своїй поодинокі випадки) посиленням 

спеціалізації дослідження окремих питань саме публічної служби й 

службового права. При домінуванні положень щодо державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, з‘являються окремі наукові 

положення, присвячені публічній службі в цілому, в яких зазначається про по 

требу чіткого розмежування її та її окремих різновидів. Це дозволяє 

сформулювати припущення про, що саме публічна служба розглядається, 

хоча і поодиноко, в якості базової категорії для формування наукових 

положень про сутність правових норм, які регулюють відносини різних (а не 

тільки державної чи в органах місцевого самоврядування) видів служби, 

зорієнтованої на забезпечення реалізації та захист публічних (спільних) 

інтересів, що узгоджується із новими пріоритетами розвитку вітчизняної 

адміністративно-правової науки, обраними на початку 90-х років ХХ 

століття. 

Так, зокрема, Л. Коваль у першому за часів незалежної України курсі 

лекцій з адміністративного права, який вийшов друком у 1996 році, зазначає 

при характеристиці суб‘єктів адміністративного права про існування певної 

групи  осіб, які на професійній основі як в органах державної влади й в інших 

інституціях, перебуваючи на посадах за призначенням, конкурсом, обранням, 

контрактом, виконують завдання щодо реалізації та захисту прав, свобод та 

інтересів цих формувань [151, с. 48]. Безперечно, у роботі не згадується 

службове право безпосередньо, однак вже робиться акцент не на державну, а 

на професійну службу, яка здійснюється у різних публічних органах, 

організаціях, установах. Ця діяльність є предметом регулювання 
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адміністративного права, а точніше його структурного елементу, яким, 

напевне, є така сукупність, яка зорієнтована на регулювання відносин 

професійної служби у публічних інституціях. Тобто, можна зробити 

припущення про те, що саме про службове право Л. Коваль і вів розмову, 

висвітлюючи це у своїй роботі у підрозділі під назвою «Професійна служба в 

організаціях» [151, с. 47-66]. Зацікавленість викликає і робота О. Петришина, 

в якій він виокремлює ознаки публічної служби (цікавим є і те, що саме цей 

термін і використовує вчений-юрист), серед яких: «1) зайняття посади у 

відповідних органах та організаціях незалежно від форми власності та 

організаційної структури; 2) службова спрямованість діяльності, яка полягає 

не у роботі на себе, а на «обслуговування» інтересів інших осіб, чужих 

інтересів; 3) професійність службової діяльності, яка знаходить прояв у 

постійній основі, , що, у свою чергу, передбачає наявність певних знань і 

наступність, а отже і зумовлює визнання такої роботи основним джерелом 

матеріального забезпечення особи» [286, с. 139-140]. Це й дозволило 

вченому-юристу сформулювати висновок про те, що публічна служба є 

узагальнюючою категорією, яка фактично охоплює «державну, муніципальну 

і службу у недержавних організаціях (громадських організаціях, політичних 

партіях, навіть приватних підприємствах)» [286, с. 139-140]. Натомість, 

більша частина наукових робіт, підготовлених у 90-х роках ХХ століття, все 

ж таки була присвячена проблематиці державної служби як інституту 

адміністративного права, із висвітленням правового статусу саме державних 

службовців, службової кар‘єри, відповідальності державних службовців. 

Превалюючим було саме концентрування уваги вчених-адміністративістів на 

проблематиці саме державної служби як «спадщини» положень, 

сформованих за часів радянського етапу розвитку адміністративного права, 

лише із поодинокими випадками згадування про «ширшу сферу» прояву 

відповідної служби, службу в органах місцевого самоврядування, яка не є 

різновидом державної служби, а також специфікою «служіння» педагогічних, 

медичних, інших працівників під час  виконання своїх обов‘язків. Прийняття 
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нового Закону України «Про державну службу» певним чином 

стимулювання вчених-юристів до дослідження проблематики питань, 

безпосередньо пов‘язаних із державною службою (мова йде про Закон 

України від 16.12. 1993 року), однак саме цей вид публічної служби і надалі 

залишався пріоритетним предметом галузевих наукових правових 

досліджень. Отже, у період з початку 90-х років ХХ століття і до кінця ХХ 

століття проблематика службового права досліджувалася в аспекті «права 

державної служби» й інколи «право служби в органах місцевого 

самоврядування», без узагальненого наукового пошуку розв‘язання проблем 

службового права в цілому. 

Окрім запозичення досвіду «радянського етапу розвиту 

адміністративного права», акцент уваги вчених-адміністративістів в 

основному було зроблено на вузькоспеціалізованих дослідженнях (вступ, 

умови доступу до служби, службова кар‘єра, окремі види юридичної 

відповідальності державних службовців, заохочення, служба в окремих 

підрозділах тощо). Надмірна звуженість дослідження окремих питань  

кількох видів публічної служби сприяла формуванню достатньо змістовного 

наукового базису для нормотворчості з окремих видів службової діяльності  

й відсутності єдиного наукового фундаменту для уніфікації нормотворчості 

щодо публічно-службової діяльності в цілому, що, у свою чергу, свідчить про 

формування теорії державної, служби, часткового теорії муніципальної 

служби як лише частин теорії службового права при відсутності 

використання як самого терміну «службове право», так і єдності підходів 

вчених-юристів  до розуміння публічної служби, служби, зорієнтованої на 

задоволення публічних інтересів, ас не суто державних. Саме у цей період 

з‘являються комплексні роботи з питань проблематики державної служби, а 

саме: роботи О. Петришина «Правовий статус державної служби: питання 

загальної теорії» [287], С. Дубенко «Державна служба і державні службовці в 

Україні» [89], що певним чином стимулює подальше існування наукової 

дискусії у середовищі вчених-адміністративістів та фахівців у галузі 
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трудового права, яка існувала і раніше, щодо безпосереднього предмету 

галузевого регулювання й обґрунтування існування публічно-службових та 

службово-трудових правовідносин. Це певним чином узгоджувалося із тим 

станом справ, який існував на період 90-х років ХХ століття  у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці, коли були проголошені новітні орієнтири 

розвитку галузі науки, галузі законодавства із акцентом на пріоритетність 

інтересів приватної особи у її відносинах із публічними інституціями 

публічно-владного характеру, хоча загального розуміння щодо їх практичної 

реалізації та будь-яких напрацювань нормативного та наукового змісту ще не 

було. Отже, новий етап розвитку службового права (90-ті роки ХХ століття) 

характеризується переважним дублюванням пріоритетів дослідження 

проблематики державної служби і частково служби в органах місцевого 

самоврядування, відсутністю загальновизнаного розуміння службового 

права, його змісту, призначення, використання відповідного терміну у 

наукових роботах, хоча й появою поодиноких фрагментарних положень, 

безпосередньо присвячених професійній службі у публічно-владних 

інституціях, що й сприяло формуванню окремих підвалин появи фундаменту 

теорії публічної служби, теорії службового права, розширення сфери 

тематичних наукових досліджень, розробки та прийняття законодавчих актів 

з різних видів публічної служби. 

Отже, фактично у ґенезі службового права можна умовно виокремити 

певну кількість етапів, які, на жаль, не дозволяють вести мову про 

наступність дослідження феномену службового права, формування теорії 

службового права, теорії публічної служби. Умовно можна виокремити 

кілька етапів, кожен із яких характеризується не лише своєрідними часовими 

межами, але й особливостями змісту. В цілому ґенеза службового права 

досить своєрідна, «маятникова» (від формування положень службового права 

щодо окремих питань до ігнорування існування його взагалі, ототожнення із 

правом державної служби, поступовим виокремленням підстав для різних 

видів публічної служби і складових службового права, посилення засад 
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спеціалізації у формуванні сучасної теорії службового права. Урахування 

історичних напрацювань дозволяє простежити специфіку формування 

службового права, відносну наступність, сприйняття історичних вихідних 

положень, модифікувати їх із урахуванням реалій та потреб сьогодення. 

І, нарешті, шостий (новітній) етап у формуванні службового права, 

який умовно можна виокремити на початку ХХІ століття і який триває і до 

цього часу. Цей етап можна вважати етапом активного формування 

службового права, поглиблення наукових досліджень, безпосередньо 

присвячених проблематиці службового права, посилення спеціалізації таких 

досліджень, залучення широкого кола фахової наукової громадськості до 

активного наукового пошуку векторів подальшого розвитку службового 

права. Саме у цей період не тільки збільшується кількість  різноманітних 

наукових робіт, безпосередньо присвячених проблематиці службового права, 

але й проводиться ціла серія тематичних  наукових, науково-практичних 

заходів, виокремлюються пріоритети наукових тематичних досліджень на 

рівні національної академії правових наук України, активізується співпраця 

наукової спільноти із юристами-практиками та іншими зацікавленими 

суб‘єктами правовідносин у напрямку формування нової теорії службового 

права.  

Так, можна згадати значну кількість наукових робіт, безпосередньо 

присвячених проблематиці службового права. Так, Ю. Битяк, ґрунтовно 

досліджуючи організаційно-правові засади державної служби в Україні, 

зазначає, що помилковим є ототожнення державної служби й публічної 

служби, як і муніципальної служби із публічною службовою. Вчений-юрист 

обґрунтовує комплексний характер останньої, подає авторський варіант 

співвідношення публічної служби  із державною та муніципальною, 

пропонує впровадити для позначення зазначеної сукупності норм права 

термін «публічна служба» або ж синонімічний термін «служба в органах 

публічної влади» [35, с. 19]. Формулюючи пропозиції щодо удосконалення 

організаційно-правових засад державної служби , вчений постійно зазначає, 
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що відповідні пропозиції є цілком слушними, логічними й для інших видів 

публічної служби, а отже й будуть корисними й у процесі формування 

законодавства про публічну службу, фактично підтверджуючи існування 

останнього як зовнішньої форми виразу права публічної служби (службового 

права). 

Зокрема, Т. Аніщенко, зосереджуючи свою увагу на праві публічної 

служби (саме такий термін вона пропонує використовувати) в системі 

адміністративного права, формулює авторське визначення права публічної 

служби й розглядає його як підгалузь Особливого адміністративного права, 

виокремлює категорію «суб‘єкти службових правовідносин», формулює 

низку факторів, які, на її думку, обумовлюють можливість і доцільність 

систематизації публічно-службового законодавства. Т. Аніщенко намагається 

запропонувати авторську модель системи права публічної служби із її 

поділом на Загальну та Особливу частини, визначення предмету права 

публічної служби як «сукупності суспільних відносин, які виникають, 

змінюються та припиняються з приводу прийняття особи на публічну 

службу, проходження та припинення служби на посадах публічних 

службовців» [23, с. 5]. Цікавим є той факт, що автор намагається розглядати 

право публічної служби у його зв‘язку із публічним правом в цілому, із чим 

варто погодитися, й таким чином зробити акцент на публічно-правовій 

природі відносин публічної служби. Що й дозволяє їй сформулювати цілком 

слушний висновок про те, що саме «публічне право і є тим фундаментом, 

який обумовлює специфіку права публічної служби» [23, с. 7]. Цей висновок 

слід вважати достатньо вагомим для розуміння сутності публічної служби, 

права публічної служби й вважати однією із складових того базису, який 

існує на сьогоднішній день у вирішенні дискусійної проблеми щодо природи 

таких відносин та правових засад їх врегулювання, яка існує вже протягом 

тривалого часу й зумовлює запеклі дискусії між вченими-

адміністративістами та фахівцями у галузі трудового права. Окрім того, 

цінність роботи Т. Аніщенко можна розглядати і в аспекті виокремлення 
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ознак службових правовідносин [23, с. 5] та формулювання авторської моделі 

кодифікаційного акту з питань публічної служби [23, с. 10]. Отже, як бачимо, 

достатньо широкий спектр питань потрапили у поле наукового дослідження 

Т. Аніщенко, що й свідчить про певну ґрунтовність та спеціалізацію її роботи 

як частини сучасного наукового базису для формування новітньої теорії 

службового права. Ще бажано було б згадати і про її наміри аналізувати 

право публічної служби в контексті реалізації євро інтеграційних прагнень 

правотворчості та правозастосування в Україні, що також слід розглядати як 

базу для одного із векторів дослідження службового  права та його 

подальшого розвитку. 

Певну зацікавленість викликає і роботи В. Костюка, присвячена 

науково-теоретичному аспекту концепції права на публічну службу в 

контексті сьогодення [197], в якій він пропонує розглядати право на публічну 

службу в органічному поєднанні права особи на публічну службу та 

сукупності норм права, які регулюють засади реалізації такого права. 

Виокремлюючи публічну службу як базову правову категорію для права 

публічної служби й формулюючи авторське визначення її [197, с. 20], він все 

ж таки акцент робить на специфіці, ролі і значенні норм трудового права у 

врегулюванні зазначених відносин. При цьому він зазначає, що право на 

публічну службу «системним, конституційним правом, яке випливає зі змісту 

права на працю, пов‘язане із правом на державну службу та службу в органах 

місцевого самоврядування, … передбачає зайняття посад у публічно-

правових інститутах влади, передбачає спеціальну процедуру реалізації, 

передбачає набуття правомочностей суб‘єкта відповідних відносин, тобто 

правосуб‘єктності публічного службовця, зумовлює службово-трудові 

відносини…» [197, с. 23]. Отже, простежується певна дискусійність змісту 

матеріалу, запропонованого вченим. З одного боку, це право, що випливає із 

права на працю й зумовлює виникнення «службово-трудових відносин», а, з 

іншого боку,  - це зайняття посад у публічно-правових інститутах влади, 

зв'язок із державною службою так муніципальною службою, особлива 
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процедура виникнення, зміни та припинення відносин тощо. Таким чином, 

має місце одночасне згадування і про приватноправові і про державно-

правові аспекти регулювання одних і тих самих відносин, що викликає 

виникнення певних запитань щодо природи права на «публічну службу». 

Отже, В. Костюк розглядає право публічної служби в аспекті суб‘єктивного 

права особи на публічну службу, хоча й демонструє своєрідність розуміння 

природи такого права. Щоправда, те, що вчений-юрист все ж таки 

розмежовує трудове право і право публічної служби у реалізації права особи 

на публічну службу свідчить і його позиція щодо тенденцій удосконалення 

положень чинного законодавства щодо врегулювання відносин публічної 

служби із чітким виокремленням стратегічних напрямків удосконалення як 

трудового законодавства, так і законодавства про публічну службу [197, с. 

23]. І, нарешті, В. Костюк досліджує проблематику джерел права публічної 

служби, із вказівкою на доцільність кодифікації відповідного законодавства 

та прийняття Кодексу про публічну службу як «результату консолідації 

зусиль уповноважених інститутів публічної влади, правничих шкіл, шкіл 

публічної служби, експертів тощо» [197, с. 23]. 

Варто згадати роботи Т. Коломоєць, присвячені проблематиці 

службового права. Зокрема, доцільність використання терміну «службове 

право» у співвідношенні із іншими суміжними термінами, аналіз наявних 

наукових тематичних робіт сучасних вчених-адміністративістів із їх 

розподілом на кілька груп залежно від предмету безпосереднього 

дослідження, з‘ясування ролі і місця службового права у системі 

адміністративного права – ось далеко неповний перелік питань, які порушує 

вчений-юрист. Зацікавленість викликає обґрунтування автором пропозиції 

щодо доцільності використання терміну «службове право», яке формується із 

урахуванням загальних правил юридичної термінології щодо тих понять, які 

визначають певну сукупність норм права [171, с. 134]. Зокрема для 

забезпечення уніфікованого підходу до формування сучасного понятійного 

ряду системи права України доцільним вбачається використання саме 
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терміну «службове право», а не «право публічної служби», який варто 

розглядати як термін-синонім [171, с. 134]. При цьому окрім питання 

уніфікації термінологічного ряду Т. Коломоєць вважає за доцільне згадати й 

потребу запозичення історично сформованих підходів до назви такої 

сукупності правових норм, й робить посилання на праці І. Тарасова, 

Л. Штейна, які ще у ХІХ столітті пропонували використовувати саме цей 

термін для позначення відповідної сукупності правових норм. Притому увагу 

Т. Коломоєць концентрує й на з‘ясуванні питання щодо ролі і місця 

службового права у системі адміністративного права та національного права 

в цілому. Логічними виглядають обрані нею аргументи щодо наявності ознак 

підгалузі у зазначеної сукупності правових норм, достатньо толерантною 

виглядає дискусія вченої-юриста із прихильниками визнання службового 

права в якості інститут права (в т.ч. й комплексного) та галузі національного 

права [171, с. 134-136]. У підсумку це дозволило їй сформулювати достатньо 

слушний висновок про те, що службове право є «сукупністю норм права, які 

«генетично» пов‘язані із адміністративним правом, що набула ознак підгалузі 

останнього, завдяки чому її цілком можна розглядати и як елемент Особливої 

частини (Особливого адміністративного права) системи відповідної галузі 

права» [171, с. 138]. Досліджуючи феномен службового права, Т. Коломоєць 

також звертає увагу на можливість розгляду службового права як 

невід‘ємного складника професійного навчання публічних службовців [172, 

с. 149-166], із акцентом на нього як складової процесу підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти, процесу підвищення рівня професійної 

компетентності публічних службовців. При цьому зазначає, що важливим є 

усвідомлення ролі і значення службового права як складового елементу 

системи національного права, специфіки його змісту, джерельної бази та 

пріоритетів систематизації останньої, найоптимальнішою формою якої 

пропонується вважати кодифікацію [172, с. 149-166]. Проблематика джерел 

службового права та можливих напрямків їх систематизації у різних формах 
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привернули увагу також І. Голосніченка, Н. Золотарьової [64], М. Германюк 

[175, с. 188]. 

Проблематику обрання досконалої назви щодо відповідної сукупності 

норм права порушує у своїй роботі і В. Колпаков. Зазначаючи, що на 

сьогоднішній день існує цілий синонімічний ряд, а саме : «службове право», 

«право публічної служби», «публічно-службове право», «публічне службове 

право», однак задля усунення «засміченості» термінологічного апарату та 

узгодженості останнього в сучасних умовах доцільним виглядає 

використання терміну «службове право» [184, с. 120-121]. Окрім того, 

вчений-юрист звертає увагу і на зміст базової категорії, яка визначає зміст 

службового права, - «публічна служба», різні підходи до її розуміння, 

співвідношення доктринального і нормативного її аспектів, а також 

визначаючи основні засади гармонізації нормативного визначення публічної 

служби із європейськими правовими стандартами в умовах реалізації 

євроінтеграційних прагнень нашої держави » [184, с. 120-121]. 

Деякі питання принципів публічної служби, права публічної служби у 

їх розгляді в контексті досвіду співробітництва України та SIGMA й 

запозичення європейських правових стандартів та досягнень європейської 

правової науки з цього питання при формуванні теорії службового права та 

підготовці кодифікованого службового акту детально аналізує О. Губанов 

[75, с. 30-33]. Проблематиці визначення ролі з місця права публічної служби 

у системі сучасного адміністративного права приділена увага Р. Мельником. 

Так, зокрема, виокремлюючи службове право (саме цей термін він 

використовує) в якості підгалузі адміністративного права, пропонується чітко 

усвідомлювати саме публічно-правову природу цієї сукупності норм права, 

яка є незалежною від трудового права в системі національного права, а також 

пам‘ятати, що вона перебуває у структурі Особливого адміністративного 

права, оскільки «не регулює лише основні та необхідні аспекти 

взаємовідносин між публічною адміністрацією та приватними особами» [242, 

с. 284]. Достатньо специфічними є й джерела службового права, які 
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представляють собою «низку спеціальних законодавчих та підзаконних актів, 

що слід розглядати як передумову для їх можливої кодифікації» [242, с. 284]. 

Цікавим є й те, що Р. Мельник здійснює компаративно-правові дослідження, 

із акцентом на досвід формування службового права Німеччини, й також 

пропонує запозичити усталене використання терміну «службове право» для 

позначення відповідної сукупності правових норм, щоправда зазначає про 

специфіку використання терміну «чиновницьке право» та зосереджує увагу 

на доцільності співвідношення «службового права» та «чиновницького 

права» як цілого і частини [242, с. 194]. На це ж звертає увагу і Т. Коломоєць, 

із посиланнями на наукові праці Ю. Старилова, й зазначає, що «чиновницьке 

право є дослівним перекладом назви однієї із складових публічного 

службового права» [424, с. 307] [171, с. 133-134], поряд із якою також 

«виокремлюється «право службовців» (не чиновників), а також право 

працівників, які перебувають у системі публічної служби» [424, с. 307], [171, 

с. 133]. 

Аналізуючи наявні наукові праці, безпосередньо присвячені 

проблематиці службового права, які вийшли друком у період новітнього 

етапу розвитку вітчизняної правової науки, не можна не згадати про 

фундаментальні наукові роботи, присвячені вищезазначеним питанням, які 

підготовлені Л. Білою-Тіуновою [37], С. Ківаловим [143], Ю. Кізіловим [144], 

Ю. Битяком [32], М. Цурканом [397], О. Петришиним [248], С. Федчишиним 

[460] та ін. Окрім того, питання службового права згадуються, щоправда в 

контексті більш комплексних проблем, у роботах І. Гриценка [73], 

Ю. Пирожкової [291, с. 20], І. Болокан [40, с. 20] та ін. Службовому праву 

приділяють увагу і автори навчальних посібників, зокрема: автори 

підручника «Загальне адміністративне право» за загальною редакцією 

І. Гриценка, зазначаючи , що «службове право є підгалуззю Особливого 

адміністративного права, його мета полягає у визначенні юридичного статусу 

державних службовців і порядку його реалізації» [115, с. 71] й уточнюють 

свою позицію, перераховуючи підгалузі Особливого адміністративного 
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права, знову ж згадують службове право [115, с. 72]. Погоджуючись із 

позицією авторів підручника щодо елементу системи адміністративного 

права, дещо дивним виглядає використання при визначенні мети службового 

права словосполучення «державні службовці», оскільки поза увагою 

залишаються інші види публічних службовців, відносини за участю яких 

також регулюються службовим правом. Т. Коломоєць у підручнику 

«Адміністративне право України. Академічний курс» безпосередньо 

використовує термін «службове право» й визначає публічну службу як 

узагальнене правове явище, складовими якого є і державна, і муніципальна, і 

решта різновидів служби публічно-правової природи [165, с. 122-124]. 

Автори навчального посібника «Загальне адміністративне право» В. Бевзенко 

та Р. Мельник також виокремлюють відповідну сукупність правових норм в 

якості підгалузі Особливого адміністративного права, щоправда, пропонують 

називати її «правом публічної служби» [243, с. 63]. Автори підручника 

«Адміністративне право України. Повний курс» зазначають, що «в умовах 

сьогодення визнано, що складниками Особливого адміністративного права є 

… службове право» [10, с. 37]. 

Приємно відзначити, що проблематика службового права у наукових 

колах активно обговорюється під час різноманітних наукових, науково-

практичних заходів, а також на сторінках провідних вітчизняних наукових 

фахових видань. Щоправда, такої наукової тематичної дискусії, яка протягом 

тривалого часу розгорталася на сторінках російського журналу «Государство 

и право» безпосередньо стосовно проблематики службового права, поки що 

немає. Започаткування таких заходів істотно сприяє консолідації наукової 

спільноти навколо конкретного питання й у підсумку дозволяє сформувати 

загальне уявлення про стан справ щодо конкретного проблемного питання. 

Достатньо цікавим є аналіз наукових публікацій у вищезазначеному журналі 

з проблематики відкритої наукової дискусії щодо службового права 

(наприклад, роботи О. Гришковця, Ю. Старилова, Л. Акопова, С. Чанного та 

ін.). Більше трьох років на рівні наукових статей службове право 
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досліджувалося в аспекті пошуку його місця у парадигмі адміністративного 

та національного права, визначення моделі його предмету, системи, 

розуміння методу регулювання, обґрунтування інституціонального, 

підгалузевого, галузевого його змісту. Не можна не згадати ґрунтовне 

доведення О. Гришковцем «історично сформованого коріння» службового 

права, яке сягає ХІІІ століття і як наслідок «службове право – це добре забуте 

старе» [74, с. 42], що і підтверджується аналізом праць Ф. Кокошкіна, 

І. Тарасова та інших вчених-юристів. Не менш цікавими виглядають 

запропоновані ним критерії виокремлення предмету службового права, серед 

яких: юридичний критерій кількісного характеру, юридичний критерій 

якісного характеру, критерій політичний [74, с. 45], що у підсумку дозволило 

вченому-юристу сформулювати висновок про інституціональний характер 

службового права,відсутність підстав для розгляду останнього в якості 

підгалузі адміністративного права [74, с. 53] й піддати критиці погляди тих 

вчених, які все ж таки службове право вважають підгалуззю сучасного 

адміністративного права. Натомість Ю. Старилов навпаки доводить 

існування передумов для виокремлення службового права в системі 

адміністративного права як підгалузі, враховуючи специфіку предмету, однак 

використовуючи традиційний метод адміністративно-правового регулювання 

[424, с. 308]. Ці ж положення, із акцентом на ґрунтований аналіз робіт 

вчених-адміністративістів (наприклад, Л. Акопова, О. Гришковця, 

Д. Бахраха, С. Чанного та інших) й посиланнями на положення чинного 

законодавства, яке фіксує засади регулювання публічно-службових відносин, 

Ю. Старилов дублює і на сторінках українських наукових фахових видань 

[424, с. 301-327]. Щоправда, слід зазначити, що у своїх роботах Ю. Старилов 

дещо змінює свою позицію щодо розуміння місця службового права в 

системі адміністративного права (від галузевого її розуміння до 

обґрунтування його підгалузевого характеру) й демонструє їх у новітніх 

джерелах [424]. Схожі за змістом положення пропонує Л. Акопов, який 
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також долучається до наукової дискусії [13, с. 5-9], а також Ю. Аврутін та 

В. Манохин, які рецензують роботи зі службового права [2]. 

Варто зупинитися і на роботах С. Чанного, який також ґрунтовно 

досліджує проблематику службового права, обґрунтовуючи спочатку 

підгалузевий його характер [462, с. 18], а у подальшому й формування 

передумов для його виокремлення в якості самостійної галузі права [462, с. 

33], формулює цілу низку обґрунтованих висновків про специфіку предмету 

службового права, щоправда наполягає на потребі повної відмови від 

приватноправового регулювання будь-яких відносин за участю публічних 

службовців, а також джерельної бази його, зазначаючи, що «службове право 

все ще можна розглядати лише як галузі права, що формується [462, с. 34; 

464, с. 272]. Ці ж положення, опубліковані на сторінках російських наукових 

фахових видань та у навчальних джерелах, він подає і в українських фахових 

виданнях [463], що дозволяє долучитися до відповідної наукової дискусії і 

українським вченим-адміністративістам, запровадити практику використання 

фахових наукових журналів як своєрідної «площадки» для наукового 

тематичного дискурсу. Як наслідок, поява спеціального випуску 

Всеукраїнського юридичного журналу «Право України», актуальною темою 

номеру якого обрану «Новий Закон України «Про державну службу»: 

актуальні проблеми реалізації» [263, с. 9-100], й у якому зосереджено увагу 

на аналізі значної кількості проблемних питань сучасного службового права. 

Пріоритетною формою сучасних наукових досліджень проблематики 

службового права можна назвати й підготовку тематичних монографій, 

основною метою формування яких є консолідація зусиль вітчизняних та 

зарубіжних вчених-юристів у напрямку поглибленого дослідження феномену 

службового права, з‘ясування його реального ресурсу, місця, ролі в системі 

сучасного права. Прикладом можна вважати колективну монографію 

«Службове право: виток, сучасність та перспективи», у змісті якої 

виокремлюються сучасні доктринальні підходи щодо інституційного, 

функціонального та процедурного аспектів службового права, пріоритетів 
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визначення його місця в системі адміністративного права та системі 

національного права в цілому, систематизації його джерел [412]. 

Саме для сучасного періоду розвитку вітчизняної адміністративно-

правової науки характерною є консолідація зусиль вчених і у напрямку 

ґрунтовного дослідження окремих проблемних питань службового права. 

Прикладом може слугувати підготовка цілої серії навчальних джерел, а саме: 

«Дисциплінарно-деліктне право України» [85], «Заохочення у службовому 

праві» [122], «Правове регулювання патронатної служби в Україні» [304], 

«Службове право України: словник термінів» [411], «Публічна служба. 

Зарубіжний досвід та пропозиції для України» [373] тощо. Окрім того, не 

варто забувати і про науково-практичні коментарі до Закону України «Про 

державну службу» , які містять чимало обґрунтованих доктринальних 

положень щодо службового права [257;258]. 

Сплеск уваги до проблематики службового права зумовлює й визнання 

в якості пріоритетних наукових досліджень на рівні дисертаційних робіт 

(Перспективні напрями кандидатських і докторських досліджень за 

юридичними спеціальностями, затверджені рішенням Президії НАПрН 

України від 18.10.2013 року № 86/11), фундаментальних досліджень (Основні 

наукові напрями й найважливіша фундаментальні дослідження у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук, затверджені постановою 

Президії НАН України від 20.12.2013 року № 179), створення у структурі 

Національної академії правових наук України Навчально-наукової 

лабораторії з дослідження проблем службового права, організацію та 

проведення тематичних наукових, науково-практичних заходів. В якості 

прикладу останньої цілком можна згадати Першу міжнародну науково-

практичну конференцію «Публічна служба і адміністративне судочинство: 

здобутки і виклики» (м. Київ, 05-06. 07.2018 року), учасники якої ґрунтовно 

проаналізували «питання теоретико-правового характеру, що охоплюють 

дослідження поняття, сутності, принципів, видів і особливостей нормативно-

правового регулювання публічної служби за українським законодавством, … 
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питання взаємозв‘язку публічної служби з адміністративним правом, 

адміністративним судочинством … з іншими галузями права» [57, с. 5]. При 

цьому характерним є зосередження уваги наукової фахової спільноти на 

проблематиці розуміння змісту службового права (наприклад, робота 

М. Титаренко) [438, с. 403-405], публічної служби як базової категорії 

службового права (наприклад, роботи І. Сопілко [413, с. 385-388], 

Є. Курінного [211, с. 220-224], О. Коропатова [196, с. 191-194], К. Шустрової 

[470, с. 471-475]), співвідношення публічної служби із суміжними видами 

(наприклад, роботи О. Кузьменко [204, с. 211-216], М. Цуркана [459, с. 426-

434]), статусу публічних службовців (наприклад, роботи О. Стрельченко 

[428, с. 399-402], А. Шарої [466, с. 451-453], Т. Коломоєць [170, с. 175-180]), 

джерел службового права (наприклад, роботи І. Голосніченка, 

Н. Золотарьової [64, с. 85-89]). 

Отже,  ґенеза службового права характеризується етапністю, 

відсутністю сформованого вчення про службове право, комплексних 

монографічних досліджень. У роботі умовно виділяється кілька етапів ґенези 

службового права і зазначається, що витоки його фактично були у більшості 

своїй закладені у наукових роботах вчених-юристів ще у ХІХ столітті, хоча 

деякі поодинокі положення можна зустріти і раніше. Кожен із етапів 

визначається часовими рамками та його специфікою у його порівнянні із 

іншими. Перший етап (сер. ХІХ століття – поч. ХХ століття) 

характеризується ототожненням публічної служби із державною службою, 

службового права виключно із правом державної служби (службою 

государю, монарху), а саме державна служба у її тісному зв‘язку із 

внутрішнім державним управлінням досліджується у рамках державно-

правової проблематики. У роботах І.Т. Тарасова, І. Андреєвського, 

М. Кокунова, В.  Івановського та інших аналізуються переважно узагальнені 

положення тематичного змісту й формулюється висновок про фрагментарну 

(на рівні окремих питань) увагу наукової спільноти того часу до феномену 

публічної служби, службового права. Другий етап (поч. ХХ століття – 20-ті 
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роки ХХ століття) ознаменувався формуванням положень про посадову 

особу, її відмежування від чиновника, закладенням основ для розмежування 

державної та муніципальної служби, визнанням постійної та тимчасової 

ознаки служби, обґрунтуванням (хоча і узагальненим) потреби дослідження 

проблем державної служби у рамках поліцейського (адміністративного) 

права (наприклад, роботи А. Єлістратова, М. Карадже-Іскрова, 

М. Куплеваського, В. Кобалевського, О. Євтихієва та інших). Третій етап (20-

40 роки ХХ століття) - етап відсутності поглиблених тематичних наукових 

досліджень,максимальної концентрації дослідження проблем державної 

служби в аспекті предмету трудового права на тлі поодиноких публічно-

правових робіт з проблем правового статусу службовців (наприклад, роботи 

В. Ігнатьєва, В. Кобалевського). Четвертий етап (40-80 роки ХХ століття) 

характеризується появою значної кількості наукових робіт, які можна 

розглядати як складові положення теорії права державної служби, 

класифікації державних службовців, ускладненням тематичного 

термінологічного ряду, появою комплексних наукових робіт, щоправда із 

залишенням поза науковим дослідженням проблем правової природи 

державної служби й взагалі інших видів публічної служби (наприклад, 

роботи С. Студенікіна, І. Євтіхієва, В. Манохіна, Ц. Ямпольської та інших), 

асоціюванням публічної служби із державною службою, а службового права 

із правом державної служби. П‘ятий етап (90-ті роки ХХ століття) 

характеризується, поряд із дублюванням положень теорії права державної 

служби, посиленням спеціалізації наукових досліджень різних видів 

публічної служби. У цей період формулюються положення теорії державної 

служби й муніципальної служби й поодиноко зазначається про можливість 

порушення питань про службове право, право публічної служби. 

Формулюється висновок про те, що, хоча витоки службового права були 

сформовані ще у ХІХ столітті, все таки лише на у кінці ХХ століття фактично 

можна вести мову про його реальне позиціонування. Саме для новітнього 

етапу розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки, а отже і 
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відповідного етапу формування службового права характерним є: а) 

активізація зусиль вчених-юристів, перш за все вчених-адмінстративістів, у 

напрямку поглибленого дослідження феномену службового права; б) 

поєднання вузькоспеціалізованих досліджень, присвячених безпосередньо 

окремим проблемним питанням службового права, й досліджень 

комплексного характеру, зорієнтованих на з‘ясування предмету, методу, 

системи службового права, визначення його місця і ролі у системі 

національного права; в) пошук оптимальної моделі для позначення 

відповідної сукупності норм права при пануванні єдності поглядів вчених-

юристів стосовно існування такої виокремлено сукупності; г) обґрунтування 

доцільності формування сучасної теорії службового права як основи для 

проведення систематизації законодавства про публічну службу; д) 

узгодження положень вітчизняної правової науки з питань службового права 

із положеннями європейської правової науки за рахунок запозичення 

останніх та модифікації змісту існуючих вітчизняних аналогів. Саме тому 

цілком можна сформулювати висновок про те, що сучасний новітній етап 

формування службового права є багатоцільовим, змістовним, 

результативним, є «докорінним етапом» його ґенези, фактично можна 

вважати етапом формування нової теорії службового права, формування 

передмов та наукового фундаменту для систематизації законодавства про 

публічну службу.  

 

 

1.2 Службове право: предмет, методи, функції та система 

 

 

Для з‘ясування питання про те,що ж є предметом службового права 

варто, перш за все, визначитися із тим, що взагалі є предметом правового 

регулювання. Велика українська юридична енциклопедія визначає правове 

регулювання як «впорядкування суспільних відносин за допомогою 
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юридичних засобів (норм права, нормативно-правових актів, актів реалізації 

права та обов‘язків тощо)» [50, с. 516]. При цьому правове регулювання 

зорієнтоване на об‘єкт, яким є «поведінка людей та їх об‘єднань у 

суспільстві, яка з огляду на свою соціальну значущість регулюється нормами 

права (юридично значуща поведінка)» [50, с. 516] та предмет, яким є «такі 

суспільні відносини, впорядкування яких є можливим і водночас доречним за 

допомогою юридичних засобів … при цьому такі відносини мають 

відповідати таким ознакам: 1) мати соціальну значущість; 2) зачіпати 

інтереси інших осіб або суспільства в цілому; 3) допускати можливості 

соціального конфлікту внаслідок цільності та обмеженості ресурсів 

(суспільних благ); 4) бути сталим, часто повторюватися; 5) припускати 

можливість зовнішнього, саме правового контролю за ними» [50, с. 516-517]). 

Предмет правового регулювання фактично окреслює коло тих суспільних 

відносин, на врегулювання яких зорієнтована певна сукупність норм права. 

Іншими словами, предмет правового регулювання визначає те, на що ця 

сукупність норм права зорієнтовує свою дію, а отже й відповідає на 

запитання «Що ця сукупність норм права регулює?». Отже, для з‘ясування 

предмету регулювання службового права слід з‘ясувати – що саме воно 

регулює? Які саме відносини воно покликане регулювати? Для відповіді на 

це запитання необхідно розмежовувати доктринальний та нормативний 

підходи до визначення предмету службового права. Якщо для першого 

важливо проаналізувати наявні положення наукових робіт, безпосередньо 

присвячених проблематиці службового права, і з‘ясувати, що саме вчені-

юристи вважають предметом службового права. Тоді як для іншого варто 

проаналізувати положення сучасного чинного службового законодавства 

(законодавства про публічну службу) й визначитися із позицією законодавця 

з цього питання. 

Отже, доктринальний погляд на предмет службового права. Так, 

наприклад, Т. Аніщенко, яка детально аналізує проблематику службового 

права, його предметом (вона називає відповідну сукупність норм права 
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«правом публічної служби») вважає «сукупність суспільних відносин, які 

виникають, змінюються та припиняються з приводу прийняття на публічну 

службу, проходження та припинення служби на посадах публічних 

службовців» [23, с. 8]. Ю. Старилов предмет службового права розглядає як 

«сукупність правових норм, що регулюють публічно-службові відносини,які 

складаються в органах публічної служби  з приводу її організації та 

функціонування, здійснення компетенції державних органів та органів 

місцевого самоврядування» [425, с. 21]. При цьому вживає словосполучення 

«публічно-службові правовідносини», фактично відмежовуючи їх від 

приватно-правових, якими у правовій науці в аспекті дискусії щодо 

визначення правової природи службового права між представниками науки 

адміністративного та трудового права вважаються «службово-трудові  

відносини, тобто відносини за участю державних службовців, які 

регламентуються нормами службового права. Однак також варто зазначити, 

що у деяких своїх роботах Ю. Старилов дещо змінює свою позицію й 

формулює істотно розширене розуміння предмету службового права, 

зазначаючи, що предметом службового права є як «державно-службові, так і 

муніципально-службові відносини» [425, с. 20], тим самим поширюючи дію 

службового права не тільки на державу, а й муніципальну службу. 

О. Гришковець, аналізуючи, ґенезу службового права, робить посилання на 

роботу Ф. Кокошкіна, в якій предмет «права службового (вчинення про 

державну службу)» розглядається як «юридичні відносини, в які держава 

вступає із підданими з метою забезпечити за собою їх постійні послуги для 

виконання різних державних завдань» [161, с. 137-138]. А посилаючись на 

роботи І. Тарасова, О. Гришковець висвітлює його підхід до розуміння 

предмету службового права, яке також ототожнює, як і Ф. Кокошкін, із 

правом державної служби, як «відносин щодо заходів щодо застосування до 

осіб, які перебувають на державній службі, завдяки яким забезпечується 

правильність і закономірність у всіх сферах державної служби, поліцейської 

діяльності» [74, с. 43]. В. Колпаков визначає предмет службового права як 
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суспільні відносини, які виникають у процесі публічної служби «(статусу 

публічних службовців, проходження ними публічної служби)» [184, с. 121]. 

При цьому він службове право пропонує розглядати як синонім публічної 

служби [184, с. 90], щоправда, доречно вести мову було б про «право 

публічної служби». С. Чаннов достатньо ґрунтовно аналізує предмет 

службового права, розмежовує публічно-службові та службово-трудові 

відносини й звертає увагу саме на публічно-правове регулювання відносин 

публічної служби. При цьому вчений-юрист детально аналізує підходи своїх 

колег вчених, які також формулюється авторські визначення предмету 

службового права, й зазначає, що спостерігається кілька тенденцій у 

висвітленні цього питання, а саме: або ж формулювання визначення 

предмету службового права через перерахування видів суспільних відносин, 

на врегулювання яких службове праве зорієнтоване, із використанням 

узагальнених словосполучень типу «службово-публічні», «державно-

службові», та ін., або ж за рахунок  перерахування суспільних відносин,  які 

регулюються складовими службового права, із акцентом на сфері цих 

відносин (наприклад, «сфера правоохоронної служби», «сфера цивільної 

служби» тощо) [463, с. 282]. Авторську позицію вчений-юрист формулює 

достатньо розгорнуто, спочатку зазначаючи, що предметом службового права 

повинні бути суспільні відносини «специфічної трудової (службової) 

діяльності певних категорій працівників (службовців)» [463, с. 282]. 

Щоправда, у подальшому зазначає, що предмет службового права не має 

бути механічним поєднанням предметів регулювання складових публічної 

діяльності (публічної служби). Воно має регулювати «діяльність тільки 

певної частини державних та муніципальних службовців, до яких, у першу 

чергу, мають входити службовці, які займають найвищі посади, а також 

посади  із  високою корупціоногеннністю» [463, с. 283], а також «діяльність 

певної частини працівників юридичних осіб з державною та муніципальною 

участю» [463, с. 283], «діяльність інших осіб, які здійснюють публічно-

владну діяльність» [463, с. 283]. Узагальнюючи свою позицію щодо 
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розуміння предмету службового права, він робить акценти на тому, що дія 

службового права має поширюватися на ту діяльність, яка відповідає 

наступним ознакам: «спрямована на служіння державі або муніципальному 

утворенню; має публічний характер; характеризується наявністю владних 

повноважень й участю у реалізації загальнозначимих функцій, тобто має 

ознаки діяльності державних та муніципальних службовців» [463, с. 283]. З 

одного боку, він визначає ознаки публічної служби, а, з іншого, - обмежує 

предмет службового права у своєму уточненні лише державною та 

муніципальною службою. 

Цікавою виглядає позиція Т. Коломоєць щодо визначення предмету 

службового права. Формулюючи своє бачення вирішення питання місця 

службового права в системі національного права, вона виокремлює предмет 

регулювання службового права, як «відносини, пов‘язані із організацією та 

функціонуванням публічної служби («особливого різновиду діяльності осіб, 

які працюють в організації публічного сектору і повинні задовольняти 

публічні інтереси») [405, С. 73], служити публічним інтересам» [144, С.134]. 

Отже, спостерігається її «тяжіння» до публічної служби як предмету 

регулювання службового права та уточнююча позиція щодо розуміння 

публічної служби, яку вона вважає за доцільне висвітлити вже у самому 

формулюванні авторського визначення. Доречно також зробити уточнення, 

що вона  також формулює авторську позицію набуття відповідною 

сукупність правових норм ознак відносно виокремленого предмету 

правового регулювання, а саме «замкнутість сфери регулювання» [144, С. 

134-135]. Отже, предмет правового регулювання також формулюється через 

вказівку на суспільні відносини у публічній службі. Все це зумовлює 

нагальну потребу з‘ясувати, що саме представляє собою публічна служба. 

Повертаючись до визначення предмету службового права, публічної 

служби, запропонованого Т. Коломоєць, із посиланням на роботу 

А. Школика, публічну службу можна визначити як «особливий різновид осіб, 

що працюють в організаціях публічного сектору і повинні задовольняти 
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публічні інтереси» [468, с. 73; 171, с. 134]. Ю.Л. Панейко свого часу визначав 

публічну службу як «корпорацію публічних служб» [256, с. 113]. Він взагалі 

зазначав, що «батьківщиною поняття «публічна служба» в науці 

адміністративного права була Франція й це поняття розкривалося як «спосіб 

ведення публічної адміністрації» [256, с. 112-113]. Посилаючись на роботи 

Л. Дюгі, зазначав, що у розумінні того часу «публічна служба – це кожна 

діяльність, виконання якої має регулюватися, забезпечуватися та 

контролюватися правлячими, тому що їх виконання є конечним для реалізації 

та поширення суспільної спів залежності, яка може бути … реалізована 

тільки інтервенцією правлячої сили» [256, с. 112-113]. В Колпаков пропонує 

визначати публічну службу через перерахування окремих різновидів її, до 

числа яких він пропонує віднести «політичну службу, державну службу, 

службу в органах місцевого самоврядування» [184, с. 91], при цьому він 

зазначає, що у правовій доктрині є як вузьке, так і широке розуміння 

публічної служби, перше «викладене у Концепції адміністративної реформи, 

а друге – у роботах багатьох вчених-юристів, серед яких узагальнюючою 

вважає позицію О. Петришина [184, с. 91]. Аналізуючи підхід О. Петришина 

щодо визначення публічної служби, можна виокремити два елементи, а саме: 

формулювання ним ознак публічної служби, які у сукупності формують зміст 

публічної служби, і з цим варто погодитися. Окрім того, доречним вбачає 

вчений-юрист уточнити свою позицію шляхом перерахування тих видів 

служби, які у сукупності формують публічну службу. Отже, щодо ознак, до 

них належать: « 1) зайняття посади у відповідних органах і організаціях 

незалежно від форм власності та конкретних організаційних структур; 2) 

службова спрямованість діяльності, яка полягає у роботі не на себе, а на 

обслуговування «чужих інтересів»; 3) професійність службової діяльності, 

тобто здійснення останньої на постійній основі, що потребує певних знань і 

наступності та є основним джерелом матеріального забезпечення працівника 

[286, с. 139-140]. Уточнюючи свою позицію щодо різновидів публічної 

служби, які формують публічну службу, О. Петришин відносить до їх числа 
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державну службу, муніципальну службу, службу в недержавних організаціях 

(громадських організаціях, політичних партіях, і навіть приватних 

підприємствах) [286, с. 139-140]. Щодо останніх є певні сумніви в аспекті 

доцільності використання такого узагальненого визначення, що, у свою 

чергу, вимагає уточнення позиції стосовно зв‘язку відповідних інституцій із 

публічними інтересами, цільовою спрямованістю їх діяльності, публічно-

владного характеру останньої та ін.  

Визначення публічної служби також пропонують Н. Янюк як 

«професійної, політично неупередженої діяльності осіб на посадах державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування» [373, с. 482]. І 

додаткове уточнення надає, що «професійний рівень відповідної служби 

можливий лише за умови, якщо вона буде знаходитися поза межами 

політичного впливу» [373, с. 482]. В. Тимощук та А. Школик пропонують 

розглядати публічну службу у широкому розумінні, коли до публічної 

служби фактично включаються діяльність всіх суб‘єктів публічних 

правовідносин, які «пов‘язані у своїй діяльності із здійснення функцій 

держави», та у вузькому розумінні – як «діяльність службовців органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування» [373, с. 11-12]. Окрім 

того, вони пропонують виокремлювати інституційний тва функціональний 

аспекти публічної служби, де перший передбачає «діяльність працівників 

усіх організацій публічного сектору : органів державної влади … державних 

підприємств, установ, органів місцевого самоврядування, комунальних 

підприємств, установ» [373, с. 11-12], а інший привертає увагу у тому сенсі, 

що « … завдання публічної служби виконуються не лише органами та 

організаціями публічного (державного та муніципального) секторів, а й 

делегуються громадськими організаціям і навіть приватним структурам» 

[373, с. 11-12]. К. Шустрова публічну службу визначає як « службову 

діяльність фізичних осіб щодо забезпечення виконання владних повноважень 

суб‘єктів публічного права» [470, с. 474]. Л. Савранчук пропонує розглядати 

публічну службу як «реалізацію народом влади через виконання завдань і 
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функцій держави, спрямованих на забезпечення публічних інтересів особами 

на постійній професійній відплатній основі за рахунок  бюджетних коштів в 

органах публічної влади на підставі адміністративно-правового акту про 

призначення на посаду» [468, с. 73; 171, с. 134]. Приємно, що перед 

формулюванням відповідної дефініції, автор пропонує виокремлення ознак 

публічної служби, а потім намагається їх врахувати при формулюванні 

визначення публічної служби. 

Н. Рунова йде аналогічним шляхом й формулює перелік ознак 

публічної служби, серед яких: « 1) виникнення правовідносин на підставі 

фактичного складу, обов‘язковим елементом якого є акт призначення на 

посаду чи результат виборів; 2) постійність та професійна основа виконання 

службових повноважень; 3) зайняття публічної просади в органах публічної 

влади; 4) спрямованість на задоволення публічних інтересів, визначених 

державою і забезпечених правом інтересів соціальної спільноти, задоволення 

яких є умовою та гарантією її існування та розвитку» [392, с. 272]. Через 

перерахування ознак публічної служби пропонує визначати її і О. Коропанов, 

а саме: «це професійна, публічна діяльність осіб, які обіймають політичні 

посади, посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

спрямована на задоволення публічних інтересів, визначених державною, й 

надання адміністративних послуг» [196, с. 193-194]. Щоправда, деталізація 

щодо надання адміністративних послуг виглядає зайвою. Можна цілком 

використовувати узагальнююче розуміння цільового призначення публічної 

служби й зазначати у визначенні про «спрямованість на виконання 

повноважень публічної адміністрації», яке свого часу запропонував В.Б. 

Авер‘янов при формулюванні авторського визначення публічної служби [1, 

С. 8-9]. Нормативний аспект публічної служби пов'язаний, перш за все, із 

офіційним закріпленням визначення публічної служби у ст. 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України як «діяльності на державних 

політичних по садах, у державних колегіальних органах, професійної 

діяльності суддів, прокурорів, військової служби, альтернативної 
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(невійськової) служби, іншої державної служби, патронатної служби в 

державних органах, служби в органах влади Автономної Республіки Крим,  

органах місцевого самоврядування». Отже, спостерігаємо тенденцію до 

перерахування у офіційному визначенні різновидів публічної служби, які у 

сукупності формують поняття публічної служби. На відміну від 

доктринальних визначень, нормативне передбачає вичерпний перелік 

різновидів, при цьому жодних словосполучень, наявність яких свідчила б про 

диспозитивність позиції законодавця щодо міднення того чи іншого 

різновидів до публічної служби як складової публічної служби (типу 

«можливо», «як правило», «у переважній більшості випадків» тощо) немає. 

Цей перелік різновидів виглядає більшим у порівнянні із доктринальним,Ю 

змістовнішим. Це ж підтверджує й узагальнення правових позицій суду щодо 

цих питань. Так, зокрема, в Інформаційно-аналітичному змісті Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду за грудень 2017 року – 

травень 2018 троку також зазначено, що «на сьогоднішній день через призму 

судової практики формується і розвивається оновлений інститут публічної 

служби в Україні, який базується на офіційній дефініції, зазначеній у ст. 4 

КАС України». 

Навіть цей перелік визначень публічної служби дозволяє стверджувати, 

що в основу покладено кілька базових положень: публічний характер, 

постійна, професійна основа, перебування на посадах у публічних 

інституціях за призначенням або вибором, реалізація публічно-владних 

повноважень, спрямованість на задоволення публічних інтересів. Отже, все 

це у сукупності й визначає зміст публічної служби як публічної, постійної, 

професійної діяльності осіб, що займають посади у публічних інституціях, 

спрямована на реалізацію публічно-владних повноважень задля забезпечення 

реалізації і захисту публічних інтересів. Саме таке визначення дозволяє 

охопити всі різновиди публічної служби, а отже й сформулювати визначення 

предмету службового права як сукупності суспільних відносин, що 

виникають з приводу організації, вступу, проходження, припинення 
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публічної служби. Це так звані публічно-службові правовідносини 

(щоправда, можна використовувати і назву «службові правовідносини» [23, 

с. 5]), які увібрали у себе всі ознаки публічної служби. Саме тому цілком 

можливо вести мову про те, що ці правовідносини наділені ознаками: а) 

публічно-правовий характер; б) виникають з приводу професійної службової 

діяльності осіб, які реалізують публічно-владні повноваження; в) 

специфічний суб‘єктний склад, а саме публічна інституція та службовець, 

покликаний у процесі своєї професійної діяльності реалізовувати завдання і 

функції цих інституцій для задоволення публічних інтересів; г) специфіка 

підстав виникнення, зміни, припинення та їх процедури; д) цільова 

спрямованість  на задоволення публічних інтересів. Щоправда, виникає 

кілька питань уточнюючого характеру, серед яких: а) Чи є різновидом 

публічної служби політична служба? б) Чи поширюється на публічно-

службові відносини дія норм трудового права? 

Стосовно першого одразу ж слід зазначити, що відсутня єдність 

поглядів у середовищі науковців щодо цього питання. Як вже зазначалося, 

немає заперечень у вчених-юристів стосовно того, що державна служба і 

служба в органах місцевого самоврядування є різновидами публічної служби. 

Втім щодо політичної служби існує дві суперечливі позиції науковців, 

зумовлені наявністю окремих законодавчих актів, які визначають засади 

служби на політичних посадах, діяльність політичних діячів. Тим не менш 

можна, звернувши увагу на ознаки такої діяльності, в т.ч. й специфіку вступу, 

кар‘єри, юридичної відповідальності, стверджувати, що це особливий 

різновид публічної служби, оскільки всі інші загальновизнані ознаки 

публічної служби в наявності. Така позиція  узгоджується із позиціями, які 

демонструють у своїх роботах М. Цуркан [460, с. 433], О. Кузьменко [204, с. 

215], Л. Біла-Тіунова, С. Ківалов [143, с. 73] та ін. 

Стосовно ж ролі норм трудового права у регулюванні відносин 

публічної служби слід зазначити наступне. В аспекті аналізу ґенези 

специфіки правового регулювання засад публічно-службових відносин 
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можна вести мову про певну етапність регулювання таких відносин нормами 

адміністративного, трудового права у тій чи іншій мірі, що й зумовило появу 

дискусії у середовищі вчених-юристів, насамперед, вчених-фахівців у галузі 

трудового та адміністративного права стосовно того, предметом регулювання 

якої галузі є публічно-службові відносини. Слід зазначити, що зумовлене це 

як самою специфікою відносин публічної служби, так і специфікою 

формування законодавства, яке регулює ці відносини. Ці відносини дійсно 

специфічні, оскільки їх можна вважати певним різновидом трудової 

діяльності, завдяки чому можна було б погодитися, що «ці відносини 

службовців належать до сфери дії трудового права» [257, с. 18-19], в тім ці 

відносини не є простими трудовими відносинами, оскільки пов‘язані із 

специфікою виникнення, суб‘єктного складу, цільової спрямованості, змісту 

тощо, вони мають своєрідну публічно-правову природу, що й не дозволяє 

розглядати їх як предмет регулювання трудового права. Саме історія 

формування публічно-службових відносин, законодавства, яке регулювало ці 

відносини (від скасування дореволюційного законодавства, яке регулювало 

ці відносини, й прийняття низки Декретів, «Тимчасових правил …» й решти 

інших актів трудового законодавства, які повністю поширювали свою дію на 

відносини за участю державних службовців, фактично заклали фундамент 

для виникнення вищезазначеної дискусії, оскільки фактично «правове 

становище державних службовців визначалося радянськими конституціями, 

трудовим законодавством і низкою спеціальних актів» [474, с. 304] й д 

поступового прийняття окремих законодавчих актів, які закріпили засади 

державної служби) й зумовили «перерозподіл сил» у прихильників наукової 

дискусії щодо галузевого регулювання відносин публічної служби, 

взаємоіснування публічно-службових та службово-трудових відносин. При 

цьому перші є предметом регулювання адміністративного права, інші – 

трудового права. Аналіз наявних наукових робіт з проблематики  службового 

права свідчить про те, що сформувалася певна ґенеза правових засад 

регулювання відносин публічної служби. Якщо у т.з. «дореволюційний етап» 
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характерним було існування законодавства, яке детально визначало 

публічно-правову природу відповідних відносин (законодавство про ранги, 

про вступ, службову кар‘єру тощо), вже у «післяреволюційний етап» (з 

середини 10-х років до 80-х років ХХ століття) у законодавстві закладені 

були засади саме асоціювання службових та трудових відносин, як наслідок – 

«законодавство цього періоду було перенасичене актами саме трудового 

законодавства, спеціальними актами, які регулювали статус службовців, вони 

були різного рівня, трудове законодавством поширюється на відносини, які 

виникали на підставі трудового договору, або адміністративного акту, 

відносини регулювання праці службовців входили до сфери регулювання 

трудового права» » [474, с. 304]. Саме6 у цей період превалюють службово-

трудові відносини, які у переважній більшості й асоціюються із відносинами 

державної служби. І, нарешті, з початку 90-х років ХХ століття  розпочався 

етап формування законодавства вже про публічну службу (а не лише 

державну), який можна вважати «знаковим» у визначенні існування 

публічно-службових та службово-трудових відносин. Прийняття низки 

спеціальних законодавчих актів (перш за все, Законів України «Про 

державну службу», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про Національну поліцію» та ін.) зумовило 

появу нових тенденцій у нормотворенні та правозастосуванні у зазначеній 

сфері відносин, а саме: «спочатку включення службово-трудових відносин до 

спеціального предмету регулювання трудового та адміністративного права, а 

у подальшому субсидіарне застосування норм трудового права до службово-

трудових відносин» » [474, с. 311]. Підтвердженням чого слугують п. 3 ст. 5 

чинного Закону України «Про державну службу», в якому чітко передбачено, 

що «дія норм законодавства про працю поширюється на державних 

службовців у частині відносин, не врегульованих спеціальним 

законодавством про державну службу» » [258, с. 49]. При цьому і у наукових 

джерелах також зазначається про це – «не можна ототожнювати 

законодавство про працю із нормативно-правовими актами, які регулюють 
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державну службу» » [243, с. 235-239]. Ще більш детально це питання 

знайшло своє нормативне закріплення у Законі України від 07.06.2018 року 

«Про дипломатичну службу», у ст. 3 якого чітко зафіксовано, що на 

посадових осіб дипломатичної служби законодавство про працю (і тільки це) 

поширюється у частині відносин, не врегульованих спеціальним 

законодавчим актом. А на роботу працівників, які виконують функції з 

обслуговування, законодавство про працю (а не лише про оплату праці) 

поширюється у частині, що не суперечить спеціальному законодавчому акту 

[334]. Отже, відносини публічної служби за своєю природою є публічно-

правовими і є предметом регулювання адміністративного права, а «публічно-

службовими», і лише у певній частині, яка не врегульована актами 

адміністративного законодавства, яка безпосередньо прямо не пов‘язана із 

ознаками публічної служби, ці відносини є службово-трудовими й 

регулюються нормами трудового права.  

Отже, цілком можна вести мову про те, що предметом службового 

права є сукупність суспільних відносин, які виникають, змінюються і 

припиняються у зв‘язку із публічною, постійною, професійною діяльністю 

осіб, які займають посади у публічних інституціях, й діяльність яких 

пов‘язана із реалізацією публічно-владних повноважень задля забезпечення 

реалізації та захисту публічних інтересів. Ці відносини за своєю природою є 

публічно-правовими, а отже цілком можна вести мову про те, що «публічно-

службові» відносини є предметом регулювання службового права як 

підгалузі адміністративного права, а «службово-трудові відносин» ж існують 

у частині, не врегульованій службовим правом, а отже є предметом 

регулювання трудового права. 

Поряд із предметом правового регулювання важливу роль відіграють і 

методи правового регулювання. Стосовно службового права варто одразу ж 

зазначити, що, на відміну від предмету, якому вчені-юристи приділяють 

увагу й навіть дискутують з приводу того, що ж собою він представляє, 

метод службового права, на жаль, підвищеної зацікавленості у них не 
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викликає. Більше того, можна навіть вести мову про те, що у більшості своїй 

вчені-юристи все виокремлюють специфіку цього методу, що й дозволяє 

формулювати висновки про те, що службове право використовує методи 

інших галузей права. Це особливо набуває актуальності при вирішенні 

питання виокремлення службового права у системі національного права, що 

безпосередньо передбачає своєрідність предмету і методів правового 

регулювання. І саме в залежності від того, чи виокремлює той чи інший 

вчений-юрист службове право як інститут, підгалузь чи галузь національного 

права, залежить і його позиція щодо унікальності, самостійності методу 

службового права. 

Так, наприклад, Т. Аніщенко, досліджуючи проблематику права 

публічної служби (цей термін вона використовує як синонім службовому 

праву), зазначає, що «службові правовідносини, які є предметом 

регулювання права публічної служби, мають публічно-правовий характер, є 

різновидом адміністративно-правових відносин; виконання посадових 

обов‘язків суб‘єктів цих правовідносин пов‘язане із здійсненням владної 

діяльності (реалізацією або забезпечення реалізації функцій та завдань 

держави); зміст цих відносин визначено законодавством в імперативному 

порядку; їм властивий специфічний склад суб‘єктів; особливий правовий 

статус цих суб‘єктів; специфіка процедури виникнення, зміни, припинення 

тощо» [23, с. 5]. Отже, не виокремлюючи безпосередньо у своїй роботі метод 

службового права, вчена-юрист шляхом перерахування специфічних ознак 

впливу на предмет регулювання, виокремлює й ознаки методу відповідного 

правового регулювання. І це, перш за все, ознаки, притаманні методу 

адміністративного права. 

С. Чанний, обґрунтовуючи специфіку місця і ролі службового права у 

системі саме адміністративного права, прямо зазначає, що у нього «взагалі 

відсутній специфічний метод правового регулювання службових відносин, 

що й не дозволяє вести мову про галузевий характер службового права» [431, 

с. 18]. Окрім того, він намагається чітко сформулювати свою позицію з цього 
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питання, зазначаючи, що «службове право не має специфічного методу (або 

сукупності методів) правового регулювання, у ньому використовуються 

методи адміністративного права» [305, с. 33]. У цьому його повністю 

підтримує Ю. Старилов, що специфіка предмету регулювання службового 

права зумовлює і специфіку його методу. На його думку, слід, перш за все, 

акценти зробити на те, що ознаками предмету регулювання службового права 

є: «публічність; спрямованість на реалізацію функцій і завдань держави та 

інших публічно-владних інституцій; зовнішньо-владний характер службової 

діяльності; особлива організаційна структура, яка безпосередньо пов‘язана із 

публічно-владним, перщ за все державним, апаратом; наявність прямого 

публічно-правового зв‘язку між службовцями та інституціями» [424, с. 306]. 

Підтримуючи С. Чанного, Ю. Старилов у формі діалогу доповнює 

положення, сформульовані першим, а саме: цитуючи положення про те, що 

«службове право не має свого методу регулювання, а використовує методи 

адміністративного права» [305, с. 33], Ю. Старилов формулює запитання про 

те, якщо службове право знаходиться у системі адміністративного права 

(інститут або підгалузь), тоді які ж спеціальні, особливі методи мають 

використовуватися ним? [424, с. 308]. Це виглядає цілком логічно. Якщо 

дискусія у середовищі вчених-юристів точиться навколо того, яке саме місце 

службове право займає у системі адміністративного права, й не виникає 

достатніх обґрунтувань щодо його самостійного характеру у системі 

національного права, логічно, що елемент системи використовує методи всієї 

системи. Отже, службове право використовує методи адміністративного 

права. Ю. Старилов навіть посилює засади імперативності своєї позиції щодо 

цього питання й зазначає, що «ніколи службове право не набуде ознак такої 

самостійної частини у системі права…, яка характеризується особливим (на 

відміну від методу адміністративного права) методом впливу на регулювання 

службових відносин. Неможливо, а головне – і не потрібно «підганяти» 

службове право під теоретичні стандарти сформованої самостійної галузі 

права» [424, с. 308]. Досить категоричну позицію із цього питання 
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демонструє і О. Гришковець, зазначаючи, що службове право було і 

залишається інститутом адміністративного права із усіма його ознаками, 

немає жодних підстав вести мову про його унікальність, самостійність [74, с. 

53]. 

Не менш визначеними є позиції й інших вчених-юристів щодо методу 

службового права, які безпосередньо досліджують його проблематику. Так, 

наприклад, Т. Коломоєць чітко зазначає, що «аналіз відносин організації та 

функціонування публічної служби, а також правових норм, покликаних їх 

регулювати, свідчить про використання саме методів адміністративного 

права [171, с. 135]. Про жодну унікальність методу регулювання відповідних 

відносин немає підстав вести мову» [171, с. 135]. Вчена-юрист підтримує 

позицію тих вчених, які не вбачають у службового права ознаки унікальності 

методу правового регулювання, а завдяки цьому розглядає його як елемент 

системи адміністративного права, що й дозволяє сформулювати висновок, з 

яким варто погодитися, що службове право використовує методи 

адміністративного права. Такої ж позиції дотримується і М. Титаренко, яка 

зазначає, що «щодо унікальності методу правового регулювання службового 

права … питання і до цього часу залишається відкритим» [438, с. 405]. Вона 

ж уточнює свою позицію про те, що «акцентування уваги на предметі та 

методі регулюючого впливу службового права на відносини, безпосередньо 

пов‘язані із професійною службовою діяльністю, дозволяє стверджувати, що 

в наявності ознаки, притаманні саме адміністративному праву» [438, с. 404]. 

Отже, спостерігається тенденція у адміністративно-правовій науці, яка 

полягає у тому, що базовим положенням вважається те, що службове право 

використовує методи адміністративного права й жодних специфічних ознак, 

які б свідчили про його унікальність на сьогоднішній день немає. 

Щоправда, не варто забувати і про те, що у вітчизняній правовій науці є 

положення, згідно з якими службове право розглядається як коплексне 

правове утворення, якому притаманне використання методів трудового 

права, оскільки службові відносини розглядаються як різновид трудових 
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відносин. Прихильниками такої позиції виступають, перш за все, фахівці у 

галузі трудового права. Одразу ж слід зазначити, що погодитися із тим, що 

службове право використовує методи трудового права, навряд чи, можна, 

беручи до уваги специфіку предмету правового регулювання із його 

публічно-правовою природою, публічно-владним змістом, специфікою 

суб‘єктивного складу, правового забезпечення тощо. Ці відносини не є 

«простими» трудовим відносинами, а «особливим» різновидом відносин 

служби публічно-правової природи, публічно-владного змісту й 

спрямованістю на забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів. У 

цьому аспекті слід погодитися із М. Титаренко у тому, що «жодним підстав 

до віднесення публічно-службових відносин до предмету трудового права 

немає» [438, с. 404], а отже й стверджувати, що службове право використовує 

методи трудового права у процесі свого регулюючого впливу неможливо. 

Методи трудового права використовуються для регулювання «службово-

трудових відносин», а не «публічно-службових відносин».  

Можна підтримати авторський колектив підручника «Загальне 

адміністративне право» за загальною редакцією І. Гриценка у тому, що, не 

зважаючи на наявність певних спільних ознак, публічно-службові та 

службово-трудові відносини (щоправда, автори порівнюють публічну службу 

і трудове право), мають немало принципових відмінностей. Так, спільними 

для них є: «такі правові інститути, як оплата праці, відпустки, безпечні умови 

праці, просування по службі, переведення, відрядження, зміна істотних умов 

праці, стаж, припинення служби, соціальні гарантії, заохочення, соціально-

побутове забезпечення, пенсійне забезпечення, робочий час і час відпочинку, 

дисциплінарна та майнова відповідальність. Тим не менш, помилкове 

ототожнення правовідносин публічної служби та трудових правовідносин 

спричиняє помилкове застосування законодавства про працю у 

правовідносинах про публічну службу, і навпаки … Публічна служба – це 

правовідносини, які виникають … у зв‘язку із потребою безпосереднього 

виконання завдань і функцій держави й регулюються винятково 
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законодавством про публічну службу» [115, с. 196-198] як формою 

зовнішнього існування службового права. Яким же є метод службового 

права? Для відповіді на це запитання варто, перш за все, з‘ясувати, що взагалі 

вважається методом правового регулювання. Велика українська юридична 

енциклопедія визначає його як «сукупність прийомів, способів, за допомогою 

яких здійснюється регулювання суспільних відносин» [50, с. 48]. Отже, для 

того, щоб з‘ясувати яким є метод службового права, доцільно з‘ясувати, за 

допомогою яких прийомів, способів, засобів здійснюється регулюючий вплив 

на суспільні відносини, безпосередньо пов‘язані із публічною, постійною, 

професійною діяльністю осіб, які займають посади у публічних інституціях, 

спрямованого на реалізацію публічно-владних повноважень задля 

забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів. 

Аналіз положень службового права свідчить про те, що для 

регулювання вищезазначених суспільних відносин використовується ціла 

сукупність різноманітних способів, засобів, прийомів, серед яких: 

а) встановлення певного порядку дій (наприклад, визначення переліку умов 

доступу до публічної служби в цілому та її окремих різновидів, порядку 

реалізації прав та виконання обов‘язків, процедури оголошення та 

проведення конкурсу, проведення спеціальної перевірки, щорічного 

оцінювання результатів службової діяльності особи, направлення у 

довготермінове службове відрядження тощо); б) заборона певних дій 

(наприклад, щодо організації та участі у страйках та агітації, одержання 

подарунків, безпосередньо пов‘язаних із службовою діяльністю, тощо); 

в) надання можливостей вибору певного (одного із запропонованих) 

варіантів належної поведінки (наприклад, для захисту права на службу 

службовець має право подати скаргу керівнику або оскаржити рішення, дії чи 

бездіяльність органу (особи) до суду); г) надання можливості чинити або не 

чинити дії (наприклад, публічному службовцеві дозволяється займатися 

іншою, окрім основної службової діяльності, якщо це педагогічна, наукова, 

творча діяльність, або діяльність арбітра у галузі спорту). Фактично мова йде 
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про те, що виокремлюються «компоненти» методу правового регулювання, 

якими традиційно вважаються «дозволи, приписи (обов‘язки, зобов‘язання), 

заборони» [477, с. 11], які виділяються вченими-теоретиками права 

(наприклад, праці М. Козюбри, Н. Пархоменко, П. Рабіновича, 

О. Петришина, М. Цвіка, В. Ковальського та ін.), так і представниками 

галузевих правових наук. Отже, спостерігаємо використання тих засобів, 

способів, прийомів, які є характерними саме для методів адміністративного 

права [166, с. 12-13], що й дозволяє виокремити наступні методи правового 

регулювання, які використовуються у службовому праві: а) метод 

субординації (імперативний, влади-підпорядкування), який є досить 

поширеним з огляду на специфіку правової природи, змісту, призначення 

публічної служби, специфіку предмету службового права. Імперативні засади 

регулювання є найбільш поширеними у публічно-службових відносинах, 

передбачають визначення чіткої моделі поведінки суб‘єктів, деталізовану 

регламентацію процедурного аспекту, примусове забезпечення дотримання 

правових приписів. Імперативний (тобто такий, що передбачає 

«беззастережне підпорядкування, реагування, виконання» [52, с. 20]) метод 

передбачає «впорядкування поведінки суб‘єктів суспільних відносин шляхом 

їх категоричної та докладної регламентації юридичними правилами, 

неможливість встановлення цими суб‘єктами інших правил поведінки на 

власний розсуд». Навіть на прикладі одного із різновидів публічної служби, 

наприклад державної, можна з упевненістю стверджувати, що імперативні 

засади регулювання відповідних відносин домінують: принципи, права, 

обов‘язки, умови доступу, в т.ч. й обмеження, процедури вступу, просування 

по службі (переведення, переміщення, категорії посад, ранги, щорічне 

оцінювання результатів службової діяльності, підвищення рівня професійної 

компетентності), підстави припинення, засади відповідальності. Домінування 

імперативних засад правового регулювання зумовлене змістом та 

призначенням цієї діяльності, регулювання якої забезпечує службове право.  
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Залежно від виду публічної служби імперативні засади методу 

правового регулювання можуть дещо звужуватися або ж розширятися. Так, 

зокрема, щодо регулювання відносин військової служби, невійськової 

(альтернативної), правоохоронної служби засади імперативного впливу 

істотно розширяються, стосовно ж засад т.з. «немілітаризованої», 

«неправоохоронної», а т.з. «цивільної» публічної служби (такий поділ є 

характерним для правової науки [166, с. 125-126; 115, с. 202-203]) такі засади 

звужуються, й істотно звужуються, коли мова йде про засади регулювання 

патронатної служби [304]. Це є цілком виправданим з огляду на специфічні 

ознаки мілітаризованої публічної служби, її цільове призначення, наявність 

значної кількості спеціалізованих правових приписів, більш суворих засад 

відповідальності, широких повноважень щодо застосування примусу тощо. 

Різними є й межі імперативного регулюючого впливу службового права 

стосовно засад публічно-службових відносин за участю осіб, які займають 

певні посади, спеціалістів, осіб, які перебувають на посадах обслуговуючого 

персоналу, що знову ж таки є цілком логічним. Імперативні засади правового 

регулювання публічно-службових відносин передбачають певну юридичну 

нерівність у відносинах між суб‘єктами, відсутність підстав для розсуду 

підпорядкованого суб‘єкта, засади примусового забезпечення дотримання 

встановлених приписів. Так, наприклад, державний службовець не має права 

демонструвати свої політичні погляди або ж вчиняти дії (бездіяльність), що 

можуть засвідчувати його особливе ставлення до політичних партій і 

негативно впливати на імідж державного органу, довіру до влади або 

створювати загрозу для засад існування держави (ст. 10 Закону України «Про 

державну службу»). У разі недотримання він може бути притягнутий до 

юридичної відповідальності. Фактично законодавець закріпив правовий 

стандарт перебування на службі, а саме: «дотримання правил самообмеження 

і публічного контролю за відсутністю впливу політичних поглядів на дії, 

рішення службовця» [257, с. 45]. Тим самим закріплено «обов‘язок 

службовця цінувати свою відповідальність перед державної і суспільством, 
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що підтверджується його політичною нейтральністю (неупередженістю)» 

[257, с. 45]. При цьому слід зазначити, що стосовно мілітаризованої та 

правоохоронної публічної служби право використовує максимальний прояв 

імперативного впливу, оскільки безпартійність вважається «умовою 

перебування осіб на службі» [257, с. 46]. 

Для регулювання відносин дипломатичної служби обов‘язковим є 

імперативне врегулювання засад ротації в органах дипломатичної служби. 

Так, наприклад, у ст. 17 Закону України від 07.06.2018 року «Про 

дипломатичну службу» передбачено, що «участь посадових осіб 

дипломатичної служби у ротації є обов‘язковою умовою проходження ними  

дипломатичної служби». Хоча і передбачається відмова особи від ротації за 

наявності поважних причин (чітка регламентація причин, кількості відмов, 

наявність категорії посад), однак порушення чітко визначених засад для 

ротації, є підставою для припинення дипломатичної служби (п.п. 2, 3 ст. 28 

Закону України «Про дипломатичну службу»). 

В той же час не слід вважати, що лише імперативні засади є 

характерними для службового права у його регулюючому впливі на 

відповідні відносини. Цілком можна вести мову про те, що ті зміни, які 

зумовлені переглядом призначення адміністративного права, вплинули і на 

службове право і на методи його впливу на публічно-службові відносини. 

Мова йде про диспозитивні засади регулюючого впливу, які пов‘язані із 

певними домовленостями, ініціативністю суб‘єктів, наданням певних меж 

для реалізації розсуду суб‘єктами правовідносин. Диспозитивний метод (lat. 

dispositivus – «той, що розпоряджається) передбачає «впорядкування 

поведінки суб‘єктів правовідносин шляхом встановлення таких типів 

юридичних правил: правил, що встановлюють межі дозволеної поведінки 

особи; субсидіарних правил, тобто тих, які застосовуються лише в разі, коли 

особи самостійно не встановили для впорядкування відносин між собою інші 

правила; правил, що закріплюють принципи правового регулювання певної 

сфери суспільних відносин. Це так заний «саморегулятивний вільний метод 
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із межами та процедурами такого саморегулювання». Мова йде про те, що, 

поряд із «жорсткими нормативами поведінки суб‘єктів публічно-службових 

правовідносин, останнім надається можливість прояву свого розсуду щодо 

певних моделей поведінки, щодо обрання того чи іншого варіанту, прояву 

ініціативи тощо. Зокрема, конкурсна модель вступу на службу, прозора 

процедура організації та проведення конкурсу, громадський контроль за 

конкурсною процедурою, широкі можливості для прояву ініціативи у 

підвищенні рівня професійної компетентності, кар‘єрного росту, – ось далеко 

невичерпний перелік тих питань, регулювання яких передбачає засади 

диспозитивності. Достатньо поширеним є використання способів та засобів 

узгодження, рекомендації, координації при визначенні моделей поведінки 

суб‘єктів «публічно-службових правовідносин», а це є ознаками «методів 

адміністративно-правового регулювання» [165, с. 12]. Щоправда, у правовій 

науці непоодинокими є випадки розмежування диспозитивного методу та 

заохочувальних, рекомендаційних методів (наприклад, роботи В. Юровської 

[477, С. 23] й позиціонування як диспозитивного та імперативного методів як 

основних методів правового (зокрема, адміністративно-правового) 

регулювання) та рекомендаційного й заохочувального методів як додаткових 

(«акцесорних») методів правового регулювання (наприклад, роботи 

В. Юровської). Дійсно можна погодитися із тим, що службовому праву 

притаманні й заохочувальний («сукупність способів та прийомів впливу на 

… відносини, що полягають у збудженні інтересу у особи до здійснення тих 

чи інших дій або ж утримання від них» [476, с. 302-303]) метод, можна 

згадати хоча б положення, зорієнтовані на врегулювання заохочень, 

преміювання, надання пільг, переваг службовцям. Характерним є й 

рекомендаційних метод, який представляє собою «сукупність способів 

правового впливу на … правовідносини, використання та реалізація яких 

залежить від волі того суб‘єкта правовідносин, якому такі рекомендації 

скеровані» [476, с. 303] і тут можна згадати хоча регламентацію правил 

поводження із подарунками публічним службовцям [169], положення, які 
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зорієнтовані на досягнення відповідної мети, перенасичені 

словосполученнями « по можливості», «за бажанням», «у разі, якщо особа 

вважає за доцільне» та ін. 

Погоджуючись із тим, що службове право використовує і 

рекомендаційний, і заохочувальний методи, варто погодитися й із тим, що 

вони відіграють допоміжну роль, у порівнянні з імперативним та 

диспозитивним методами, що в цілому є характерним для сучасного 

адміністративного права і його методів, а отже, якщо воно є характерним і 

для службового права, можна стверджувати, що весь перелік методів 

адміністративного права у всьому їх розмаїтті прояву ознак використовується 

службовим правом для регулювання суспільних відносин, пов‘язаних із 

публічною, постійною,професійною діяльністю осіб, які займають посади в 

публічних інституціях, зорієнтованого на реалізацію їх завдань і функцій 

шляхом використання публічно-владних повноважень задля забезпечення 

реалізації і захисту публічних інтересів. 

Всі методи доповнюють один одного й у сукупності формують систему 

методів службового права, яка має всі ознаки, притаманні системі, завдяки 

чому, з урахуванням змін у суспільстві, безпосередньо пов‘язаних із 

публічною службою, змінюється й роль і значення кожного із методів у 

регулюванні відповідних відносин. В умовах адаптації засад публічної 

служби до європейських правових стандартів істотно розширюється сфера 

диспозитивного, заохочувального регулювання, що узгоджується 

положеннями Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до 

стандартів Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України 

від 05.04.2004 року № 278/2004, Указу Президента України від 14.10.2000 

року № 599/2000 «Про Стратегію реформування державної служби», Указу 

Президента України від 20.02.2006 року № 140/2006 «Про Концепцію 

розвитку законодавства про державну службу в Україні», Указу Президента 

України від 01.02.2012 року № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки» тощо. Тим не менш, це не означає нівелювання 
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ролі імперативного методу у регулюванні публічно-службових відносин, 

оскільки відповідна сфера відносин не може знаходитися поза імперативним 

методом правового регулювання, що й зумовлює об‘єктивно зумовлене 

поєднання всіх вищезазначених методів у врегулюванні зазначеної сфери 

суспільних відносин. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна стверджувати, що у 

регулюванні свого предмету службове право використовує методи, наділені 

ознаками саме методів адміністративного права, що є цілком логічним, якщо 

службове право є підгалуззю адміністративного права. Методи службового 

права можна розглядати як сукупність прийомів, засобів, способів, за 

допомогою яких здійснюється відповідний регулюючий вплив. Методи 

службового права достатньо різноманітні, серед них ті, які відіграють 

достатньо важливу роль у врегулюванні всіх відносин, які формують предмет 

службового права, а саме: імперативний та диспозитивний методи. Їх варто 

вважати основними. Поряд із ними використовуються й ті, які, у порівнянні 

із вищезазначеними, є менш поширеними, а саме: заохочувальний та 

рекомендаційний. Їх варто вважати додатковими. Це дає можливість вести 

мову про метод службового права у широкому розумінні, як сукупність всіх 

методів, які використовуються для регулювання відповідних відносин, а 

також метод службового права у вузькому розумінні, коли мова йде про 

кожен із цих методів окремо. Це дозволяє сформулювати визначення методу 

службового права як сукупності прийомів, способів, засобів імперативно-

диспозитивного, рекомендаційного та заохочувального змісту, які 

використовуються для регулювання суспільних відносин, пов‘язаних із 

публічною, постійною, професійною діяльністю осіб, які займають посади у 

публічних інституціях, спрямованого на реалізацію їх завдань та функцій 

шляхом використання цими особами наданих публічно-владних повноважень 

для задоволення публічних інтересів. 

Розгляд службового права у будь-якому випадку буде неповним без 

розгляду його функцій. Одразу ж слід зазначити, що питанням функцій 
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службового права у вітчизняній галузевій правовій науці приділено 

достатньо мало уваги. В наявності роботи загальнотеоретичного характеру, 

присвячені функціям права в цілому, функціям галузей права, інститутів 

права, норм права (наприклад, роботи Н. Оніщенко, С. Алєксєєва, 

П. Рабіновича, М. Козюбри, Т. Радька та ін.), які можуть слугувати базою для 

розгляду функцій службового права. Окрім того можна згадати роботи 

Ю. Пирожкової, присвячені формуванню теорії функцій адміністративного 

права [291], положення яких також є цінними для службового права, 

враховуючи те, що службове право є підгалуззю адміністративного права, 

отже положення, сформульовані стосовно функцій галузі права, цілком 

прийняті і для функцій підгалузі цієї ж галузі права. Можна також згадати 

деякі роботи О. Миколенко [246, с. 91-97], роботи В. Бевзенка, Р. Мельника 

[243, с. 57-60], Т. Коломоєць, В. Колпакова із узагальнюючими положеннями 

щодо розуміння функцій адміністративного права у їх сучасному розумінні 

[165, с. 10; 173, с. 17], а також роботи М. Титаренко із узагальненою 

характеристикою функціонально-цільового призначення службового права та 

ін. Щоправда, наукових робіт, які були б безпосередньо присвячені питанням 

функцій службового права, і до цього часу, на жаль, немає. 

Почати варто із того, що функція (function – здійснення, виконання) 

традиційно розглядається як основний напрямок діяльності, зумовлений 

призначенням явища і який реалізується у конкретних формах, методах 

діяльності. Велика українська юридична енциклопедія фіксує абстрактне 

розуміння функції як «способу (прояву) активного і ефективного існування 

елементу системи, у результаті якого інші елементи і система в цілому 

набувають необхідних якостей і дістають змогу оптимально існувати і 

функціонувати» [50, с. 825]. Саме так існує службове право як у системі 

адміністративного права, так і у системі національного права в цілому. При 

формулюванні визначення функцій службового права варто виходити із тих 

базових положень теорії права, які сформовані щодо розуміння функцій 

права, а саме: «1) розгляд її крізь призму соціального призначення права; 2) 
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розгляду її як основного напрямку впливу права (елементу системи права на 

суспільні відносини; 3) як поєднання ї соціального призначення та як 

основного напрямку впливу на суспільні відносини. При цьому саме останнє 

положення є узагальненим і його варто використовувати для формулювання 

визначення функцій службового права. Варто згадати і роботи 

О. Миколенко,в яких вона вважає, що поняття «функція» варто розглядати « 

як єдність трьох самостійних понять: «цілі», «засоби досягнення цих цілей», 

та «результат, який був отриманий і який повинен відповідати поставленим 

цілям». Якщо результат не відповідає поставленим цілям, отже функція 

вважається нереалізованою» [247, с. 92]. Вона вважає, що не варто 

розглядати функції як основні напрямки впливу, а як «відповідність 

отриманого результату поставленим цілям та використаним засобам» [247, с. 

92]. Не заперечуючи проти зацікавленості, яку викликає її позиція, все ж таки 

доцільним вбачається загально визначений у правовій науці погляд на 

визначенням функцій права, галузей права, підгалузей права, інститутів 

права та норм права. 

Перш за все, необхідно виокремити ознаки функцій права, 

проаналізувати їх специфіку стосовно службового права. Так, зокрема, 

Ю. Пирожкова виокремлює наступні ознаки функцій адміністративного 

права: «вона виражає сутність і зміст галузі, її призначення, роль і місце у 

національній системі права на певному етапі розвитку суспільства; є 

активним способом діяльності галузі та знаходить прояв в утворенні, зміні та 

припиненні правовідносин, які є предметом галузі; має власний зміст і об‘єкт 

впливу; є вектором впливу на суспільні відносини, що спрямований на 

досягнення бажаного результату; взаємозв‘язок із предметом та системою 

галузі; сучасно-перспективна спрямованість; наявність мети, яка зумовлена 

вирішенням завдань, засобів їх досягнення, отримання результату; 

формальна визначеність; системність [291, с. 21]. Спробуємо проаналізувати, 

чи характерними є ці ознаки для функцій службового права. Так, зокрема:  
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а) виражає сутність,зміст підгалузі, її призначення, роль і місце у 

національній системі права на певному етапі історичного розвитку 

суспільства. Службове право регулює відносини, зорієнтовані на 

забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів з використанням 

ресурсу різних видів публічної служби. Основне призначення як галузі 

адміністративного права, так і службового права як його підгалузі полягає у 

забезпеченні регулювання відносини особи і суб‘єктів публічної 

адміністрації із забезпеченням реалізації та захисту публічних інтересів. При 

цьому категорія «публічний інтерес» є базовою як для адміністративного, так 

і для службового права.  

б) є активним способом існування галузі (підгалузі) й виражається в 

утворенні, зміні, припиненні правовідносин, що є предметом галузі 

(підгалузі). Саме за допомогою службового права регулюється певна частина 

предмету адміністративного права, тобто ті суспільні відносини, які 

безпосередньо пов‘язані із організацією та функціонуванням публічної 

служби в цілому. Саме службове право визначає моделі правової поведінки 

щодо утворення, зміни та припинення відповідних правовідносин.  

в) має власний об‘єкт впливу, що проявляється у тому, що саме сфера 

публічної служби – сфера регулюючого впливу службового права й жодна 

інша галузь (підгалузь) права не регулює ці відносини. Мова йде про 

публічно-службові відносини, які є предметом регулювання службового 

права, і які не варто ототожнювати із службово-трудовими відносинами, які є 

предметом регулювання трудового права. 

г) є вектором цілеспрямованого впливу для досягнення бажаного 

результату, тобто саме службове право упорядковує публічно-службові 

відносини для забезпечення їх стабільності та динамізму, при цьому 

регулювання здійснюється як за рахунок «позитивного» регулювання, так і 

«негативного» регулювання (регулюючого та охоронного впливу). 

д) зміна предмету впливає і на зміну функцій службового права, що 

знаходить прояв у посиленні засад диспозитивності в аспекті регулювання 
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відносини цивільної публічної служби, впровадження засад доброчесності, 

політичної неупередженості, прозорості відповідної служби, що зумовлене 

трансформацією предмету галузі і всіх її підгалузей, призначення галузі і всіх 

її підгалузей, в т.ч. і службового права. 

е) сучасно-перспективна спрямованість, яка передбачає визначення 

правових стандартів сучасної публічно-службової діяльності, а також 

основних напрямків її подальшого розвитку, що знаходить прояв у прийняття 

низки концептуальних та стратегічних актів щодо адаптації публічної служби 

до стандартів Європейського Союзу. 

ж) цілеспрямованість, тобто існування службового права зорієнтоване 

на забезпечення функціонування публічної служби у всіх її різновидах для 

забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів. 

з) формальна визначеність, яка полягає у нормативному закріпленні 

засад регулювання відповідних відносин, бажаного результату такого 

регулювання, засобів досягнення бажаного результату. 

і) системність, що передбачає об‘єднання всіх функцій службового 

прав у певне соціально обумовлене об‘єктивно існуюче утворення – систему. 

Отже, навіть поверхневий аналіз вищезазначених ознак функцій галузі 

(підгалузі) свідчить про те, що вони притаманні службовому праву, а отже 

функції службового права існують і їх навіть можна розподілити. 

Традиційним є поділ функцій права залежно від безпосереднього 

зв‘язку із галуззю (підгалуззю) на зовнішні та внутрішні, до перший 

належать загально соціальні функції, а до других – юридичні, власне 

юридичні, спеціально-юридичні. Щодо функцій службового права також 

можна запропонувати такий поділ, де: 

а) загально соціальними (зовнішніми) є : політична, економічна та 

соціальна, яка, у свою чергу, поділяється на : виховну, інформаційну та 

ідеологічну. Загально соціальні функції «реалізують призначення підгалузі 

поза її межами» [291, с. 21].  



87 
 

б) спеціально-юридичними є: регулятивна та охоронна 

(правоохоронна). Щоправда, Ю. Пирожкова пропонує виокремлювати за цим 

критерієм додатково ще й процедурну функцію [291, с. 21], однак 

погоджуватися із нею, навряд чи доцільно, оскільки фактично мова йде про 

регулюючу функцію щодо певної процедури службової діяльності. Фактично 

ж мова йде про регулятивну функцію.  

Політична функція службового права забезпечує виконання ролі 

«базового вектору» для визначення засад функціонування публічної служби у 

системі публічно-владних інституцій, внутрішньодержавних та 

зовнішньополітичних інституцій, узгодження їх із пріоритетами 

державотворчих процесів. Економічна функція службового права сприяє 

«стимулюванню, розподілу та забезпеченню» функціонування публічної 

служби  у аспекті кадрової, бюджетної, економічної політики держави 

(кадрові ресурси, оплата праці, стимулювання у публічній службі тощо). 

Соціальна функція службового права є достатньо змістовною й передбачає 

інформаційні обміни, в т.ч. й публічною інформацією, виховний вплив на 

всіх учасників публічно-службових правовідносин, узгодження загальної 

ідеології існування службового права, засад існування публічно-владних 

інституцій, основних векторів їх діяльності.  

Стосовно ж спеціальноюридичних функцій службового права мову 

варто вести перш за все про регулятивну (основну, базову) функцію, яка 

покликана регулювати відносини шляхом визначення моделей дозволеної, 

зобов‘язальної поведінки, визначення моделей позитивної поведінки (умови 

вступу, принципи регулювання, організація та проведення конкурсу, щорічне 

оцінювання результатів службової діяльності тощо), а також про 

правоохоронну (охоронну) функцію, яка спрямована на забезпечення 

охорони і захисту відповідних правовідносин шляхом заборон, превенції, 

застосування заходів примусу. Ці дві функції є характерними для кожної 

галузі, підгалузі, інституту права, в т. ч і для службового права як підгалузі 

адміністративного права. Домінуюча позиція регулятивної функції зумовлена 
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цільовим призначенням службового права – упорядкування публічно-

службових відносин за рахунок визначення конкретних стандартів 

виникнення, зміни та припинення відповідних відносин. Охоронна функція 

відіграє допоміжну роль за рахунок того, що, лише у разі «відхилення» від 

стандартів встановленої поведінки застосовуються охоронні засоби впливу.  

Зміна загальних моделей поведінки суб‘єктів публічно-службових відносин 

із зменшенням їх субординаційного, імперативного, карального змісту 

зумовили й звуження сфери дії охоронної функції, хоча недооцінювати її 

роль не варто. Всі ці функції є характерними і для службового права як 

підгалузі в цілому, і для інститутів службового права і для його окремих 

норм.  

Щоправда, у адміністративно-правовій науці можна зустріти й інші 

варіанти поділу функцій. Так, зокрема, О. Миколенко, із посиланням на праці 

Ю. Козлова, зазначає, що можливим є поділ функцій права на організаційно-

структурну та конфліктно-охоронну [160, с. 68], що фактично є тим  самим 

поділом на регулятивну та охоронну функції. А, посилаючи на роботи 

Ю. Тихомирова, пропонує виокремлювати регулятивну функцію, функцію 

захисту та самореалізаційну функцію норм [439, с. 77-78; 247, с. 92]. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 

функція службового права – це формально визначений, соціально 

зорієнтований, об‘єктивно зумовлений основний напрямок впливу 

сукупності правових норм, який спрямований на досягнення мети, завдань та 

призначення відповідної підгалузі адміністративного права в умовах 

конкретного періоду розвитку суспільства. Всі функції службового права 

можна розподілити на: зовнішні (загально соціальні), серед яких: політична, 

економічна та соціальна, а також внутрішні (юридичні), серед яких: 

регулятивна та охоронна. Всі функції взаємодіють одна з одною, 

доповнюють одна одну й утворюють єдину систему. 

Традиційно дослідження будь-якого явища слід із з‘ясування того, що 

ж означає етимологічне позначення його назви. Система у юридичній науці 
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традиційно розглядається у прив‘язці до права, законодавства, джерел, 

принципів, суб‘єктів тощо. Не є винятком і система службового права. 

Однозначно слід враховувати загальновизнані положення про розуміння 

системи права, оскільки службове право як підгалузь адміністративного 

права має всі ознаки, притаманні системі права. Окрім того, варто 

враховувати і ознаки системи адміністративного права, службове право як 

його підгалузь також має всі ознаки її. І безперечно, спираючись на 

відповідні положення, роблячи акцент на специфіці самого службового 

права, можна запропонувати визначення і ознаки безпосередньо системи 

службового права. 

Перш за все, розглядаючи питання системи службового права, слід 

наголосити на її значенні для дослідження феномену службового права в 

цілому. Як теоретичні, так і практичне значення має це питання, оскільки 

з‘ясування системи дозволяє краще визначити структура, специфіку 

службового права. Хоча це питання і не привернуло надмірної уваги вчених-

юристів, на відміну від досліджень ґенези, предмету, методів службового 

права, однак питання системи не втрачають свого теоретичного та 

практичного значення від цього.  

В основу варто покласти загальновідомі положення теорії права про 

систему права. Велика українська юридична енциклопедія визначає систему 

права як «соціально обумовлену, структуровану сукупність взаємопов‘язаних 

правових норм і принципів, згрупованих за відповідними критеріями у 

різнорівневі об‘єднання, яка відображає внутрішню будову права» [50, с. 

713]. Це у повній мірі визначення можна використати і для формулювання 

визначення системи службового права як соціально обумовленої, 

структурованої сукупності норм права, згрупованих у інститути, покликаних 

регулювати відносини, пов‘язані із зайняттям особами посад у публічних 

інституціях й здійсненням цими особами завдань і функцій цих інституцій 

шляхом використання публічно-владних повноважень задля забезпечення 
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реалізації та захисту публічних інтересів. Ця сукупність норм службового 

права відображає його внутрішню будову. 

Для системи права, а отже і для системи галузі, підгалузі права, 

характерними є ознаки, серед яких: цілісність, узгодженість, внутрішня 

структурованість, соціальна обумовленість, стабільність і динамізм, 

наявність елементів, відображення внутрішньої будови сукупності норм 

права [50, с. 713-716]. Спробуємо проаналізувати, чи притаманні ці ознаки 

службову праві? Якщо є, отже службове право характеризується 

системністю, якщо ні – ні.  

Отже, а) цілісність, сутність якої полягає у тому, що всі елементи 

об‘єднуються між собою, доповнюють один одного й утворюють єдине ціле. 

Всі норми права, які регулюють засади всіх без винятку різновидів публічної 

служби, зорієнтовані на «служіння публічним інтересам», виконання 

особами, які займають посади у різних публічно-владних інституціях, 

повноважень для забезпечення реалізації та захисту завдань цих інституцій, 

які створюються для «служіння публічним інтересам». Всі ці засади єдині, 

уніфіковані (не зважаючи на різний ступінь деталізації, систематизації), що й 

що й дозволяє за рахунок всіх без винятку різновидів публічної служби 

забезпечувати «служіння публічним інтересам». Служіння зазначеним 

публічним інтересам неможливе лише за рахунок існування одно-кількох 

різновидів публічної служби. Лише за рахунок їх поєднання можливе таке 

«служіння». Окрім того, лише всі засади регулювання відносин публічної 

служби (починаючи від визначення завдань, принципів, умов доступу і до 

можливості припинення і застосування заходів примусу) дозволяють 

забезпечити реальне існування публічної служби. Елементи не можуть 

існувати ізольовано, бо втрачають роль і значення як самого елементу, так і 

всіх їх сукупності в цілому. Всі елементи взаємопов‘язані (вступ, службова 

кар‘єра, припинення тощо) й втрата будь-якого із них може порівнюватися із 

«зіпсуванням будь-якої деталі в певному механізмі або приладі, внаслідок 
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чого він не буде взагалі придатний для виконання свого призначення» [50, с. 

713].  

б) узгодженість, тобто, це не проста сукупність норм права, а 

сукупність взаємопов‘язаних, генетично пов‘язаних норм права, які 

виконують свою роль і у сукупності забезпечують існування системи. Так, 

неможливо визначити засади різних видів публічної служби, передбачаючи 

різні (щоправда, без урахування вузької спеціалізації) умов доступу, 

просування по службі, принципи регулювання відносин тощо. Безперечно, 

певна специфіка передбачена і для дипломної служби, і для військової, і для 

муніципальної та інших видів публічної служби, однак базові правові моделі 

доступу, просування, кар‘єри, припинення, правового статусу є однаковими, 

несуперечливими, генетично пов‘язаними єдиною правовою природою, 

функціональним призначенням тощо. Аналогічно, визначаючи умови 

доступу до публічної служби, неможливо передбачити кардинально 

протилежні, такі, що не узгоджуються із першими, засади припинення, 

кар‘єрного зростання тощо. 

в) внутрішня структурованість (її ще називають внутрішньою 

організованістю), яка фактично означає об‘єднання у сукупність норм права. 

Аналіз службового права дозволяє виокремити кілька варіантів об‘єднання 

норм його права.  Перший передбачає об‘єднання норм права у інститути як 

структурні елементи службового права. Цілком логічно, що службове право 

як підгалузь адміністративного права включає певні інститути, серед яких: 

інститут вступу на публічну службу, інститут принципів публічної служби, 

інститут службової кар‘єри, інститут підвищення рівня професійної 

компетентності публічного службовця, інститут спеціальної перевірки, 

інститут щорічного оцінювання результатів службової діяльності тощо. 

Отже, норми службового права об‘єднуються у інститути службового права, 

які у свою чергу об‘єднуються у підгалузь, яким і є службове право по 

відношенню до адміністративного права. При цьому така їх організована 

структурованість не є випадковою, а чітко визначеною, впорядкованою, 
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взаємопов‘язаною. Всі норм об‘єднуються не хаотично, а за критеріями 

«однорідності відносин», що і є характерним саме для правових інститутів. 

Другий варіант передбачає те, що можливим є й поділ службового права на 

«складні» правові інститути за видами публічної служби, серед яких: 

інститут державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

служби дипломної, служби патронатної, служби політичної, служби 

військової та інших різновидів публічної служби. Ці інститути є складними, 

бо виокремлюються за своїм характером (у деяких наукових та навчальних 

джерелах такий поділ пропонується за критерієм їх змісту) й вважаються 

такими, які охоплюють кілька простих інститутів. Щоправда, їх не варто 

вважати комплексними інститутами права, бо останні передбачають 

можливість поєднання інститутів різних галузей права. Щоправда, можна 

вести мову про ці інститути окремих різновидів публічної служби, які у свою 

чергу містять тубінститути (наприклад, у інституті державної служби можна 

виокремити тубінститути вступу на державну службу, принципів державної 

служби, проходження (просування) державної служби та ін.). Ці перші три 

властивості (ознаки) є такими, що характерні для будь-якої системи, тому і 

вважаються загальними [50, с. 713]. В той же час тільки ними  не 

обмежується характеристика системи службового права. 

г) соціальна обумовленість, тобто залежність системи від зовнішніх 

факторів. Так, зокрема, зміна пріоритетів державотворчих процесів зумовила 

зміну й у інститутах державної та політичної служби як різновидів публічної 

служби щодо віднесення до одного із них ( а точніше все ж таки вести мову 

про перерозподіл між ними) посад голів обласних державних адміністрацій, 

на яких раніше поширювалися правові засади державної служби, а зараз – 

політичної служби як різновидів публічної служби. Соціальні процеси 

зумовлюють зміну норм службового права  в цілому, їх перерозподіл між 

інститутами, що й підтверджує соціальну зумовленість публічної служби як 

системи, а отже й службового права як системи. Соціально зумовленими 

можна вважати інститути соціальної перевірки, обмежень та заборон щодо 
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публічних службовців, засад запобігання та вирішення конфлікту інтересів у 

публічній службі тощо. 

д) одночасна стабільність та динамічність, при цьому перша 

забезпечується принципами, призначенням публічної служби, а динамічність 

зумовлює своєчасність реагування на зміни та потреби реального часу. Нові 

орієнтири зовнішньополітичної діяльності й зумовили оновлення правових 

засад дипломатичної служби (новий Закон України від 07.06.2018 року «Про 

дипломатичну службу»), які однозначно узгоджуються із сформованими 

протягом останнього часу загальними засадами публічної служби в цілому. 

е) відображення внутрішньої будови службового права, що й зумовлене 

«особливим призначенням системи права» [50, с. 715]. Отже, аналіз ознак, 

притаманних системі права, свідчить про те, що вони є притаманними і 

службовому праву, що й дозволяє вести мову про існування системи 

службового права. 

Окрім того, будучи елементом системи адміністративного права, 

система службового права увібрала у себе специфіку системи галузі, яка 

полягає у тому, що, окрім загальновизнаних положень, для неї характерним є 

також внутрішній поділ (щоправда, умовний) на дві частини – Загальну та 

Особливу. Традиційний поділ системи галузі права на дві частини визнають 

більшість представників вітчизняної галузевої правової науки. Щоправда, 

поширення набуває й інший підхід до поділу системи галузі на Загальне та 

Особливе адміністративне право (наприклад, роботи В. Бевзенка, 

Р. Мельника [243, с. 63-64], Т. Коломоєць [165, с. 17-19], В. Галунька [10, с. 

34] та ін. Погоджуючись із тим, що можливою може бути різна модифікація 

системи з урахуванням авторської позиції, все ж таки вважаємо за доцільне 

дотримуватися домінуючої позиції щодо поділу системи галузі права на дві 

частини – Загальну та Особливу. Такий поділ запропонувати і стосовно 

системи службового права, а саме умовний поділ на Загальну та Особливу 

частини. Загальна частина може об‘єднувати норми-принципи, норми-

дефініції, норми інститутів вступу на службу, службової кар‘єри, при 



94 
 

чинення служби, заохочень, дисциплінарної відповідальності та ін. А 

Особливу частину формували б норми, які формують інститути окремих 

різновидів публічної служби, а саме: інституту державної, політичної, 

муніципальної, патронатної, військової служби та інших видів публічної 

служби. Ця позиція узгоджується із позицією Т. Аніщенко, яка також 

розглядає системи службового права й пропонує виокремлювати у ній 

аналогічну модель поділу на дві частини. Так, зокрема, до Загальної частини 

вона пропонує відносити « норми-дефініції, норми-принципи, норми, якими 

визначаються правові основи  регулювання відносин публічної служби, 

інститути прийняття на публічну службу, проходження публічної служби, 

який, у свою чергу, поділяє на підінститути підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації публічних службовців, підінститут атестації 

публічних службовців, підінститут матеріального і соціально-побутового 

забезпечення, підінститут оплати права, підінститут дисциплінарної 

відповідальності, інститут припинення публічної служби та ін. До Особливої 

ж частини – інститути різних видів публічної служби, із їх розподілом на 

підінститути за підвидами кожного виду публічної служби» [23, с. 6]. 

Погоджуючись в цілому, варто зазначити, що превалюють дещо застарілі 

підходи до правових стандартів публічної служби (щодо використання 

термінів, нормативних положень), а також поділу на підінститути. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 

службовому праву притаманні ознаки системи, які є характерними як для 

будь-якої системи, системи права, так і для системи адміністративного права. 

Систему службового права можна визначити як об‘єктивно зумовлену 

розвитком публічно-службових відносин сукупність взаємопов‘язаних норм 

права, покликаних регулювати суспільні відносини щодо здійснення 

постійної публічної професійної діяльності особами, які займають посади у 

публічних інституціях, для реалізації завдань останніх шляхом використання 

публічно-владних повноважень задля забезпечення реалізації та захисту 

публічних інтересна. Системі службового права притаманні наступні ознаки: 
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цілісність, узгодженість, внутрішня структурованість, соціальна 

обумовленість, стабільність та динамічність, відображення внутрішньої 

будови підгалузі, а також умовний поділ на дві частини. Систему службового 

права можна представити як сукупність інститутів, які включають 

cубінститути і норм службового права, й умовно виділити Загальну частину 

(норми-дефініції, норми-принципи, інститути вступу, просування, 

припинення публічної служби, заохочення, дисциплінарної відповідальності 

тощо) та Особливу частини (інститути окремих різновидів публічної служби 

із їх внутрішнім розподілом на їх підвиди), які взаємодоповнюють одна одну 

й утворюють єдину систему службового права. 

 

 

1.3 Місце службового права в системі національного права України 

 

 

Одразу ж слід зазначити, що саме питання, пов‘язані із визначенням 

місця службового права у системі адміністративного права та системі 

національного права і привернули до себе найбільшу увагу зацікавленої 

наукової спільноти. Саме тому можна згадати численні роботи як 

вітчизняних вчених-юристів, так і зарубіжних вчених-юристів, присвячені 

питанням місця і ролі службового права у системі національного права, які, 

хоча і відрізняються специфікою авторського підходу до висвітлення 

матеріалу, однак за змістом є максимально наближеними одна до одної. Так, 

зокрема, можна згадати численні роботи Ю. Старилова, які були підготовлені 

протягом тривалого часу й безпосередньо присвячені проблематиці 

службового права із акцентом уваги на з‘ясування місця і ролі його у системі 

як адміністративного права, так і національного права в цілому [424]. Серед 

аналогічних за тематикою можна виокремити роботи О. Гришковця, які 

також містять міркування вченого-юриста стосовно того, чи все ж таки є 

службове право і, якщо воно існує, яке місце воно займає у системі 
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національного права [74]. Зацікавленність викликають роботи С. Чанного, в 

яких він безпосередньо порушує питання про те, яке місце відповідна 

сукупність норм права посідає у системі національного права і чи є підстави 

вважати, що вона займає самостійне місце [463]. Певні питання визначення 

підстав для виокремлення службового права у системі національного права у 

своїх роботах висвітлює і Л. Акопов [13]. Поряд із зарубіжними вченими-

юристами питання визначення місця і ролі службового права у системі 

національного права та системі адміністративного права висвітлюють у своїх 

роботах і вітчизняні вчені-юристи. Так, зокрема, варто згадати роботи 

Р. Мельника [242], Т. Аніщенко [23], М. Титаренко [438], і, безперечно, 

роботи Т. Коломоєць як з проблематики службового права в цілому [171], так 

і виокремлення місця і ролі його у національній системі права та системі 

адміністративного права [171]. При цьому в наявності значна кількість робіт, 

у яких питання визначення місця і ролі службового права у системі 

національного права висвітлюється у контексті дослідження 

вузькоспеціалізованих проблемних питань (наприклад, роботи Ю. Битяка, 

С. Федчишина, Л. Біли-Тіунової, В. Колпакова, С. Ківалова, М. Германюк, 

Б. Коваленка та ін.). 

Перш ніж перейти до поглибленого дослідження питання визначення 

місця і ролі службового права у системі права України, варто з‘ясувати, що 

вважається системою права взагалі й відмежувати її від правової системи. 

Так, Велика українська юридична енциклопедія визначає систему права як 

«соціально обумовлену, структуровану сукупність взаємопов‘язаних 

правових норм і принципів, згуртованих за відповідними критеріями у 

різнорівневі об‘єднання, яка відображає внутрішню будову права» [50, с. 

713]. Отже, питання системи права безпосередньо пов‘язані із питанням його 

будови, структури. «Категорія система акцентує увагу на тому, що право 

складається з певної кількості елементів, які й утворюють його цілісність, 

демонструють його чітку структурованість і взаємопов‘язаність, взаємодія 

яких забезпечує виконання правом його функцій» [50, с. 713]. Більше того, 
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навіть виокремлюються ті елементи, з яких складається система права. Серед 

таких: норма права, субінститут права, інститут права, підгалузь права, 

галузь права, підсистеми права (супергалузі права) й принципи права [50, с. 

716-717]. О. Петришин та С. Погребняк, виокремлюючи особливі риси 

системи права як «єдність, узгодженість, диференціація, суб‘єктивність, 

стабільність і динамізм» [288, с. 10], формулюють її визначення, а саме: 

«система права являє собою створену в результаті діяльності людей, 

інтегровану принципами права, зумовлену сполученням приватних і 

публічних інтересів сукупність правових норм, внутрішня організація якої 

характеризується їх єдністю, узгодженістю, диференціацією групуванням у 

відносно самостійні структурні утворення» [288, с. 11]. При цьому вони не 

тільки формулюють своє визначення, а й дублюють певним чином 

визначення системи права, запропоноване у підручнику «Загальна теорія 

права» за загальною редакцією М. Козюбри [114, с. 143]. Уточнюючи, що 

при розгляді системи права акцент робитьс, перш за все, на структурі права, 

О. Петришин та С. Погребняк, і з ними варто погодитися, що структура 

сучасної системи права є достатньо складною, вона «поліструктурна та 

багаторівнева. При цьому поліструктурність означає те, що система права не 

може досліджуватися лише під одним кутом, норми права утворюють 

декілька автономних структур… Саме тому можливим є поділ на публічне і 

приватне право, матеріальне і процесуальне право, регулятивне і охоронне 

право та різні галузі права. Багаторівневість, у свою чергу, означає, що деякі 

структури мають декілька рівнів … особливо чітко вони помітні у галузевій 

структурі права» [288, с. 10; 114, с. 143]. Розглядаючи систему права, вчені-

юристи пропонують її розглядати в аспекті алгоритму: «норми права – 

правові інститути – підгалузі права – галузі права – підсистеми права» [288, 

с. 11]. Отже, ще раз варто зробити акцент на тому, що система права 

привертає увагу вчених в аспекті її структури, розподілу на елементи, які 

взаємодіють між собою, доповнюють один одного й таким чином утворюють 

систему. 
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При цьому розгляд правової системи передбачає дещо інші акценти 

уваги. Так, зокрема, у Великій українській юридичній енциклопедії правова 

система визначається як «сформована під впливом об‘єктивних 

закономірностей розвитку певної соціальної спільноти сукупність усіх її 

правових явищ, які перебувають у стійких зв‘язках між собою та з іншими 

соціальними системами» [50, с. 497]. 

У правовій науці правову систему розглядають як «сукупність 

правових елементів, серед яких: правова діяльність, правова свідомість, 

сукупність нормативно-правових актів» [118, с. 6-17], «об‘єктивне історично-

закономірне явище, що включає право, законодавство, суб‘єктивні права та 

обов‘язки, юридичну діяльність, юридичні установи, правову свідомість та 

правову культуру» [273, с. 16-18], як «єдність відповідних їй компонентів 

(частин), які обумовленим способом об‘єднані між собою (за змістовими і 

формальними критеріями) і які залежно від їх природи й характеру зв‘язку 

між ними (об‘єктивного, природного або суб‘єктивного, довільного) 

становлять собою довільну систему» [114, с. 568-570]. Цікаве визначення 

правової системи формулює й П. Рабінович, зазначаючи, що «правова (він 

додатково уточнює, що її ще можна називати юридичною) система – це 

система всіх юридичних явищ, які існують у певній державі чи в групі 

держав» [375, с. 194]. Додатково пояснюючи свою позицію він зазначає, що 

елементами правової системи є: «1) різні правові акти (юридичні норми з їх 

зовнішніми джерелами, об‘єктивовані акти тлумачення та акти застосування 

цих норм), а також діяльність відповідних суб‘єктів по створенню, зміні чи 

припиненню таких актів; 2) різні види правосвідомості та форми (засоби) її 

виявлення; 3) стан законності (соціальний режим відповідності фізичної 

діяльності суб‘єктів приписам законів)» [375, с. 194]. Автори «Правової 

системи України: історія, стан та перпективи», зокрема у томі 1 

«Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку 

правової системи» зазначають, що правову систему варто розглядати у 

«вузькому розумінні» та «широкому розумінні», і при цьому саме «широке 
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розуміння» «найбільш повно певною мірою відображає всю правову 

організацію суспільства в єдності і взаємодії своїх складових її компонентів» 

[303, с. 554]. Саме такий підхід дозволяє виокремити у правовій системі: 

право «як головний елемент її», а також «джерела права, правові установи, 

юридичну практику правореалізацію та правозастосування, права, свободи та 

обов‘язки громадян, правовідносини, правосвідомість, правову культуру, 

законність, правопорядок тощо» [50, с. 500]. Також можна запропонувати 

виокремлення у правовій системі: «1) інституційної складової (суб‘єкти 

права); 2) нормативної складової (норми права, принципи права, джерела 

права); 3) ідеологічної складової (праворозуміння людини, правосвідомість, 

правова культура, правова наука, правова традиція певного суспільства); 

4) функціональну складову (правотворчість, правореалізацію, 

правозастосування, правовідносини, судова та інша юридична практика); 

5) результативну складову (результати дії права, ступінь його соціальної 

затребуваності та відповідності інтересам суспільства, стан правопорядку 

суспільства)» [50, с. 500]. 

Отже, можна стверджувати, що при розгляді системи права, увага 

концентрується лише на праві, на його структурі, а при розгляді правової 

системи, право виступає лише як один із її елементів. В аспекті з‘ясування 

феномену службового права актуальності набуває аналіз місця і ролі його 

саме у системі права. 

Вже неодноразово зазначалося, що службове право доцільно 

розглядати все ж таки в якості підгалузі адміністративного права при аналізі 

поліструктурності системи права як сукупності певних галузей. Чому саме 

підгалузь, а не самостійна галузь права? Для відповіді на це запитання 

доцільним є урахування тих положень, які вже сформовані із цього питання в 

адміністративно-правовій науці. Так, наприклад, О. Гришковець, 

Ю. Старилов зазначають, що, хоча у службового права і є свій предмет, який 

відрізняється певною своєрідністю, однак власного унікального методу 

(методів) правового регулювання, на жаль, немає, хоча його наявність є 
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обов‘язковою ознакою самостійної галузі права [74, с. 47; 424, с. 308]. Більше 

того, у деяких їх роботах можна навіть зустріти досить категоричні за 

змістом положення стосовно того, що взагалі немає підстав стверджувати, 

що службове право буде мати власний метод правового регулювання, 

оскільки воно використовує методи адміністративного права, а отже немає 

взагалі підстав «підлаштовувати, підтягувати службове право до визнання 

його самостійною галуззю права» [424, с. 308]. Цікавим виглядає підхід 

Т. Коломоєць до вирішення цього питання.Вона пропонує виокремити 

ознаки, які притаманні самостійній галузі права, й проаналізувати стан справ 

на предмет наявності таких ознак у службового права. Як наслідок – 

сформульоване достатньо логічне обгрунтоване положення про те, що у 

службового права, хоча і є відносно виокремлений, самостійний предмет 

правового регулювання, щоправда інших ознак самостійної галузі, серед 

яких: метод правового регулювання, термінологічний унікальний апарат, 

кодифікований акт – немає [171, с. 134-136]. Це й дозволило їх 

сформулювати висновок про те, що службове право не має ознак галузі, а 

отже за своїми ознаками є підгалуззю адміністративного права [171, с. 136]. 

Можна погодитися із Т. Коломоєць у тому, що дійсно не тільки предмет та 

його унікальність зумовлюють підстави для виокремлення самостійної галузі 

права. О. Петришин, С. Погребняк зокрема зазначають, що серед ознак 

самостійної галузі виокремлюються: «а) те, що ця сукупність норм права є 

центральною ланкою системи права; б) являє собою ця сукупність норм 

права юридичну цілісність, що передбачає поєднання таких норм права у 

взаємопов‘язаних правових інститутах; в) є відносно замкнутою, автономною 

підсистемою правового регулювання; г) має галузевий понятійний апарат; 

д) унікальні метод і предмет правового регулювання» [288, с. 15-16]. Аналіз 

сукупності норм права, які формують службове право не є центральною 

ланкою системи права, оскільки предметом їх регулювання є лише частиною 

предмету регулювання адміністративного права. Хоча сукупність норм 

права, яка формує службове право, й «розподіляється» між правовими 
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інститутами (інститут різних видів публічної служби, інститут вступу на 

публічну службу, інститут службової кар‘єри, інститут заохочень у публічній 

службі тощо), однак вести мову про те, що саме ці інститути забезпечують 

«регулювання, стабільність цілої сфери життєдіяльності суспільства» [288, с. 

16] можна з певним припущенням, оскільки «публічно-службові відносини» і 

формують певну, достатньо широку за обсягом «сторону» життя суспільства, 

щоправда, ознаки «сфери регулювання», із притаманними ознаками 

цілісності такої сфери, є поки що не у повному обсязі сформованими. Щодо 

наявності понятійного галузевого апарату можна погодитися, оскільки, як 

слушно зазначає Т. Коломоєць, є в наявності специфічні поняття, серед яких: 

публічна служба, ротація, відкладне право на службу, спеціальна перевірка, 

публічний службовець тощо [171, с. 133]. Однак стосовно унікальності 

методу правового регулювання немає і мови стосовно службового права. 

Таким чином, достатніх підстав вести мову про те, що в наявності достатньо 

ознак, притаманних саме галузі права, стосовно службового права немає. В 

той же час достатньо ознак, характерних для підгалузі, серед чких: «спільні 

принципи, способи регулювання, специфіка норм, що входять до її складу» 

[288, с. 15]. Т. Аніщенко прямо зазначає, що «право публічної служби слід 

розглядати як підгалузь адміністративного права, враховуючи його 

відповідність усім ознакам підгалузі права та неможливість визнання його 

галуззю права» [23, с. 6]. Це й дозволяє вести мову про те, що в аспекті 

галузевого поділу системи права як прояву поліструктурності такої системи 

службове право посідає місце підгалузі адміністративного права. 

Слід зазначити, що ознакою галузі інколи вважається й наявність 

окремого кодифікованого акту [171, с. 133], що й підтверджує наявність цілої 

низки «галузевих» кодексів (актів, які об‘єднують норми права, які 

формують у всій своїй сукупності галузі права). Стосовно кодифікованого 

акту, який би об‘єднував норми службового права, слід зазначити наступне. 

Так, дійсно станом на сьогоднішній день немає єдиного кодифікованого 

публічно-службового акту, втім пропозиції щодо його розробки та прийняття 
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формулюються більшістю представників науки адміністративного права вже 

протягом тривалого часу, в т. ч. й навіть із визначенням авторських варіантів 

структури такого акту. Так, наприклад, Т. Аніщенко зазначає, що саме 

кодифікація є «оптимальною формою систематизації права публічної служби 

України … й при розробці загального нормативно-правового акту у сфері 

публічної служби варто враховувати зарубіжний досвід вирішення таких 

питань із поєднанням національний потреб» [23, с. 10]. Більше того для 

кодифікації вже «назріли» всі передумови, а саме: «наявність дублюючих 

положень (повторів), у різних нормативно-правових актах, якими 

врегульовано службові правовідносини; наявність прогалин у законодавстві, 

зокрема відсутність нормативного закріплення поняття і правового статусу, 

включаючи права та обов‘язки, роботодавця (наймача) у службових 

правовідносинах; велика кількість нормативних актів, які становлять групу  

національних формалізованих джерел права публічної служби; наявність 

проблеми подвійного регулювання службових правовідносин нормами 

приватного та публічного права» [23, с. 4]. Як результат вона пропонує акт із 

внутрішнім поділом на Загальну частину (загальні положення, загальні 

засади правового статусу суб‘єктів службових правовідносин, загальні засади 

проходження публічної служби, загальні засади припинення публічної 

служби тощо) та Особливу частину (правові засади  регулювання 

особливостей різних видів публічної служби, зокрема, державної цивільної, 

муніципальної служби, військової служби тощо) [23, с. 4-5]. 

Ідею розробки і прийняття кодифікованого акту, який би об‘єднав 

норми службового права, пропонують Ю. Пирожкова [291, с. 20] та 

І. Болокан [40, с. 20], а також достатньо аргументовані пропозиції щодо 

доцільності кодифікації й прийняття саме Службового кодексу демонструють 

Т. Коломоєць та Ш. Гаджиєва [174] та ін. І. Голосніченко, Н. Золотарьова 

також вважають, що вже назріла потреба підготовки єдиного кодифікованого 

акту, норми якого б регулювали публічно-службові відносини. Так, на їх 

думку, варто, перш за все, «класифікувати норми службового законодавства і 
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тільки після цього розпочати їх систематизацію у формі кодифікації… 

Службовий кодекс має обов‘язково включати: Загальні положення, Загальну 

частину, до якого мають увійти норми, що визначають предмет регулювання, 

терміни… принципи формування і проходження служби, управління нею, а 

також норми антикорупційного законодавства… Потім потрібно згрупувати 

норми за видами служби» [64, с. 88]. Цікавим є те, що окрім норм, які б 

визначали засади організації та функціонування різних видів публічної 

служби (щоправда, вчені-юристи вважають за доцільне у запропонованому 

кодифікованому акті зібрати лише норми з питань державної служби та її 

різновидів, що все ж таки не дозволить вести мову про кодифікацію норм про 

публічну службу, а лише про її певну частину), пропонується включити до 

цього акту й положення  антикорупційного законодавства, із чим варто 

погодитися й обов‘язково врахувати безпосередньо у процесі кодифікації 

положень законодавства з питань публічної служби. Ю.П. Битяк також 

пропонує кодифікацію відповідних положень із розподілом їх в окремих 

главах (розділах) залежно від виду публічної служби, із «групуванням 

загальних правил поведінки службовців та етично-правових 

аспектівпублічно-службових відносин» [35, с. 302]. Ідею розробки і 

прийняття єдиного кодифікованого акту, щоправда про державну службу, 

пропонує М. Германюк [62, с. 12], Р. Мельник [242, с. 284], П. Баранчик [25, 

с. 12], чітко висвітлюючи свою позицію до цього кодексу як до 

«підгалузевого» [25, с. 12], як, до речі, й Т. Коломоєць та Ш. Гаджиєва [174, 

с. 111]. Якщо ідея розробки єдиного кодифікованого акту є характерною для 

наукових розробок вітчизняних вчених-юристів, втім зарубіжні вчені-юристи 

демонструють поліваріативні моделі як щодо самостійного кодифікованого 

публічно-службового акту, так і щодо його структури. Так, наприклад, 

Л.В. Акопов пропонує розробити і прийняти цілу низку кодифікованих актів, 

серед яких: «Кодекс поведінки державних та муніципальних посадових осіб, 

Кодекс державної цивільної служби, Кодекс військової служби, Кодекс 

правоохоронної служби, Кодекс державної служби козацтва, Кодекс 
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муніципальної служби (із виключенням поширення норм трудового 

законодавства на муніципальну службу)» [13, с. 9]. С. Чаннов, аналізуючи 

позицію Л. Акопова, вважає за доцільне розробити єдиний кодифікований 

акт, оскільки «саме порушення задачі кодифікації значного масиву 

службового законодавства беззаперечно вимагає не тільки його аналізу й 

усунення внутрішніх суперечностей, але й визначення єдиних цілей  

правового регулювання у зазначеній сфері» [462, с. 11]. Ідею розробки і 

прийняття єдиного кодифікованого акту (хоча і у майбутньому) підтримує й 

Ю. Старилов, зазначаючи, що «… у разі виконання всіх цих робіт … 

службове право стане іншим, таким, що відрізняється від чинного 

адміністративно-правового стану. У ньому, вочевидь, з‘являться нові правові 

норми, які будуть регулювати нові службово-правові відносини. Воно може 

стати кращим, більш динамічним й наближеним до постійно-змінюваних 

відносин. Саме реформування публічного управління вимагає змін і у 

законодавстві про службу» [425, с. 18]. В. Манохін вважає за доцільне 

прийняти Основи законодавства про службу, якими охопити відносини всіх 

без винятку різновидів публічної служби [234, с. 77]. Ідея розробки Основ як 

виду кодифікованого акту вважається більш прийнятною для держав із 

федеративним устроєм й передбачає прийняття кодифікованих актів всіх 

суб‘єктів федеративної держави. Специфіка державного устрою має 

обов‘язково враховуватися і при визначенні виду кодифікованого публічно-

службового акту. Вбачається, що ідея систематизації законодавства про 

публічну службу у формі кодифікації вважається привабливою у разі 

існування єдиного кодифікованого акту, який би визначав єдині засади 

публічної служби у Загальній його частині, й регламентував окремі 

специфічні ознаки кожного із видів – у Особливій частині.  

Отже, при розгляді системи права у її розподілі на норми, інститути, 

підгалузі та галузі, службове право є підгалуззю адміністративного права. 

Доцільним є розгляд місця і ролі службового права у системі 

національного права в аспекті його розподілу на приватне і публічне. 
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Це питання безпосередньо пов‘язане із науковою дискусією, яка триває 

вже протягом тривалого часу між фахівцями у галузі адміністративного та 

трудового права, сутність якого полягає у тому, предметом регулювання якої 

галузі є ці відносини. Вже неодноразово зазначалося, що службове право є 

підгалуззю адміністративного права, яке у свою чергу є галуззю публічного 

права. Це й дозволяє вести мову про те, що службове право є підгалуззю 

публічного права. Тим не менш, варто зазначити таке: «Публічне право є 

підсистемою права, яка регулює відносини, пов‘язані з діяльністю публічної 

влади …з реалізацією загального публічного інтересу суспільства, який 

спирається на підтримку і захист права… У свою чергу, приватне право є 

підсистемою права, що регулює відносини між суб‘єктами права, які прямо 

не стосуються публічної влади. Приватно-правові відносини пов‘язані з 

реалізацією інтересів окремих осіб, які визначаються та захищаються 

правом» [286, с. 12]. Окрім того, варто додати, що «основним суб‘єктом 

публічного права є суб‘єкт владних повноважень, а основним суб‘єктом 

приватного права є фізична та юридична особа. Учасники публічно-правових 

відносин, як правило, є нерівними, а приватно-правових – юридично 

рівними…для перших базовим є імперативний метод правового 

регулювання, а для других – диспозитивний» [286, с. 12]. 

Вже зазначалося, що службове право покликане регулювати суспільні 

відносини осіб, що займають посади у публічних інституціях, діяльність яких 

має публічний, постійний, професійний характер, пов‘язана із використанням 

публічно-владних повноважень й зорієнтована на забезпечення реалізації та 

захисту публічних інтересів. Тобто, публічні інтереси, посади у публічно-

владних інституціях, реалізація публічно-владних повноважень свідчить про 

те, що всі основні ознаки публічного права є характерними для службового 

права. Ці відносини публічно-службової діяльності є все ж таки 

«класичними» відносинами публічно-правового характеру, оскільки 

пов‘язані із «реалізацією публічного інтересу» (ключовою є саме категорія 

«реалізації»). Саме цим вони відрізняються від відносин приватно-правового 
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характеру в яких «інколи можуть враховуватися публічні інтереси» 

(ключового є категорія «враховуватися», «врахування»), тобто т.з. 

«відносини сутінкової зони [50, с. 652]. Щоправда, останнім часом в умовах 

глобалізації відбувається взаємне зближення, взаємопроникнення» елементів 

приватного і публічного права, що й не вимагає «їх протиставлення», 

«загострення їх протиставлення» [50, с. 653]. Підтвердженням можуть 

слугувати положення диспозитивного характеру у регулюванні публічно-

службових правовідносин, а саме: можливості залучення громадськості до 

організації та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади у 

публічно-владній інституції, підвищення професійної компетентності 

публічних службовців, застосування заохочень у службового права тощо). В 

той же час імперативні засади є домінуючими, що й дозволяє сформулювати 

висновок про те, що у розподілі системи права на приватне і публічне право 

службове право є складовою частиною публічного права. Цю ідею 

підтримують всі представники науки адміністративного права. Так, 

О. Гришовець зазначає, із посиланнями на роботи інших вчених-

адміністративістів, що «службове право є…новою складовою публічного 

права» [74, с. 9]. С.Є. Чаннов чітко зазначає, що чітко зазначає, що 

«профілюючою для службового права має стати адміністративне право як 

галузь публічного права» [463, с. 9]. Т. Аніщенко зазначає, що «розвиток 

розуміння і правового регулювання публічної служби відбувається у 

нерозривному зв‘язку з публічним правом …ці відносини завжди 

визнавалися  публічно-правовими та на них, як наслідок, поширювався 

регулюючий вплив публічного права» [23, с. 7-8], що й обумовлює її 

публічно-правову природу, а отже й розгляд службового права як права 

публічного, складової системи публічного права. 

Отже, при розгляді ролі і місця службового права у системі 

національного права в аспекті поділу права на публічне і приватне, службове 

право варто вважати таким, що належить до публічного права. 
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Розгляд питання місця і ролі службового права у системі національного 

права в аспекті його поділу на матеріальне та процесуальне дозволяє 

з‘ясувати» наступне, «Регулювання суспільних відносин потребує не тільки 

визначення правил поведінки, а й порядку, в якому вони можуть бути 

реалізовані» [288, с. 13], тобто виокремлення двох підсистем права – 

матеріального (у деяких країнах його називають «правом суті» й 

процесуального (його ще називають «правом форми») права. Розглядаючи, 

перше, акцент уваги зроблено на тому, щоб з‘ясувати «Що можна чи 

потрібно зробити?», в той же час , як, зосереджуючи увагу на іншому, нас 

цікавить вирішення питання про те «У якій послідовності (в якому порядку) 

це правило реалізовується?». Матеріальне право – це «підсистема права, яка 

складається з норм і принципів, які визначають певну модель поведінки 

шляхом встановлення  прав і обов‘язків суб‘єктів права» [50, с. 264]. Норм 

матеріального права визначають моделі поведінки особи (в даному випадку 

суб‘єктів публічно-службових правовідносин). Так, зокрема, матеріальними 

слід вважати норми права, які визначають правовий статус всіх видів 

публічних службовців, принципи всіх видів публічної служби, підстави 

відповідальності тощо. Вони фактично «… пропонують суб‘єктам програму 

дій у тих чи інших типових ситуаціях … визначають соціально допустимі 

межі поведінки, закріплюють правові статуси відповідних суб‘єктів … 

надають правову форму різноманітним організаційним структурам … 

наділяють повноваженнями владних суб‘єктів та ін.» [50, с. 264]. В той же 

час процесуальними є ті, які визначають  «порядок встановлення і (або ) 

реалізації норм права» [50, с. 267]., «… вказують на послідовність дій, 

розкривають процедуру реалізації можливої або належної поведінки» [50, с. 

268]. Аналіз законодавства про публічну службу надає підстави для 

виділення як матеріально-правових, так і процедурно-правових положень. 

Так, наприклад, у Законі України «Про державну службу» у ст. 4 «Принципи 

державної служби» закріплено принцип професіоналізму, який, поміж 

іншого, передбачає «компетентне, об‘єктивне і неупереджене виконання 
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своїх обов‘язків…»  (ст. 4 Закону) й одночасно у ст. 9 «Підпорядкування 

державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення» 

зафіксовано положення, які регламентують процедуру дотримання цього 

принципу в аспекті об‘єктивності та неупередженості. А саме, якою є 

послідовність дій державного службовця у разі, якщо він отримав наказ 

(розпорядження) не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого 

рівня, а також у випадку, якщо у нього є  сумніви щодо законності виданого 

наказу (розпорядження) чи доручення. Так, само можна згадати і про право 

державного службовця на захист від перешкод у реалізації своїх прав, яке 

закріплене у ст. 7 Закону України «Про державну службу» й одночасно 

регламентацію у ст. 11 цього ж Закону процедури реалізації цього права в 

судовому та позасудовому порядку. 

Аналогічно, як матеріальні, так і процесуальні положення містить і 

Закону України «Про дипломатичну службу», в якому, наприклад, поряд із 

ст. 6 «Основні завдання органів дипломатичної служби», в наявності і ст. 16 

«Проходження дипломатичної служби», ст. 17 «Ротація в органах 

дипломатичної служби», ст. 18 «Довготермінові відрядження» та інші, які 

закріплюють послідовність дій по виконанню вищезазначених і закріплених 

у ст. 6 цього Закону завдань, тощо. 

Загальновизнаними є положення у теорії права про те, що 

«супроводження норм матеріального права відповідним процесуальними 

нормами є тим більшою, чим вищою є наявність публічного інтересу» [50, с. 

265]. Враховуючи те, що публічна служба зорієнтована на забезпечення 

реалізацію та захист публічного інтересу, цілком виправданим є те, що 

службове право поєднує як матеріальні, так і процесуальні норми.  Більше 

того, для адміністративного права, підгалуззю якого є службове право, 

характерним є розмаїття процесуальних (у джерелах з адміністративного 

права характерним є згадування про процедурні, процесуальні питання, 

відповідні норми права, деякі з яких вже кодифіковані, а деякі із них лише 

пропонується кодифікувати [165, с. 21-22; 174, с. 151-154; 173, с. 205-207]. 
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До того ж, саме для службового права характерним є те, що воно 

регламентує процесуальні аспекти буд-яких правил поведінки, будь-яких 

моделей поведінки, а не окремого різновиду чи групи як це притаманне 

деяким галузям та підгалузям права. У сучасній правовій науці 

виокремлюється шість основних підходів до визначення співвідношення 

матеріального та процесуального пава, а саме: «1) в основному система права 

складається із матеріальних норм, процесуальними є лише ті правила 

поведінки, які утворюють відповідні галузі права; 2) процесуальні норми 

права – це правила, які встановлюють і судову і адміністративну процедуру 

вирішення конфліктів; 3) процесуальне право – це  правила поведінки, які 

регулюють будь-які процедури правозастосування; 4) процесуальне право – 

це норм, які встановлюють порядок будь-якої правової форми діяльності 

органів публічної влади; 5) це система норм права, що встановлюють 

порядок реалізації прав та обов‘язків учасників будь-яких суспільних 

відносин; 6) це система норм, які регламентують процес реалізації норм 

матеріального права й процес нормотворчості» [50, с. 648-649]. Отже, аналіз 

цих положень свідчить про те, що саме останнє розуміння співвідношення 

матеріального та процесуального права є характерним для службового права. 

Саме при визначенні місця службового права у аспекті розподілу системи 

права на матеріальне та процесуальне право службове право, як і 

адміністративне право в цілому, передбачає поєднання норм і матеріального і 

норм процесуального права. Воно зорієнтоване на забезпечення реалізації та 

захисту публічних інтересів, передбачає достатньо багато процедур (вступ 

через організацію та проведення конкурсу, просування по службі із 

присвоєнням рангів, категорій посад, переведенням, переміщенням, 

службовим відрядженням, стажуванням, випробувальним терміном, 

щорічним оцінюванням результатів службової діяльності публічного 

службовця, підвищенням рівня професійної компетентності, ротацією, 

довготерміновими відрядженнями, службовим розслідуванням, 

застосуванням дисциплінарних стягнень та заохочень тощо), дотримання 
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нормативів яких забезпечує функціонування публічної служби, реалізацію та 

захист публічних інтересів. Службове право характеризується тією ж 

унікальністю, що й адміністративне право в цілому, підгалуззю якого воно є . 

А саме: воно не є суто матеріальним, або ж суто процесуальним, не є 

переважно матеріальним, або ж переважно процесуальним. Воно є 

матеріально-процесуальним правом. 

Розгляд питання місця службового права у системі національного права 

є неповним без з‘ясування його місця у цій системі в аспекті поділу права на 

регулятивне та охоронне. Вже неодноразово зазначалося, що норм права, в 

т.ч. й службового права, за своїм функціональним призначенням поділяються 

на: регулятивні (тобто ті, що визначають модель «позитивної», дозволеної 

поведінки) та охоронні (ті, які передбачають механізм, засоби забезпечення 

дотримання дозволених моделей поведінки). Відповідний поділ є таким, що 

узгоджується із функціональним призначенням певної сукупності правових 

норм. Серед функцій службового прав також виділяється як регулятивна, так 

і охоронна, отже можна вести мову про те, що розподіл системи права на 

право регулятивне та право охоронне цілком може мати актуальність і для 

визначення у цьому розподілі місця службового права. Службове право є 

регулятивним чи всі ж таки є охоронним? Однозначної відповіді на це 

запитання надати неможливо, оскільки службове право містить значну 

кількість регулятивних норм (принципи, завдання публічної служби в цілому 

та окремих її видів зокрема, правовий статус суб‘єктів публічно-службових 

відносин в цілому, повноваження суб‘єктів публічної адміністрації у сфері 

публічно-службової діяльності, вступ на службу проходження публічної 

служби, в т.ч. й специфіка окремих різновидів публічної служби, заохочення 

для публічних службовців, оплата праці, соціально-побутове забезпечення, 

підвищення професійної компетентності публічного службовця, щорічне 

оцінювання результатів службової діяльності, припинення публічної служби, 

в т.ч. й специфіка щодо окремих різновидів публічної служби, тощо), а також 

охоронних норм (що передбачають засади застосування заходів примусу до 
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публічних службовців, в т.ч. й дисциплінарних стягнень, відсторонення від 

виконання службових обов‘язків, дії, пов‘язані із проведенням службової 

перевірки, службового розслідування, вирішення конфлікту інтересів у 

публічній службі тощо). Слід зазначити, що, хоча в наявності і регулятивні, і 

охоронні норми, однак їх кількість не є однаковою. В наявності значена 

кількість регулятивних норм, які пов‘язані із правовим статусом публічних 

службовців, процедурами вступу, проходження, припинення публічної 

служби, застосування заохочень тощо. До того ж в наявності такі ж норм 

щодо кожного різновиду публічної служби (державної, патронатної, 

військової, дипломатичної, муніципальної тощо). Це дозволяє стверджувати, 

що регулятивних норм, які б зорієнтовані були на сферу публічно-службових 

відносин, набагато більше, розміщені вони як у законодавчих актах, так і 

підзаконних актах. Стосовно ж охоронних норм, вони розміщені переважно 

або ж у законодавчих актах (щодо державної, муніципальної служби), або ж 

у спеціальних дисциплінарних нормативних актах (статутах, положеннях, 

правилах тощо). Так, зокрема, такі норми містяться у Постанові Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2012 року № 666 «Про Порядок службового 

розслідування», Інструкції про порядок організації та проведення службового 

розслідування і службової перевірки в митній службі України», затвердженій 

наказом Державної митної служби України від 13.08.2010 року № 918, 

Дисциплінарному статуті Національної поліції України, затвердженому 

Законом України від 15.03.2018 року, тощо. 

Це дозволяє зробити висновок про те, що в системі права в аспекті 

розподілу на регулятивне та охоронне право, місце службового права є 

доволі специфічним, воно поєднує норми і регулятивні і охоронні, а отже 

воно займає межове місце регулятивно-охоронного блоку й є переважно 

регулятивним за своїм змістом. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна з упевненістю 

стверджувати, що розгляд місця службового права в системі національного 

права варто здійснювати з урахуванням сучасних положень теорії права 
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щодо розуміння системи права в цілому, її елементів. Вирішення питання про 

місце і роль службового права в системі національного права варто 

здійснювати в аспекті розподілу права на публічне та приватне матеріальне 

та процесуальне, регулятивне та охоронне. З огляду на це службове право як 

підгалузь адміністративного права є елементом публічного права, завдяки 

тому, що містить значну кількість як матеріальних, так і процесуальних 

норм, його модна вважати матеріально-процесуальним (при поєднанні цих 

норм), а також таким, що займає межове місця в регулятивно-охоронному 

блоці, будучи за своїм призначенням все ж таки переважно регулятивним. 

Однак, всі ці питання слід розглядати комплексно для того, щоб з‘ясувати 

реальне місце, яке займає службове право в системі права України. Тільки 

комплексний підхід дозволяє з‘ясувати, що собою представляє службове 

право і яке місця воно займає у системі права України.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Ґенеза службового права характеризується етапністю, відсутністю 

сформованого вчення про службове право, комплексних монографічних 

досліджень. У роботі умовно виділяється кілька етапів ґенези службового 

права і зазначається, що витоки його фактично були у більшості своїй 

закладені у наукових роботах вчених-юристів ще у ХІХ столітті, хоча деякі 

поодинокі положення можна зустріти і раніше. Кожен із етапів визначається 

часовими рамками та його специфікою у його порівнянні із іншими. Перший 

етап (сер. ХІХ століття – поч. ХХ століття) характеризується ототожненням 

публічної служби із державною службою, службового права виключно із 

правом державної служби (службою государю, монарху), а саме державна 

служба у її тісному зв‘язку із внутрішнім державним управлінням 

досліджується у рамках державно-правової проблематики. У роботах 

І. Тарасова, І. Андреєвського, М. Кокунова, В. Івановського та інших 

аналізуються переважно узагальнені положення тематичного змісту й 
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формулюється висновок про фрагментарну (на рівні окремих питань) увагу 

наукової спільноти того часу до феномену публічної служби, службового 

права. Другий етап (поч. ХХ століття – 20-ті роки ХХ століття) 

ознаменувався формуванням положень про посадову особу, її відмежування 

від чиновника, закладенням основ для розмежування державної та 

муніципальної служби, визнанням постійної та тимчасової ознаки служби, 

обґрунтуванням (хоча і узагальненим) потреби дослідження проблем 

державної служби у рамках поліцейського (адміністративного) права 

(наприклад, роботи А. Єлістратова, М. Карадже-Іскрова, М. Куплеваського, 

В. Кобалевського, О. Євтихієва та інших). Третій етап (20-40 роки ХХ 

століття) - етап відсутності поглиблених тематичних наукових 

досліджень,максимальної концентрації дослідження проблем державної 

служби в аспекті предмету трудового права на тлі поодиноких публічно-

правових робіт з проблем правового статусу службовців (наприклад, роботи 

В. Ігнатьєва, В. Кобалевського). Четвертий етап (40-80 роки ХХ століття) 

характеризується появою значної кількості наукових робіт, які можна 

розглядати як складові положення теорії права державної служби, 

класифікації державних службовців, ускладненням тематичного 

термінологічного ряду, появою комплексних наукових робіт, щоправда із 

залишенням поза науковим дослідженням проблем правової природи 

державної служби й взагалі інших видів публічної служби (наприклад, 

роботи С. Студенікіна, І. Євтіхієва, В. Манохіна, Ц. Ямпольської та інших), 

асоціюванням публічної служби із державною службою, а службового права 

із правом державної служби. П‘ятий етап (90-ті роки ХХ століття) 

характеризується, поряд із дублюванням положень теорії права державної 

служби, посиленням спеціалізації наукових досліджень різних видів 

публічної служби. У цей період формулюються положення теорії державної 

служби й муніципальної служби й поодиноко зазначається про можливість 

порушення питань про службове право, право публічної служби. 

Формулюється висновок про те, що, хоча витоки службового права були 
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сформовані ще у ХІХ столітті, все таки лише на у кінці ХХ століття фактично 

можна вести мову про його реальне позиціонування. Саме для новітнього 

етапу розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки, а отже і 

відповідного етапу формування службового права характерним є: а) 

активізація зусиль вчених-юристів, перш за все вчених-адмінстративістів, у 

напрямку поглибленого дослідження феномену службового права; б) 

поєднання вузькоспеціалізованих досліджень, присвячених безпосередньо 

окремим проблемним питанням службового права, й досліджень 

комплексного характеру, зорієнтованих на з‘ясування предмету, методу, 

системи службового права, визначення його місця і ролі у системі 

національного права; в) пошук оптимальної моделі для позначення 

відповідної сукупності норм права при пануванні єдності поглядів вчених-

юристів стосовно існування такої виокремлено сукупності; г) обґрунтування 

доцільності формування сучасної теорії службового права як основи для 

проведення систематизації законодавства про публічну службу; д) 

узгодження положень вітчизняної правової науки з питань службового права 

із положеннями європейської правової науки за рахунок запозичення 

останніх та модифікації змісту існуючих вітчизняних аналогів. Саме тому 

цілком можна сформулювати висновок про те, що сучасний новітній етап 

формування службового права є багатоцільовим, змістовним, 

результативним, є «докорінним етапом» його ґенези, фактично можна 

вважати етапом формування нової теорії службового права, формування 

передмов та наукового фундаменту для систематизації законодавства про 

публічну службу.  

2. Предметом службового права є сукупність суспільних відносин, які 

виникають, змінюються і припиняються у зв‘язку із публічною, постійною, 

професійною діяльністю осіб, які займають посади у публічних інституціях, 

й діяльність яких пов‘язана із реалізацією публічно-владних повноважень 

задля забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів. Ці відносини за 

своєю природою є публічно-правовими, а отже цілком можна вести мову про 



115 
 

те, що «публічно-службові» відносини є предметом регулювання службового 

права як підгалузі адміністративного права, а «службово-трудові відносин» ж 

існують у частині, не врегульованій службовим правом, а отже є предметом 

регулювання трудового права.  

3. У регулюванні свого предмету службове право використовує методи, 

наділені ознаками саме методів адміністративного права, що є цілком 

логічним, якщо службове право є підгалуззю адміністративного права. 

Методи службового права можна розглядати як сукупність прийомів, засобів, 

способів, за допомогою яких здійснюється відповідний регулюючий вплив. 

Методи службового права достатньо різноманітні, серед них ті, які 

відіграють достатньо важливу роль у врегулюванні всіх відносин, які 

формують предмет службового права, а саме: імперативний та 

диспозитивний методи. Їх варто вважати основними. Поряд із ними 

використовуються й ті, які, у порівнянні із вищезазначеними, є менш 

поширеними, а саме: заохочувальний та рекомендаційний. Їх варто вважати 

додатковими. Це дає можливість вести мову про метод службового права у 

широкому розумінні, як сукупність всіх методів, які використовуються для 

регулювання відповідних відносин, а також метод службового права у 

вузькому розумінні, коли мова йде про кожен із цих методів окремо. Це 

дозволяє сформулювати визначення методу службового права як сукупності 

прийомів, способів, засобів імперативно-диспозитивного, рекомендаційного 

та заохочувального змісту, які використовуються для регулювання 

суспільних відносин, пов‘язаних із публічною, постійною, професійною 

діяльністю осіб, які займають посади у публічних інституціях, спрямованого 

на реалізацію їх завдань та функцій шляхом використання цими особами 

наданих публічно-владних повноважень для задоволення публічних 

інтересів.  

4. Функція службового права – це формально визначений, соціально 

зорієнтований, об‘єктивно зумовлений основний напрямок впливу 

сукупності правових норм, який спрямований на досягнення мети, завдань та 



116 
 

призначення відповідної підгалузі адміністративного права в умовах 

конкретного періоду розвитку суспільства. Всі функції службового права 

можна розподілити на: зовнішні (загально соціальні), серед яких: політична, 

економічна та соціальна, а також внутрішні (юридичні), серед яких: 

регулятивна та охоронна. Всі функції взаємодіють одна з одною, 

доповнюють одна одну й утворюють єдину систему. 

5. Можна стверджувати, що службовому праву притаманні ознаки 

системи, які є характерними як для будь-якої системи, системи права, так і 

для системи адміністративного права. Систему службового права можна 

визначити як об‘єктивно зумовлену розвитком публічно-службових відносин 

сукупність взаємопов‘язаних норм права, покликаних регулювати суспільні 

відносини щодо здійснення постійної публічної професійної діяльності 

особами, які займають посади у публічних інституціях, для реалізації завдань 

останніх шляхом використання публічно-владних повноважень задля 

забезпечення реалізації та захисту публічних інтересна. Системі службового 

права притаманні наступні ознаки: цілісність, узгодженість, внутрішня 

структурованість, соціальна обумовленість, стабільність та динамічність, 

відображення внутрішньої будови підгалузі, а також умовний поділ на дві 

частини. Систему службового права можна представити як сукупність 

інститутів, які включають тубінститути і норм службового права, й умовно 

виділити Загальну частину (норми-дефініції, норми-принципи, інститути 

вступу, просування, припинення публічної служби, заохочення, 

дисциплінарної відповідальності тощо) та Особливу частини (інститути 

окремих різновидів публічної служби із їх внутрішнім розподілом на їх 

підвиди), які взаємодоповнюють одна одну й утворюють єдину систему 

службового права. 

6. Можна з упевненістю стверджувати, що розгляд місця службового 

права в системі національного права варто здійснювати з урахуванням 

сучасних положень теорії права щодо розуміння системи права в цілому, її 

елементів. Вирішення питання про місце і роль службового права в системі 
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національного права варто здійснювати в аспекті розподілу права на 

публічне та приватне матеріальне та процесуальне, регулятивне та охоронне. 

З огляду на це службове право як підгалузь адміністративного права є 

елементом публічного права, завдяки тому, що містить значну кількість як 

матеріальних, так і процесуальних норм, його можна вважати матеріально-

процесуальним (при поєднанні цих норм), а також таким, що займає межове 

місця в регулятивно-охоронному блоці, будучи за своїм призначенням все ж 

таки переважно регулятивним. Однак, всі ці питання слід розглядати 

комплексно для того, щоб з‘ясувати реальне місце, яке займає службове 

право в системі права України. Тільки комплексний підхід дозволяє 

з‘ясувати, що собою представляє службове право і яке місця воно займає у 

системі права України.  

  



118 
 

РОЗДІЛ 2 

ПРИМУС У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 

 

 

2.1 Примус як інтегративна категорія: поняття та ознаки  

 

 

Зважаючи на специфіку службового права, його місце в системі 

вітчизняного адміністративного права та враховуючи фактичну відсутність 

наукового супроводження цього підгалузевого сегменту, сьогодні є всі 

підстави для подальших досліджень, пов‘язаних із вивченням тих 

фундаментальних категорій, які мають не тільки теоретичне, але й велике 

практичне значення для розвитку адміністративно-правової науки. 

Враховуючи той факт, що традиційно в юридичній науці будь-яке 

визначення права містить вказівку на його обов‘язкову ознаку – примусову 

забезпеченість з боку держави і саме примус, який здійснюється державою у 

межах та на засадах, чітко визначених у законодавстві, можна вважати одним 

із засобів забезпечення правопорядку, дотримання вимог, визначених 

нормами права [166, с. 66], зазначимо, що його вивчення є однаково 

принциповим для будь-якої підгалузі правової науки (в тому числі і 

службового права), оскільки кожна з них, має бути зорієнтована на 

формування понятійного апарату, який стане надійним фундаментом для 

новітнього вітчизняного нормотворчого процесу, підготовки якісно нових 

законодавчих актів.  

Узагальнений аналіз наукових праць переконливо свідчить про те, що 

теоретичні дослідження примусу як багатоаспектної фундаментальної 

категорії, якій притаманні низка суттєвих ознак, особливостей та форм, 

неодноразово ставали предметом комплексних досліджень вчених-філософів 

(у зв‘язку із свободою та несвободою; як різновид психологічного 

маніпулятивного впливу на людину, сутністю якого є приховане чи відкрите 



119 
 

керування її поведінкою, спонукання до виконання необхідних дій; у 

контексті філософсько-правових досліджень змісту та співвідношення понять 

«насильство» та «примус»), політологів (найчастіше пов‘язується із 

феноменом влади, причому, примус, як правило, розуміється у формі 

нав‘язування волі владарюючого суб‘єкту підвладним суб‘єктам [46, с. 77]), 

соціологів (розглядається як насилля над волею індивіда або соціальної 

групи шляхом застосування санкцій [166, с. 262]), психологів (примус 

досліджується в контексті змісту та класифікацій видів психологічного 

впливу як вимога виконувати розпорядження ініціатора, підкріплювана 

прихованими або явними погрозами [262]), фахівців з державного управління 

(як вплив на індивіда (колектив, організацію) з метою змусити його (їх) 

зробити що-небудь або (не зробити), сказати (не сказати), у правовій науці 

(як прояв правових обмежень, призначення яких полягає у звуженні свободи 

і стримуванні антисуспільних інтересів особи [166, с. 86]) тощо. Тому, 

враховуючи таку ситуацію, зважаючи на міждисциплінарність та 

міжгалузевий зміст поняття «примус», пропонується здійснити спробу 

наукового пізнання його потенціалу як інтегративної (цілісної, 

об‘єднувальної) категорії, яка, як і багато інших понять у 

суспільствознавстві, використовується в різних галузях знань, оскільки саме 

інтегративний підхід надасть можливість не лише зрозуміти всі сутнісні 

характеристики цього комплексного явища, але й дозволить сформулювати 

найбільш оптимальне визначення для подальшого розвитку понятійного 

апарату вітчизняного службового права.  

Однак перед тим, як перейти до осмислення змісту та ознак примусу в 

службовому праві, для того, щоб вивести його опорне поняття, доцільно 

визначитися із питаннями, що стосуються філологічного та етимологічного 

розуміння таких категорій як «поняття», «ознака», «примушувати», 

«примус», що дозволить більш правильно підійти до вирішення поставлених 

завдань. Так, за визначеннями, наведеними в науковій довідковій літературі 

«поняття» – одна з форм мислення, в якій відображаються загальні істотні 
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властивості предметів та явищ об‘єктивної дійсності, загальні взаємозв‘язки 

між ними у вигляді цілісної сукупності ознак. Ознаки, які охоплюються 

поняттям, становлять його зміст [65, с. 264] [51, с. 1049]; дар розуму, 

міркування і висновку [79, с. 505]; логічно оформлена загальна думка про 

клас предметів, явищ [271, с. 561] тощо. Розкриваючи лінгвістичний зміст 

«поняття», слід зазначити, що цей термін є: інформацією про явище в 

сукупності його суттєвих властивостей; у когнітивній семантиці – 

концептом, що містить найзагальніші, суттєві ознаки предмета або явища, 

його об‘єктивні, логічно сконструйовані характеристики; одиницею 

логічного мислення, безпосередньо пов‘язаної зі словом; сукупність поглядів 

на що-небудь, рівень розуміння чогось [116, с. 78] [52, с. 492]. Під змістом 

наукового поняття розуміють сенс, закономірні зв‘язки й відносини речей, 

відображені й охоплені поняттям [59, с. 88]. Як зазначає М. Любченко, і з 

нею варто погодитися, значення понять для права важко переоцінити, адже 

правова дійсність підлягає дослідженню, вивченню на основі узагальнення 

[226, с. 50]. Поняття у праві – це відображення шляхом узагальненого опису 

результатів наукового мислення відповідних сегментів правової дійсності. 

Вони завжди об‘єктивуються через терміни, дескриптори, визначення і є 

словами наукової мови, якими вчені намагаються виразити, сформулювати 

сутність правових явищ та процесів, що вивчаються [176, с. 79].  

Підтримуючи цілком справедливе зауваження Є. Войшвилло, що «… 

наукове поняття як форма логічного мислення є концентрованим 

відображенням внутрішніх, істотних, визначальних якостей і закономірних 

зв‘язків предметів матеріального світу» [59, с. 88], слід підкреслити, що 

процедура пізнання будь-якого поняття (явища, процесу) обов‘язково 

повинна включати виявлення та дослідження у сукупності його істотних, 

властивих лише для нього ознак. У той же час необхідно звернути увагу, що 

термін «ознака» в різноманітних наукових, публіцистичних та правових 

джерелах інтерпретується як логіко-філософська (будь-яка властивість чи 

характеристика предмета, за якою він пізнається [448, с. 276]) та лінгвістична 
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категорія (риса, властивість, особливість кого-, чого-небудь [409, с. 654]; 

предмет зображення і т. ін., що є знаком, символом, емблемою і т. ін. чого-

небудь [51, с. 834]), а іноді взагалі, як слушно зазначає К. Грамма, 

досліджуючи тлумачення поняття «ознака», трапляються випадки 

неправомірного вживання слів «якість», «властивість», «показник» у 

значенні «ознака» [71, с. 23].  

Що ж стосується слова «примушувати», то воно у тлумачних 

словниках В. Даля, С. Ожегова визначається як спонукання силою до чого-

небудь, приневолювання, силування, змушування [407, с. 635] [78, с. 717]. Не 

занурюючись у детальний аналіз природи примусу, його ціннісного та 

сутнісного виміру, права на існування у громадянському суспільстві та 

правовій державі як предмету філософських, лінгвістичних, політологічних, 

психологічних, соціологічних, культурологічних, економічних дискурсів, а 

також залишаючи «поза кадром» дослідження його співвідношення із такими 

категоріями як «влада», «маніпуляція», «відповідальність», оскільки 

зазначене завжди було предметом наукових філософських (роботи І. Ільїна, 

Г. Гегеля, С. Гессена, І. Канта, Ф. Шеллінга, А. Шопенгауера та ін.), 

соціологічних (М. Вебера, Е. Дюркгема, І. Кона, Г. Лебона та ін.), 

економічних (К. Маркса, В. Радаєва та ін.) доктринальних досліджень, 

пропонується відразу ж здійснити спробу детального аналізу вказаного блоку 

питань під кутом зору саме правової науки та методів її пізнання. 

Проблему розуміння примусу як для теоретиків права, так і для 

представників галузевих правових наук, можна вважати певною мірою 

традиційною (роботи А. Абрамова, В. Авер‘янова, О. Андрійко, Б. Базилєва, 

О. Бандурки, Д. Бахраха, В. Бачиніна, Ю. Битяка, С. Братуся, А. Васильєва, 

М. Вебера, І. Веремєєнко, Б. Грушина, Є. Додіна, Л. Коваля, М. Козюбри, 

Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, М. Коркунова, О. Кузьменко, 

В. Лебедєва, Г. Мальцева, П. Рабіновича, П. Сорокіна, О. Якуби та ін.), адже 

примус застосовується державою незалежно від волі конкретного індивіда, 

відрізняється багатоваріативними підходами щодо визначення («правовий 



122 
 

примус», «примус у праві», «державно-правовий (державний) примус», 

«публічно-правовий примус (примус у публічному праві)», 

«адміністративний примус» тощо) та класифікаційного розподілу, що 

обумовлюється його багатоаспектним та комплексним характером, 

взаємозв‘язками із множиною інших різнорідних явищ (суспільно-політична 

система, право, державна влада тощо). Окрім того, як слушно зауважує 

Т. Коломоєць у фундаментальному монографічному дослідженні 

«Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та 

практика реалізації» (2004 р.) у вітчизняній правовій науці спостерігається 

певна тенденція – відсутність фундаментальних досліджень державно-

правового примусу в цілому, термінологічне розмаїття, яке лише ускладнює 

наукові дослідження, відсутність визначень й узагальнених характеристик 

його ознак, різновидів тощо [166, с. 92].  

Таким чином, приступаючи до осмислення змісту інтегративної 

категорії «примус у службовому праві», одразу звернемо увагу на складність 

цього завдання, викликану насамперед відсутністю у сучасній правовій науці 

відповіді на загальні питання теорії примусу, що і обумовлює, зважаючи на 

тезу, висунуту ще на початку ХХ ст. «... хто береться за часткові питання без 

попереднього рішення загальних, той неминуче буде на кожному кроці 

«натикатися» на ці загальні питання [223, с. 368], доцільність узагальнення 

напрацювань учених у галузі теорії держави та права, які традиційно 

феномен примусу розглядають у тісному взаємозв‘язку із правом, державою, 

владою. Досить точно з цього приводу висловлювався ще М.С.Таганцев: 

«Предписания права обращаются не к разуму отдельных индивидуумов как 

непререкаемые истины, не к нравственному чувству каждого как веления 

морали, а к практической воле как авторитетные предписания власть 

имеющего; они не довольствуются соблюдением их по доброй воле и 

усмотрению, они требуют и вынуждают подчинение, признавая виновным и 

ответственным каждого, им не подчиняющегося» [433]. Тому спробуємо в 

межах нашого дослідження систематизувати різнопланові наукові концепції, 
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в яких пропонується визначення змісту примусу крізь призму права. З 

приводу сформульованої позиції зазначимо: слід підтримати ті напрацювання 

які стосуються двостороннього взаємозв‘язку примусу і права як соціальних 

явищ (дослідження С. Алєксєєва, А. Козуліна, Н. Макарейко, А. Черданцева, 

В. Чхіквадзе, А. Яковлєва та ін.), які не можна розглядати в ізоляції одне від 

одного, оскільки примусовість є невід‘ємною властивістю права (на що 

небезпідставно вказує ще Л. Петражицький, зазначаючи, що «сутність 

зв‘язку, що стверджується між нормами права та примусом зводиться до 

того, що до того, хто не виконує добровільно свого юридичного обов‘язку 

слід застосовувати примусові заходи. На випадок невиконання однієї норми 

права існує інша норма (санкція), відповідно до якої належні органи влади 

застосовують на власний розсуд або за вимогою приватної особи примус» 

[285, с. 220]), а примус опосередкований правом набуває нових 

інтегративних властивостей, стає правовим примусом. 

Критичний аналіз науково-публіцистичної правової літератури 

дозволяє підкреслити, що алгоритм дослідження примусу в якості сутнісної 

(конститутивної) ознаки права, в наслідок позитивістського праворозуміння, 

починаючи з ХIХ ст. був досить поширеним. Саме такий підхід можна 

спостерігати у цілому ряді теоретико-правових досліджень радянського 

періоду (роботи Б. Базилєва, С. Братуся, М. Коркунова, Л. Петражицького, 

Е. Трубецького, Б. Чичеріна та ін.), в працях багатьох сучасних вчених-

юристів (роботи М. Байтіна, С. Братуся, М. Козюбри, О. Лєйста, 

С. Максимова, Б. Малишева, Б. Мальцева, М. Матузова, П. Рабіновича та ін.). 

Так, на думку С. Братуся, об‘єктивність права «можлива лише тому, що існує 

апарат примусу до виконання норм права, існує механізм який складається з 

людей – посадових осіб, наділених владою, які приводять в дію норми права. 

Оскільки норми права у більшості випадків виконуються добровільно, іноді 

забувають про те, що нормативність права нерозривно пов‘язана з 

можливістю державного примусу до виконання його приписів у випадку їх 

порушення». На цій підставі він робить висновок, що ―нормативність права 
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вже включає в себе можливість державного примусу‖ [44, с. 43-48]. О. Лейст 

вважав, що «сутнісною якістю права є його охорона державним примусом» 

[269, с. 38]. С. Алєксєєв зазначав, що «правовий примус» витікає з 

нормативності права [18, с. 22].  

У той же час, при дослідженні сутності та необхідності державного 

примусу для права існує й кардинально протилежна позиція щодо 

вищеокресленої взаємозалежності, представники якої обґрунтовують 

неістотність примусу для права. Зокрема, М. Коркунов, заперечуючи 

сутнісну необхідність державного примусу для права, цілком справедливо 

підкреслював, що «можливо, визнаючи примус істотною ознакою права, 

розуміють це не так,щоб кожна конкретна правова вимога у всіх випадках, за 

всяких фактичних умов могла бути примусово здійснена, а лише у тому, що 

всяке право «взагалі», «за нормального порядку речей», здатне бути 

здійснено примусовим шляхом. Отже, тут йде мова не про фактичну, 

конкретну можливість примусу, а лише про загальну, гіпотетичну, ідеальну. 

Якщо так, то вже неможна сказати, що кожне право може бути примусово 

здійснено. Слід підкреслити, що щодо кожного права повинна б існувати 

можливість примусового його здійснення‖ [192, с. 99-100]. У свою чергу 

М. Цвік цілком справедливо акцентує увагу на тому, що «в умовах 

тоталітаризму вказівка на забезпечення застосування права примусовою 

силою держави відбивала властивий 30-м рокам напрямок правової політики 

на залякування громадян, на репресії, масове застосування державного 

примусу... Право безумовно передбачає можливість застосування примусу до 

його порушників. Але це треба розуміти лише як обов‘язковість наявності в 

правових нормах вказівки на можливість застосування тих чи інших 

примусових заходів до порушників. Отже, державний примус виступає як 

гарантія, передбачена правовими нормами на випадок можливого порушення 

права. Саме так слід трактувати примусовість як конститутивну ознаку 

права» [112, с. 185-186]. Розділяє зазначену позицію і М. Палієнко, 

підкреслюючи, що «потрібно обов‘язково відрізняти правову норму саму по 
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собі від її можливого придатку, примусу, який її зазвичай супроводжує, але 

може і не супроводжувати. Ознакою правової норми є лише її характер 

зовнішнього веління, як зовнішньо-авторитетного наказу, наказ же у свою 

чергу не тотожній поняттю зовнішнього примусу до його виконання» [277, с. 

357-358]. Дещо по-іншому до цього питання підходить О. Пучнін у 

дисертаційному дослідженні «Примус і право» (1999 р.), який, окреслюючи 

співвідношення примусу і права, зауважує, що «примус має визначатися як 

результат протиправного примушування, що обмежує зовнішню свободу 

людини, який закріплює несправедливе застосування сили і змінює стан 

формальної рівності. При цьому вчений цілком слушно зауважує, що примус 

як феномен соціального життя не можна усунути, адже від його ролі в 

формуванні правових, державних і громадських інститутів залежить рівень 

демократичності, соціальної справедливості, громадянської свободи і форми 

рівності в суспільстві, підсумовуючи, – процес примусу слід визначити як 

зняття самостійності індивідуальної волі» [316]. 

Аналізуючи зазначені підходи, не можна залишити поза увагою 

дисертаційне дослідження В. Шафірова «Природно-позитивне право 

(проблеми теорії та практики)» (2005 р.)
 

[467, с. 11-12], в якому автор 

намагається довести, що у центрі позитивного права знаходиться не категорія 

«належне», а категорія «можливе», обґрунтовуючи доцільність категоричної 

відмови від всезагального положення «право забезпечується державним 

примусом». Окреслена позиція, в наслідок зовсім спрощеного розуміння 

примусу як фізичного примушування, на нашу думку є абсолютно 

помилковою та підлягає спростуванню. Формулюючи власну точку зору 

щодо окресленого підходу зазначимо на його непридатності для визначення 

примусу у службовому праві, оскільки основні аспекти теорії «сутнісної 

необхідності примусу для права» (хоча, безсумнівно, примусовість є однією 

із ознак права), на наш погляд, містить в якості об‘єкту дослідження право та 

не дозволяє визначитися із комплексним поняттям «примус», розкрити його 

потенціал як правового феномену. 
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Що ж стосується другого традиційного підходу до поняття «примус» та 

його ознак через зв’язок з державою та державною владою, то цілком 

справедливим є зауваження А. Комзюка, що державна влада і примус 

настільки взаємопов‘язані, що в загальнотеоретичній літературі ці поняття 

розглядаються неодмінно разом, як такі, що окремо існувати не можуть [166, 

с. 69]). Всебічний розгляд змісту та ознак примусу у службовому праві 

(враховуючи специфіку його предмета), обумовлює доцільність узагальнення 

доктринальних підходів визначення «державно-правовий (державний) 

примус», оскільки на сучасному етапі розвитку правової науки існують 

досить різнопланові поняття, які не у повному обсязі відтворюють його 

дійсний зміст, не враховують сучасні законодавчі зміни, розробки галузевих 

юридичних наук. 

Детальний аналіз наукових робіт, присвячених зазначеній 

проблематиці свідчить про тенденції у дослідженні державно-правового 

примусу в контексті необхідності застосування державою сили. В цьому 

аспекті слід акцентувати увагу на тому, що концептуалізація силового 

примусу держави (Vi victa vis est – Сила перемагається силою (лат.), його 

співвідношення за спільними ознаками з насильством та силою було 

характерним як для напрацювань філософів кінця XIX – початку ХХ ст. 

(роботи І. Ільїна, В. Соловйова, Б.Чичеріна та ін.), так і для сучасних 

філософсько-правових досліджень (роботи О. Гелиха, Ю. Ємельянова, 

Р. Ібрагімова, В. Колотуші, А.Кремника та ін.), хоча сама ідея силового 

примусу держави для досягнення загального благополуччя, миру, безпеки 

держави, утвердження справедливості виникає ще в античній філософії в 

роботах Аристотеля та Платона для позначення дій, що вчиняються проти 

або поза волею особи, на яку вони спрямовані. Як цілком слушно зауважує 

Т. Хомич [455], дані поняття в одних випадках вживаються як синоніми (і це, 

на нашу думку, обумовлено спільним тлумаченням цих соціальних 

феноменів як тотожних понять у різних словниках і енциклопедіях, в яких 

під насильством в основному прийнято розуміти застосування соціальним 
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суб'єктом різних, аж до збройного впливу, форм примусу щодо інших 

соціальних суб'єктів з метою придбання або збереження панування, 

завоювання тих чи інших прав і привілеїв [449, с. 642]; як примус (дію)
 
[51, с. 

940];як силування, поневолення, змушування, заставляння, повинність) [414, 

с. 536], в інших – використовують для позначення протилежних за значенням 

понять (протиправне насильство та правомірний примус), а інколи їх 

розглядають як складову частину одне одного (насильство у формі фізичного 

чи психічного примусу). Так, наприклад, А. Каплунов акцентує увагу, що 

примус визначають як процес зняття індивідуальної волі шляхом 

зовнішнього впливу, спрямованого на те, щоб примусити індивіда зробити 

щось або утриматися від яких-небудь дій [455]. І. Жаренов, доповнюючи 

зазначену позицію у дисертаційному дослідженні «Державний примус в 

умовах демократизації суспільства» (2006 р.), додає, що при цьому державна 

сила об'єктивує волю володарюю чого суб'єкта і нав'язує її підвладному, 

допускаючи використання насильства як виключно необхідного елемента. 

Сутність примусу полягає у впливі на волю підвладного суб'єкта з метою її 

зміни і орієнтації на соціально необхідну поведінку. Цим визначається його 

соціальна цінність [109]. Цікаву ідею до розуміння співвідношення 

насильства та примусу висунув ще у 1925 р. в Берліні відомий російський 

філософ, юрист І. Ільїн в дослідженні «О сопротивлении злу силою» (рос.), її 

підтримав і розвинув О. Пучнін, запропонувавши називати усі дії, які 

вчиняються проти волі особи, терміном «примушення» (рос. – 

«заставление»), і виділивши в якості його форм примус (позитивне, 

ненасильницьке примушення) та насильство (ганебне, негоже примушення) 

[127], адже «захищати духовний розквіт людства на землі неможливо поза 

примусової суспільної організації, поза законом, судом та мечем» [128, с. 55]. 

На підставі окресленої позиції Ю. Приколотіна, досліджуючи кримінологічні 

аспекти насилля, справедливо акцентує увагу на тому, що при здійсненні 

примусу шкода, яка супроводжує застосування сили, не є ціллю самою по 
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собі, а лише побічним неминучим наслідком. При насильстві ж шкода є 

самоціллю або переслідує ціннісно негативну ціль [306, с. 144]. 

З огляду на те, що співвідношенню державного примусу з насильством 

приділена увага у ґрунтовних розробках А. Гусєйнова, А. Жалінського, 

В. Іванова, Н. Машинської, О. Мережко, Т. Коломоєць, Д. Попова, 

Ю. Приколотіної, О. Сидоренка, О. Фролова та ін., не зупиняючись на 

детальному аналізі згаданих підходів, враховуючи кардинальну різницю між 

зазначеними категоріями (метою насильства є завдання шкоди, метою ж 

примусу – спонукання до певної поведінки (вчинення або не вчинення 

певних дій), шкода ж при цьому є побічним негативним наслідком; 

характерною ознакою насильства є суспільна небезпечність та 

протиправність діяння, для примусу – правомірність застосування, адже як 

цілком слушно зауважує П. Власов (і його підтримує А. Наумов), якщо в діях 

особи «відсутнє порушення прав і свобод людини, це буде не насильство, а 

правомірне застосування сили» [58, с. 10], правомірне спричинення шкоди 

[259, с. 68], враховуючи дефініції ст. 1 Закону України від 07.12.2017 р. № 

2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» домашнє, 

економічне, психологічне, сексуальне, фізичне насильство, які закріплюють 

ознаки насильства як діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного правопорушення, підкреслимо 

недоцільність ототожнення державно-правового примусу та насильства 

розуміння їх в якості синонімічних понять.  

В контексті нашого дослідження слід підтримати Т. Коломоєць [166, с. 

87-88], яка звертає увагу та піддає критиці непоодинокі випадки у правовій 

літературі (в наслідок зосередження уваги філософів, психологів, соціологів 

на дослідженні сили як комплексної категорії) ототожнення державно-

правового примусу із силою (так, наприклад, А. Талаєв досить широко 

тлумачить поняття сили, зазначаючи, що «під терміном «сила або «примус» 

треба розуміти будь-які форми насилля: військове, економічне, політичне, 

фізичне, психічне тощо» [434, с. 162]. На думку У. Конноли та Р. Берштеда, 
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«сила» – це скорочення діапазону свободи вибору, зведення можливих 

варіантів вчинків до одного-єдиного. Згідно теорії Т. Парсонса, сила є спосіб, 

але аж ніяк не завжди засіб, за допомогою якого один впливає на іншого. 

Йдеться про використання контролю над ситуацією, здійснюваного 

фізичними методами) [198, с. 207]. При всій окресленій схожості сили і 

примусу вони відрізняються за своїми параметрами, можливостям, способам 

застосування і результатами. Слід підтримати і висновки вченої щодо 

недоцільності ототожнення державного примусу із владою, маніпуляцією, 

юридичною відповідальністю та стягненням (покаранням), санкцією як 

складовою частиною норми права [166, с. 81-90], можливості їх розгляду як 

цілого і частини, враховуючи специфіку останнього [166, с. 88]. 

Останнім часом, в наслідок актуалізації доктринальних досліджень 

правового примусу, слід наголосити на посиленні уваги вчених-юристів до 

формування «теорії примусу» у галузевих юридичних дослідженнях (при 

чому, на сучасному етапі розвитку правової науки зазначене характерне не 

лише для традиційних доктринальних розробок адміністративно-правової та 

кримінально-правової науки, але й для сучасних напрацювань галузей 

приватного права), серед яких дисертаційні дослідження О. Юрченко «Право 

на захист та способи захисту охоронювального законом інтересу в 

цивільному праві» (2004 р.) [478]. С. Сидорова «Питання застосування 

заходів цивільно-правової та сімейно-правової відповідальності в сімейному 

праві» (2007 р.) [405], М. Мирошник «Примус в російському цивільному 

праві» (2016 р.) [249], Р. Бєрєзнєва «Примус у цивільному праві» (2017 р.) 

[31] (вчений зосереджує увагу на правовій природі примусу в цивільному 

праві Республіки Білорусь) та ін. 

Зважаючи на специфіку предмету службового права України, його 

похідний характер від адміністративного права (приналежність якого до 

галузей публічно-правового блоку є доведеним науковим фактом), коротко 

зупинимося на аналізі основних точок зору щодо «примусової теорії», 

сформованих у сучасних галузях публічного права. При чому, враховуючи 
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складність, комплексність самого службового права, про що вже зазначалось 

у першому розділі дослідження, було обрано чотири основних, показових для 

нього теоретико-методологічні підходи щодо зазначеного питання. Так, перш 

за все, зважаючи на соціально-правову природу службового права, його 

обумовленість та тісний взаємозв‘язок із конституційним правом, звернемо 

увагу на «примусову теорію сучасної конституціоналістики», в межах якої 

останнім часом спостерігається «сплеск» наукових різнопланових розробок 

(при чому зазначена тенденція характерна більше для доктринальних 

досліджень російської конституційно-правової науки) як окремих аспектів 

конституційно-правового примусу (дослідження поняття, підстав та санкцій 

конституційно-правової відповідальності, окреслення видів заходів 

конституційно-правового примусу – роботи І. Володько, Г. Гаджиєва, 

Н. Давидова, Ж. Овсепяна, П. Смірнова, М. Шадріна О. Шишкіної та ін.), так 

і його аналіз з позицій системного та правозастосовчого підходу.  

У цьому сенсі не можна обійти увагою монографічне дослідження 

Ж. Овсепян «Юридична відповідальність і державний примус 

(загальнотеоретичне та конституційно-правове дослідження)» [270], в якому 

закладені підвалини вивчення теоретичних проблем конституційно-

правового примусу як легітимного, що реалізується уповноваженими 

органами (посадовими особами) держави. Варто також згадати про праці на 

рівні дисертаційних робіт, серед яких І. Суркової «Конституційно-правовий 

примус, що застосовується до органів державної влади суб‘єктів Російської 

Федерації в системі федеративних відносин» (2008 р.), в якому розкриваючи 

зміст поняття конституційно-правового примусу, вчена визначає його як вид 

державно-правового примусу, що полягає в застосуванні в особливому 

процесуальному порядку встановлених нормами конституційного права 

примусових заходів, переважно організаційного характеру, до суб'єктів 

конституційно-правових відносин, наділених публічно-владними 

повноваженнями, або таких, що мають (намагаються отримати) спеціальний 

конституційно-правовий статус, при порушенні або загрозі порушення 
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принципів конституційного ладу Російської Федерації з метою захисту і 

відновлення конституційного правопорядку і законності [430, с. 8]. 

І. Третьяк, у дисертаційному дослідженні «Конституційно-правовий примус в 

Російській Федерації» (2015 р.) порушуючи питання щодо сутності 

конституційно-правового примусу в сучасних умовах, намагається дослідити 

його як комплексне явище та запропонувати оптимальну систему заходів, 

кожний з яких, на думку вченої, повинен бути спрямований на досягнення 

визначеної мети при вирішені конституційних конфліктів та виконувати 

функцію забезпечення конституційного правопорядку та охорони 

конституційних цінностей [443]. Досить цікавою є робота Н. Давидової, яка, 

окреслюючи місце конституційно-правового примусу в механізмі 

забезпечення законності діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, зазначає, що конституційно-правовий примус – це інститут, 

що становить в сукупності з іншими юридичними засобами 

"інструментальний компонент" механізму забезпечення законності діяльності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування [77, с. 10]. Отже, наведені 

визначення дозволяють зробити висновок, що найчастіше конституційно-

правовий примус визначають: 1) як систему встановлених нормами 

конституційного права заходів, що застосовуються з метою захисту 

конституційного правопорядку або 2) з метою забезпечення принципу 

верховенства Конституції над усіма органами і посадовими особами 

публічної влади та забезпечення її вищої юридичної сили в системі інших 

законів і нормативних актів держави. 

І. Мангільов, досліджуючи потенціал охоронної функції 

конституційного права, цілком слушно зауважує, що «в конституційному 

праві примус існує дещо в іншому вигляді, ніж в інших галузях права, він 

полягає у встановленні обов'язків, заборон, обмежень» [233]. Зазначену 

позицію, підтримує та розвиває М. Ходжоян, яка справедливо підкреслює, 

що в конституційному праві як галузі примус з об'єктивних причин не може 

функціонувати відповідно до тих параметрів, які визначаються природою 
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типу права, що його обумовлює. Проте не можемо погодитися із подальшими 

висновками вченої, що «поява в конституційному праві як юридичної галузі 

примусових заходів, не тільки формально закріплених, але і таких які 

реально застосовуються, можлива тільки в одному випадку – коли зазначена 

галузь функціонує не у відповідності з природою того типу, який вона 

оформлює, а перетворюється у «вступну частину» адміністративного права 

як галузі права поліцейського типу. У зазначеному випадку з права, 

покликаного надати функціонуванню держави правовий характер, 

конституційне право перетворюється в галузь, що визначає найбільш загальні 

принципи зв'язку держави і людини, а також держави і суспільства. 

Відповідно, примус в такому конституційному праві набуває всі риси 

адміністративно-правового [453, с. 10].  

Наукову розробленість проблематики конституційно-правового 

примусу у вітчизняних дослідженнях не можна визнати задовільною, 

оскільки дослідження його ресурсу здійснені фрагментарно, як правило через 

поняття конституційно-правової відповідальності, відсутня одностайність у 

класифікації заходів примусу у конституційному праві, поза увагою залишені 

специфічні ознаки, виокремлення та детальне дослідження яких дозволило б 

не лише довести його існування як правового утворення в межах галузі 

конституційного права, але й стало б підґрунтям для відмежування від інших 

конституційно-правових явищ (на що справедливо звертають увагу сучасні 

вчені-конституціоналісти О. Батанов, Н. Батанова, О. Марцеляк, В.Полевий, 

В. Серьогін, В. Шаповал та ін.). Враховуючи завдання цього підрозділу, 

необхідно зупинитися на основних точках зору щодо специфічних ознак 

конституційно-правового примусу, серед яких Ж. Овсепян, І. Суркова 

пропонують виділяти наступні [271, с. 235-240]: 

– мету конституційно-правового примусу, яка, на думку Ж. Овсепяна 

полягає у забезпеченні принципу верховенства Конституції над усіма 

органами і посадовими особами публічної влади і забезпечення вищої 

юридичної сили Конституції в системі інших законів і нормативних актів 
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держави. Дещо по-іншому до цієї ознаки підходить І. Суркова, виділяючи в 

якості мети конституційно-правового примусу – забезпечення узгодженої 

взаємодії і функціонування органів державної влади, забезпечення принципів 

державного устрою і стабільності); 

– підстави застосування конституційно-правового примусу, серед яких 

Ж. Овсепян застосовуючи «широкий» підхід вважає за доцільне виділяти 

порушення провідних принципів конституційного ладу демократично 

організованої держави і суспільства (посягання на конституційні принципи 

організації форми правління, форми державного устрою, принципи 

народовладдя, «поділу влади», «соціальної держави», спроби насильницького 

захоплення державної (публічної) влади), що є на нашу думку не зовсім 

правильним, оскільки «поглинає» всі інші види різновиди державно-

правового примусу. Висловлюючись з приводу зазначеної ознаки І. Суркова 

її конкретизує (і це є більш правильним підходом), зауважуючи, що 

підставами застосування конституційно-правового примусу є: по-перше, 

неналежне здійснення державно-владних повноважень органами державної 

влади, яке може виражатися у вчиненні ними конституційного 

правопорушення або в неефективності реалізації державно-владних 

повноважень, по-друге, неможливість виконання таких повноважень. При 

цьому слід врахувати, що критерії неефективності реалізації державно-

владних повноважень повинні бути законодавчо встановлені. 

– вчені демонструють єдність поглядів щодо наступних ознак – 

конституційно-правовий примус переважно звернений не до індивідів, не до 

фізичних чи юридичних осіб, а до вищих на відповідних територіальних 

рівнях, конституційно заснованих виборчих органів та посадових осіб 

публічної влади; 

– специфічними є механізми реалізації конституційно-правового 

примусу, які полягають у використанні таких форм: через важелі впливу – 

«заборон і противаг», що забезпечуються системою поділу влади; через 
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інститути безпосереднього народовладдя, поєднання спеціальних судових 

процедур з позасудовими формами; 

– застосування конституційно-правового примусу пов'язано з 

реалізацією специфічних санкцій норм конституційного права; 

– різноманіття заходів конституційно-правового примусу (при чому 

І. Суркова, цілком справедливо звертає увагу на їх політико-правовому 

характері). Висловлюючи власне ставлення до окреслених позицій 

зауважимо на доцільності подальших розробок в сучасній доктрині 

конституційного права понятійного апарату конституційно-правового 

примусу, визначення його місця і ролі у державно-правовому та 

відмежування від адміністративно-правового примусу. Зважаючи на те, що 

предметом службового права є специфічні державно-службові відносини, що 

виникають у сфері державної, правоохоронної, військової та муніципальної 

служби, ми не можемо використати їх в якості базового підходу для 

визначення суттєвих ознак та поняття примусу у службовому праві як 

інтегративної категорії, тому є необхідною подальша конкретизація 

аналогічних досліджень галузей публічно-правового блоку. 

У процесі демократизації суспільно-політичного життя і сталого 

економічного розвитку як основного пріоритетного напряму державної 

політики провідних країн світу, актуалізуються питання, пов‘язані з 

ефективним публічним адмініструванням у фінансовій сфері, оптимізацією 

державного контролю фондів грошових ресурсів. Державні службовці, як 

виконавці завдань держави, у відповідності до покладених на них 

Конституцією України і законами обов‘язків, повинні забезпечити своєму 

народові дотримання прав і свобод людини і громадянина, розв‘язання 

глобальних суспільно-політичних проблем. Від якості їх роботи значною 

мірою залежить майбутнє (в тому числі і його економічна складова) нашої 

країни. Тому, пропонуємо зупинитися на аналізі сучасних доктринальних 

фінансово-правових досліджень, в яких започатковано розв‘язання проблеми 

фінансово-правового примусу як самостійної форми державного примусу в 
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галузі публічних фінансів (дисертаційні роботи Н. Саттарової, 

М.Разгільдієвої, О. Ємельянова, А. Кікіна, Д. Коваля, В. Кузовкова, 

Є. Латипової, Ю. Ровинського, В. Стрєльнікова, Н. Шевєлєвої та ін.). Так, у 

науковому дослідженні Н. Саттарової «Примус у фінансовому праві» 

(2006 р.) вперше зроблена спроба комплексного вивчення фінансово-

правового примусу як цілісного явища, в наслідок якої запропоновано 

розуміти його як вплив уповноваженими на те органами держави і 

посадовими особами на свідомість і поведінку суб'єктів фінансових 

правовідносин шляхом застосування до них у встановленому 

процесуальному порядку примусових заходів, передбачених фінансово-

правовими нормами, яке супроводжується настанням негативних наслідків 

особистого, майнового, організаційного характеру з метою боротьби з 

правопорушеннями та іншими небажаними наслідками, а також охорони і 

подальшого розвитку суспільних відносин в сфері фінансової діяльності 

держави. Щодо специфічних ознак зазначеного явища, вчена наводить 

досить фрагментарний їх перелік, серед яких вважає за доцільне виділяти 

наступні: об‘єкт впливу, в якості якого виступають «свідомість і поведінка 

суб‘єктів фінансових правовідносин», при цьому, як цілком слушно зауважує 

М. Макарейко, не зрозуміло з якої причини виключена воля відповідних 

суб'єктів, на яку спрямований державно-примусовий вплив [229, с. 131]; 

закріплення заходів фінансового примусу в санкціях (диспозиціях) 

фінансово-правових норм; цільове призначення фінансового примусу «для 

боротьби з правопорушеннями та іншими небажаними наслідками, а також 

охорони і подальшого розвитку в сфері фінансової діяльності»
 

[397]. 

О. Ємельянов у комплексному дисертаційному дослідженні «Реалізація 

охоронної функції фінансового права» (2005 р.) серед ознак фінансово-

правового примусу виділяє: специфічний об‘єкт – грошові фонди та їх окремі 

елементи (підтримуючи саму ознаку, не можемо погодитися із її обмеженням 

лише грошовими фондами, оскільки сучасне фінансове право регулює значно 

ширше коло суспільних відносин, що обумовлює недоцільність такого 



136 
 

«звужування» об‘єкту фінансово-правового примусу); заходи, що 

застосовуються суб‘єктами, наділеними владними повноваженнями; 

поєднання судових та позасудових процедур застосування (при цьому 

превалюючими суб‘єктами до яких може застосовуватись фінансово-

правовий примус, акцентує увагу вчений, є юридичні особи, хоча, не 

виключає і випадки застосування його заходів впливу і до громадян; всебічно 

регулюється фінансово-правовими нормами, які закріплюють вичерпний 

перелік примусових заходів, підстави, умови і порядок їх застосування; 

спрямовується на забезпечення дотримання фінансової дисципліни – точного 

і своєчасного виконання учасниками фінансових відносин встановлених 

чинним фінансовим законодавством правил виконання бюджетних, 

податкових, кредитних, розрахункових та інших фінансових обов'язків (хоча 

поза увагою вченого залишаються самі підстави фінансово-правового 

примусу) [88, с. 87-88]. У свою чергу, М. Разгільдієва, ґрунтовно вивчаючи 

теорію фінансово-правового примусу та сферу його застосування, 

акцентуючи увагу на правових обмеженнях, пропонує дещо інше його 

визначення, як «додаткове правове обмеження, обумовлене невиконанням 

(неналежним виконанням) фінансово-правового обов'язку, спрямоване на 

охорону суб‘єктивного права, що реалізується в порядку, встановленому 

фінансово-правовими нормами». При цьому, слід звернути увагу, що 

М. Разгільдієва вважає, що дотримання обов'язків, встановлених фінансовим 

законодавством забезпечується системою примусових заходів: фінансово-

правового примусу, адміністративно-правового примусу, а також заходів 

кримінальної відповідальності та кримінально-процесуального примусу [378, 

с. 138], тобто не виключає забезпечення правопорядку фінансових 

правовідносинах шляхом комплексного державного впливу. 

Н. Пришва зазначає, що фінансово-правовий примус полягає у 

застосуванні уповноваженими державою органами встановлених нормами 

фінансового права примусових заходів із метою недопущення і запобігання 

неправомірній поведінці учасників фінансових правовідносин, а також 
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усунення її суспільно небезпечних наслідків [121, с. 392-393], підтримуючи 

зазначене визначення Е. Дмитренко додає, що примус у фінансовому праві 

реалізується шляхом встановлення негативних наслідків у виді обмежень 

особистого, організаційного або майнового характеру з метою охорони 

фінансових правовідносин, покарання правопорушників, попередження 

правопорушень та спонукання суб‘єктів фінансових правовідносин до 

дотримання належної поведінки у сфері фінансової діяльності. Примусовий 

характер цих заходів дістає вияв у їх застосуванні без згоди іншої сторони – 

суб‘єкта впливу, який зобов‘язаний виконати приписані дії або утриматися 

від певних дій [86]. Ю. Ровинський у фундаментальному дослідженні 

«Фінансово-правовий примус в Україні: проблеми та перспективи розвитку» 

(2011 р.) визначає його дефініцію як вплив уповноважених на це органів 

державної влади, їх посадових осіб на поведінку суб‘єктів фінансово-

правових відносин шляхом застосування до них у встановленому порядку 

примусових заходів, вказаних у санкціях фінансово-правових норм і 

пов‘язаних з настанням для них негативних наслідків майнового та 

немайнового характеру з метою боротьби з правопорушеннями та іншими 

небажаними наслідками, а також охорони й подальшого розвитку суспільних 

відносин у сфері фінансової діяльності держави. При цьому серед 

ідентифікуючих ознак зазначеного правового явища вважає за доцільне 

виділяти наступні: завжди є специфічною формою правозастосовної 

діяльності спеціально уповноважених на те органів держави, посадовців; є 

видом державного примусу, реалізується шляхом впливу на свідомість і 

поведінку суб‘єктів; є впливом у вигляді застосування відповідних заходів; 

полягає в реальному застосуванні санкцій норм фінансового права до 

конкретних суб‘єктів правовідносин; супроводжується спричиненням 

суб‘єктові правообмежень, які, як правило, мають негативний для нього 

характер і нерідко пов‘язані з покладанням на нього додаткових 

правообмежувальних обов‘язків; передбачає різні за своєю природою заходи 

і форми примусу, що відрізняються одне від одного підставами, цілями, 
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процесуальними особливостями застосування; здійснюється у визначеній 

законом, передбаченій процесуальній формі [387].  

Особливо актуальною є проблема дослідження примусу у таких 

відносно нових галузях національного вітчизняного права, які сформовані в 

останні роки: податкове, бюджетне, митне право. Так, все більше науковців 

приділяють увагу дослідженням податково-правового примусу як різновиду 

державного примусу. Зокрема, М. Кучерявенко, визначаючи примус у сфері 

оподаткування як систему заходів, що застосовуються уповноваженими 

органами щодо осіб при порушенні ними обов‘язків щодо сплати податку і 

притягненню до відповідальності при вчиненні податкового 

правопорушення, наголошує, що специфічні якості такого примусу 

проявляються у тому, що він є: спеціально-предметним, організованим, 

регулюється податково-правовими нормами; підлягає визначеній процедурі 

діяльності податкових органів [214]; В. Сергєєва під поняттям податково-

правового примусу розуміє зумовлений методом правового регулювання 

податкових відносин особливий вид державного примусу, щодо застосування 

спеціально уповноваженими державними органами примусових заходів до 

платників податків або інших зобов‘язаних суб‘єктів податкових 

правовідносин у разі порушення ними встановленого порядку виконання 

податкового обов‘язку [401, с. 162]; Н. Саттарова, дотримуючись аналогічної 

позиції додає – податково-правовий примус пов‘язаний із настанням 

негативних наслідків особистого, майнового та організаційного характеру 

[398, с. 165]. Не позбавлена сенсу й раціональності пропозиція Н. Гребенюк, 

яка в дисертаційному дослідженні «Функції податково-правового примусу» 

(2017 р.), пропонує визначати податково-правовий примус як вид державного 

примусу, що становить визначену податково-правовими нормами міру 

організаційно-майнового впливу вповноважених державних органів на 

зобов‘язаних учасників податкових відносин, застосованою з метою 

гарантування публічного інтересу, що реалізується у відповідних примусових 

заходах: превентивних, припиняючих, правопоновлювальних та заходах 
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податкової відповідальності [72, с. 7-8]. При цьому серед специфічних ознак 

зазначеного різновиду примусових заходів вчена виділяє: своєрідну мету, 

сферу застосування, коло суб‘єктів та форми реалізації. Д. Шутілов у 

дисертаційному дослідженні «Державний примус у сфері бюджетних 

відносин» (2018 р.), пропонує визначати бюджетно-правовий примус як 

систему заходів впливу, встановлених нормами бюджетного права, що 

застосовуються до суб‘єктів бюджетних правовідносин у разі порушення 

ними норм бюджетного законодавства з метою забезпечення належного 

функціонування бюджетної системи й реалізації бюджетних правовідносин 

[471, с. 7]. 

При цьому, слід звернути увагу на ряд наукових праць, в яких 

висловлюються діаметрально протилежні думки стосовно правової природи 

примусу у фінансовому та податковому праві. Так, досліджуючи державний 

примус як засіб забезпечення правопорядку у фінансовій сфері М. Макарейко 

та М. Разгільдієва приходять до висновку про те, що виокремлення 

фінансово-правового примусу в якості самостійної форми позбавлено 

підстав, оскільки більш доречним для фінансово-правової науки є 

застосування поняття «державний примус в галузі фінансового права» [229, 

с. 134]. Т. Коломоєць наполягає на тому, що примусові заходи, визначені в 

податковому праві України, застосування яких передбачається в 

позасудовому (адміністративному) спрощеному порядку в межах 

адміністративного провадження, за своїми ознаками навіть із урахуванням 

специфіки сфери застосування, не утворюють самостійного різновиду 

державно-правового примусу, а є складовою адміністративного примусу у 

публічному праві України [162, с. 107].  

Формулюючи власну точку зору, щодо окреслених підходів, 

вважаємо за можливе підтримати позиції тих вчених, що вважають за 

доцільне виділяти фінансово-правовий примус в якості самостійної форми 

державно-правового примусу, проте не можемо погодитися із доцільністю 

аналогічного виділення податково-правового, бюджетно-правового примусу, 
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оскільки податкові і бюджетні правовідносини охоплюються предметом 

регулювання фінансового права, тому примусові заходи до суб‘єктів 

бюджетних та податкових правовідносин, є ознакою застосування фінансово-

правового примусу. Узагальнюючи підходи до визначення специфічних 

ознак фінансово-правового примусу, слід зазначити, що майже одностайно в 

науці фінансового права до них відносять: наявність суб‘єкт, уповноваженого 

застосовувати заходи примусу; підстави застосування – виключно у зв‘язку із 

фінансовим правопорушенням; мета – забезпечення належного 

функціонування системи публічних фінансів; нормативне закріплення – 

підстави, порядок та особливості застосування визначено у нормах 

фінансового законодавства; суб‘єкт до якого може застосовуватись – 

учасники (як юридичні, так і фізичні особи) фінансово-правових відносин. 

Розробка теоретичних і прикладних питань примусу у службовому 

праві у світлі реформи антикорупційного законодавства, поширення 

злочинності службових осіб, обумовлюють доцільність аналізу підходів до 

«примусової теорії» через призму напрацювань кримінально-правової науки, 

в якій примус в залежності від функції, яку виконує, може бути як 

правомірним, так і протиправним (злочинним). При чому, як цілком слушно 

зауважує О. Куманяєва, саме в кримінальному праві обидва види примусу 

приймають найбільш гострі форми: якщо примус правомірний, він є 

найсуворішим з усіх можливих правових засобів (покарання та інших заходів 

кримінально-правового характеру); якщо примус є суспільно небезпечним 

діянням, за його вчинення настає кримінальна відповідальність як найбільш 

суворий захід впливу з боку держави [206]. Аналіз різноманітних сучасних 

наукових джерел дозволяє зазначити, що доктринальні галузеві дослідження 

«примусової теорії» в сфері кримінального права також не стали 

виключеннями, оскільки можна простежити аналогічну тенденцію 

ототожнення категорії «кримінально-правовий примус» із кримінально-

правововим впливом, кримінально-правовими санкціями, кримінально-

правовою відповідальністю, покаранням, примусовими заходами медичного 
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та виховного характеру. Так, наприклад, М. Кропачов та Н. Ниркова при 

визначенні змісту кримінально-правової санкції відзначають, що до санкцій 

кримінально-правових норм належать всі ті нормативні положення Загальної 

та Особливої частин КК, в яких передбачаються заходи державного примусу 

(впливу, реагування) щодо осіб, які вчинили злочин певного виду
 
[265, с. 

106]. В. Єгоров у своєму монографічному дослідженні «Питання правового 

регулювання заходів кримінального примусу» (2006 р.) фактично ототожнює 

кримінально-правовий примус із кримінально-правовим впливом 

стверджуючи, що кримінальний примус неможливо зводити виключно до 

відповідальності та покарання, адже він може здійснюватися при звільненні 

від покарання, коли особа визнана неосудною і не підлягає відповідальності 

взагалі. З іншого боку, припинення кримінального примусу може також бути 

пов‘язане із звільненням особи, що вчинила злочин, від покарання [93, с. 137, 

145]. У контексті цього вчений підкреслює, що під заходами кримінального 

примусу, як складової частини заходів кримінально-правового характеру, 

слід розуміти заходи впливу, передбачені кримінальним законом за вчинення 

заборонених суспільно небезпечних діянь, пов‘язаних з обмеженнями або 

позбавленнями найбільш значимих прав і свобод індивіда і спрямовані на 

досягнень соціально корисних цілей. Аналогічну позицію відстоює у своїх 

дослідженнях й інший російський вчений Д. Анісімов, який вказує: "... 

необхідним інструментом забезпечення дієвості кримінально-правової 

заборони є можливість здійснення щодо порушників негативної реакції з 

боку держави, тобто кримінально-правового впливу" [22, с. 105].  

У сучасних дослідженнях, які присвячені «некаральному 

кримінально-правовому впливу», останній виступає підсистемою 

кримінально-правового впливу поряд із каральними заходами (примусом) 

[255, с. 221]. Слід погодитися із Н. Орловською, яка, досліджуючи 

кримінально-правові санкції в контексті категорії «кримінально-правовий 

вплив», цілком справедливо звертає увагу на недоцільності та логічній 

суперечності формулювання «некаральний примус» [274, с. 77]. А. Марцев, 
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визначає примус як засіб реалізації покарання, а не його сутність [236, с. 24-

25]. Аналогічної позиції дотримується й ряд інших науковців. Так, 

В. Дуюнов із цього приводу зауважує, що неправильно було б вести мову про 

те, що ознакою покарання є примус, оскільки сутність кримінального 

покарання не може бути зведена до державного примусу. Вчений підкреслює, 

що «і в сучасних умовах нам не видається настільки малоймовірним, коли 

людина, яка вчинила злочин, щиро покаялась, з'явилась добровільно з 

повинною і віддає себе правосуддю, маючи на увазі знайти розраду 

моральним стражданням», а отже, підкреслює вчений, примус, насилля не 

можуть бути визнані сутністю кримінального покарання [91, с. 39]. 

О. Книженко, також цілком справедливо акцентує увагу на недоцільності 

ототожнення кримінально-правового примусу з покаранням ані у 

функціональному, ані в смисловому значеннях. Таке ототожнення, 

неможливе через те, що відповідно до кримінального законодавства 

кримінально-правовий примус може бути застосований і до особи, яка не є 

суб'єктом вчинення злочину, тоді як покарання застосовується лише до 

суб'єкта злочину [147, с. 88]. В цілому погоджуючись із наведеними 

висновками фахівців кримінально-правової науки, все ж таки справедливим 

буде зауважити, що дослідження примусу у зазначеній сфері, перш за все 

фокусуються на його неправовій формі як суспільно небезпечного діяння 

(фізичному, психічному, насильницькому, неправомірному впливі на особу). 

Проте проблемі кримінально-правового примусу як правового явища 

передбаченого кримінальним законом, його ролі і місцю в системі 

кримінально-правових заходів, формам реалізації та співвідношенню із 

кримінально-правовою відповідальністю (якій він майже рівнозначний), 

кримінально-правовими санкціями, присвячені фрагментарні дослідження, 

що містять ряд очевидних дискусійних позицій, тому окреслені висновки є 

цікавими для нашої роботи, але непридатними в якості базової моделі для 

формулювання поняття «примус у службовому праві». 
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Враховуючи генетичне походження та формування службового 

права на базі адміністративного, подальше дослідження не може відбутися 

без узагальненого аналізу наукових, навчальних, публіцистичних джерел, 

присвячених адміністративному примусу як складовій соціального, 

державно-правового примусу, поглиблене вивчення потенціалу якого 

традиційно, розпочинаючи із XIX ст. (роботи І. Андрієвського, 

О. Кістяківського, І. Тарасова та ін.) викликало підвищену зацікавленість 

вчених-адміністративістів. Не зупиняючись на деталізації наукової спадщини 

«дореволюційного», «радянського» періоду, не вдаючись до витоків та етапів 

формування поглядів на сутність та ознаки адміністративного примусу в 

адміністративно-правовій літературі кінця ХХ – початку ХХI століття, 

оскільки ці питання знайшли свій розгляд у фундаментальному 

монографічному дослідженні Т. Коломоєць) [166], наведемо лише найбільш 

поширені точки зору з цього приводу, які останнім часом знаходять своє 

відображення в новітніх наукових монографічних та публіцистичних 

джерелах, оскільки суттєва модифікація змісту адміністративного права 

насамперед шляхом виділення інститутів адміністративного права в 

самостійні підгалузі (і службове право є тому яскравим прикладом), 

оновлення та доповнення державно-управлінського інструментарію, як 

цілком справедливо зауважує Т. Коломоєць «об‘єктивно передбачає зміну 

багатьох ознак адміністративного примусу, а отже, не відповідність деяких 

існуючих теоретичних положень реальним потребам сьогодення…. Реально 

адміністративний примус отримав комплексний, поліструкутурний характер, 

і раніше обрані критерії для його виділення, а відповідно й раніше 

сформовані дефініції вимагають перегляду» [166, с. 102-103]. Саме сучасні 

напрацювання адміністративно-правової науки повинні стати тією опорною 

конструкцією не лише для доктринального сприйняття, але й для 

прикладного застосування інтегративної категорії «примус у службовому 

праві».  
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Так, в Академічному курсі адміністративного права за загальною 

редакцією В. Авер'янова зазначається, що державний примус та його 

складову – примус адміністративний – слід розглядати як одну з невід'ємних 

складових здійснення державної влади, як її метод. Державний примус – 

єдиний, який може застосовуватися від імені всього суспільства до будь-яких 

осіб, що перебувають на території держави, а також включає заходи, які не 

можуть використовувати інші соціальні суб'єкти. Державний примус – це 

застосування до певних осіб спеціальних заходів впливу з метою спонукати, 

змусити їх виконувати вимоги правових норм [9, с. 412]..У свою чергу 

С. Ківалов акцентує увагу на його застосуванні правомочними державними 

органами (посадовими особами) з метою попередження та припинення 

адміністративного проступку, а також забезпечення притягнення винного до 

адміністративної відповідальності» [7, с. 221]. Як особливий каральний засіб 

забезпечення й охорони правопорядку у сфері державного управління, що 

полягає у психічному, матеріальному або фізичному впливі на свідомість і 

поведінку людей, визначають адміністративний примус Р. Калюжний, 

В. Терещук, В. Шкарупа [110, с. 90] (цей же критерій для визначення 

використовують М. Данількевич та Г. Забарний). Підтримують вчених у 

цьому питанні С. Стеценко, акцентуючи увагу на тому, що адміністративний 

примус може застосовуватись як до фізичних, так і до юридичних осіб [427, 

с. 176] та Р. Мельник, зауважуючи на заходах впливу та меті 

адміністративного примусу [241, с. 7]. Н. Хорощак наголошує на тому, що 

адміністративний примус відрізняється від інших різновидів державно-

правового примусу своїми особливостями реалізації [456, с. 17]. Різноманіття 

підходів та поглядів щодо сучасного розуміння адміністративного примусу 

характерне не лише для представників вітчизняної адміністративно-правової 

науки. Так, білоруським вченим-адміністративістом А. Крамніком зроблена 

спроба спростування аксіоми про належність адміністративного примусу до 

методів державного примусу. Не заперечуючи факту зв'язку державного 

управління, державної влади з можливістю примусу, вчений приходить до 
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парадоксального висновку, що адміністративний примус не виступає в якості 

змістовного елемента, окремої функції державного управління, оскільки 

застосовується поза ним, виступаючи у якості забезпечувального засобу, в 

тому числі і в області управлінських відносин. Зазначене дозволило йому 

зробити наступний висновок: «.. здійснення адміністративного примусу 

органами державного управління (посадовими особами) абсолютно не 

означає, що відбувається реалізація державного управління» [199, с. 7]. Крім 

того, у сучасних наукових дисертаційних дослідженнях увага приділяється 

питанням правової природи та механізму реалізації адміністративного 

примусу стосовно різних сфер суспільних відносин. Так, наприклад, 

М. Десятник зосереджує свою увагу на його комплексному дослідженні в 

процесі виконавчого провадження [82], Л. Іванова – в системі заходів 

забезпечення економічної безпеки [125], І. Максимов – у структурному 

взаємозв‘язку із адміністративними покараннями [231], Р. Мельник акцентує 

увагу на забезпеченні законності застосування заходів адміністративного 

примусу, не пов‘язаних з адміністративною відповідальністю [241], 

В. Продаєвич зосереджується на визначенні місця адміністративної 

відповідальності в системі заходів адміністративного примусу. Більше того, 

на рівні дисертаційних робіт постійно актуалізується розробка питань, 

пов‘язаних із специфікою адміністративно-примусової діяльності певних 

державних органів. Зокрема, А. Каплунов досліджує специфіку реалізації 

адміністративного примусу в органах внутрішніх справ [133], А. Комзюк – в 

правоохоронній діяльності міліції [186], Ю. Кінаш – органів у сфері 

гарантування безпеки у вугільних шахтах [145], С. Корнейчук – публічної 

адміністрації [194], Т. Мацелик – Державної податкової служби України 

[238], Р. Савіцький – Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

[393], Т. Філоненко – в діяльності органів прокуратури [450] тощо.  

Особливу увагу у контексті вказаного дослідження було приділено 

ознакам адміністративного примусу. Опрацювання та узагальнення наукових 

джерел з адміністративного права, що містять ґрунтовні розробки 
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зазначеного питання, дало підстави стверджувати, що серед характерних 

особливостей (ознак) адміністративного примусу вчені-адміністративісти 

(Ю. Битяк, Т. Коломоєць, С. Ківалов, В. Коваленко, В. Колпаков, 

О. Кузьменко, І. Пастух, В. Сущенко, О. Ткаля та ін.) ваажають за доцільне 

виділяти такі: 

– це складова державно-правового примусу; 

– особливі підстави застосування. Так, Т. Коломоєць, розкриваючи 

зміст ознак адміністративного примусу, цілком справедливо звертає увагу на 

унікальність адміністративного примусу, оскільки «лише він серед інших 

видів державно примусової діяльності може застосовуватись як при вчиненні 

протиправних діянь, так і при настанні особливих умов, передбачених у 

законодавстві, коли відповідні заходи використовуються з метою 

попередження виникнення тих чи інших шкідливих (небезпечних) наслідків, 

їх локалізації, а також для профілактики протиправних діянь» [166, с. 106]. У 

цьому ж сенсі висловлюються й колектив авторів підручнику «Курс 

адміністративного права України» (2012 р.) за загальною редакцією 

В.Коваленка, наголошуючи на тому, що адміністративна відповідальність за 

змістом вужча і є однією зі складових адміністративного примусу [212]; 

– правовий характер. Ю. Битяк зазначає, що порядок застосування 

примусових заходів здебільшого регулюють норми адміністративного права, 

що включають норми законодавства або адміністративно-правові норми актів 

виконавчих органів [11, с. 163-164]. Превалювання норм адміністративного 

права в матеріальних засадах застосування адміністративного примусу 

підтримують і В. Коваленко, В. Колпаков, О. Кузьменко, І. Пастух, 

В. Сущенко, обґрунтовуючи свою позицію тим, що адміністративний примус 

застосовується в сфері публічного адміністрування та поширюються на 

сферу публічного управління, адміністративного судочинства, застосування 

заходів відповідальності за порушення нормативно-правових актів та інші. 

На розширення правового підґрунтя адміністративного примусу вказує 

Т. Коломоєць, наголошуючи на «виході» адміністративного примусу за межі 
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норм адміністративного права та його появі в нормах фінансового, митного, 

податкового, земельного, екологічного права [166, с. 117].  

– застосування заходів адміністративного примусу є формою 

реалізації владних повноважень. При чому на множинності та розмаїтті 

суб‘єктів застосування адміністративно-примусових заходів (органів 

державної виконавчої влади, суду (лише у виключних, встановлених 

законодавством випадках), органів місцевого самоврядування тощо) цілком 

справедливо наголошують О. Ткаля, В. Коваленко, Т. Коломоєць та ін. Серед 

широкого кола представників публічної адміністрації особливе місце в 

реалізації адміністративного примусу беззаперечно визнається за органами 

виконавчої влади та якщо говорити про порядок застосування заходів 

адміністративного примусу – одноголосно підкреслюється переважно 

позасудовий порядок їх застосування;  

– адміністративний примус застосовується як до фізичних, так і 

юридичних осіб, інших колективних суб'єктів, які не перебувають у 

безпосередній залежності (підпорядкуванні) та не пов‘язані службовими 

відносинами із суб‘єктами, що мають право застосовувати примус; 

– специфічна мета, спрямована на запобігання та припинення 

правопорушень; недопущення та усунення можливих шкідливих наслідків 

різних надзвичайних ситуацій; забезпечення притягнення винної особи до 

відповідальності із застосуванням відповідних санкцій; відновлення 

порушених прав та свобод, що існували до вчинення правопорушення тощо; 

– реалізується за допомогою заходів психічного, фізичного, 

матеріального або іншого визначеного нормою права впливу на свідомість і 

поведінку громадян, а також організаційного впливу на юридичних осіб.  

З-поміж вказаних думок, заслуговує на підтримку розгорнута 

дефініція адміністративного примусу через найсуттєвіші його ознаки, 

запропонована Т. Коломоєць, яка ґрунтовно досліджуючи порушене питання, 

пропонує тлумачити це поняття як особливий, комплексний, 

поліструкутрний, об‘єктивно-необхідний та обумовлений різновид державно-
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правового примусу, визначені нормами публічного права способи офіційного 

фізичного або психічного впливу уповноважених державних органів 

виконавчої влади, в деяких випадках суддів, їх посадових осіб, а в деяких 

випадках і громадських об‘єднань на свідомість та поведінку фізичних та 

юридичних осіб навіть всупереч їх волі та бажанню у вигляді особистих, 

майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів у випадках 

вчинення цими особами протиправних діянь (адміністративних 

правовпорушень) або б умовах надзвичайних обставин в межах окремого 

економічного, спрощеного, оперативного адміністративного провадження 

задля досягнення багатоаспектної ретроспективної мети (превенції, 

припинення правопорушень, забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, притягнення винних до адміністративної 

відповідальності, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних подій). 

[166, с. 118]. Доволі схожої точку зору щодо доцільності дослідження 

адміністративного примусу через його ознаки (нормативну визначеність, 

підстави та мету застосування, загальність та абстрактність, особливий 

суб‘єктний склад та особливу систему заходів) дотримується О. Ткаля, яка на 

підставі окреслених ознак вважає за доцільне визначати адміністративний 

примус як специфічну дію права на адміністративно-правові відносини 

активного та пасивного характеру правовими, психологічними, 

ідеологічними, моральними та іншими засобами, що здійснюється спеціально 

уповноваженими суб‘єктами владних повноважень [440, с. 162].  

Віддаючи належне зазначеним напрацюванням, звернемо увагу на 

різноваріативність доктринальнальних підходів до визначення та переліку 

ознак адміністративного примусу як адміністративно-правової категорії. 

Ведучи мову про власне бачення примусу в службовому праві, враховуючи 

похідне походження службового права від права адміністративного, доцільно 

їх використати (хоча і не в повному, незмінному обсязі) в якості базового 

шаблону, оскільки лише повномасштабний аналіз сутнісних ознак 

зазначеного явища дозволить не лише запропонувати науково-теоретичне 
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визначення примусу у службовому праві як інтегративної категорії, але й 

сформулювати відповідь на ряд важливих запитань стосовно його специфіки 

та місця в системі державно-примусових відносин, співвідношення із 

примусом, удосконалення питань нормативного регулювання суспільних 

відносин, які формуються у сфері публічної служби тощо. З огляду на 

викладене, серед ознак адміністративного примусу у службовому праві 

доцільно виділити такі: 

1. Джерелами є здебільшого норми публічних галузей права і, 

насамперед, службового права. Аргументами щодо правомірності наведеної 

ознаки, є такі: трансформація системи адміністративного права, спрямована 

на виділення нових галузевих утворень у його змісті [240], на що 

справедливо звертає увагу Р. Мельник, обумовлюють позицію, яку ми 

відстоюємо у першому розділі цього дослідження про необхідність виділення 

службового права в самостійне правове утворення, оскільки воно повністю 

відповідає ознакам підгалузі права (містить власні правові інститути, що 

охоплюють як загальні для усієї сфери публічної служби правові положення, 

так і спеціальні, спрямовані на регулювання відносин, зумовлених 

специфікою її окремих видів); регулює лише одну конкретну сферу 

правовідносин – право публічної служби; має тісний зв'язок із галуззю 

адміністративного права, який забезпечується за рахунок єдності 

функціонального призначення (регулювання відносин у сфері публічного 

управління та спрямованість на забезпечення публічних інтересів держави); 

не є елементом системи трудового права [85, с. 23]. Аналіз наукової 

літератури дозволяє зазначити, що вчені-адміністративісти акцентують увагу 

на беззаперечному факті – службове право не існує ізольовано саме по собі, а 

є елементом системи публічного, зокрема адміністративного права (роботи 

Т. Аніщенко, А. Гусєва, С. Іванової, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 

Р. Мельника та ін.). Враховуючи специфіку службового права, його 

орієнтацію на упорядкування всіх видів публічно-службових відносин, їх 

спрямування на служіння на користь держави, на благо всього українського 



150 
 

народу, особливо важливо забезпечити ефективність функціонування 

інституту публічної служби не лише через її стимулювання (матеріальна, 

трудова та статусна мотивація), але й використовуючи попереджувально-

виховний, припиняючий та каральний ресурс примусово-правових заходів, 

підстав, строків й порядку застосування якого обов‘язково визначається 

нормами службового права (так, наприклад, в особливій частині службового 

права, традиційно виокремлюють право служби в органах місцевого 

самоврядування. Зауважимо, що особливістю публічної служби в органах 

місцевого самоврядування є те, що вона найбільш наближена до 

територіальних громад та повинна розв‘язувати значну частину місцевих 

справ, діючи в межах закону та в інтересах населення. Тому нормативно-

правове регулювання у зазначеній сфері суспільних відносин спрямоване, 

перш за все, на підвищення якості публічно-управлінської діяльності та 

надання адміністративних послуг у зазначеному сегменті публічної служби 

та превенцію правопорушень у зазначеній сфері (недопущення зловживання 

службовим становищем, невиконання чи неналежне виконання службових 

повноважень, порушення правил етичної поведінки публічних службовців, 

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо), орієнтоване 

на забезпечення попередження корупційних правопорушень, серед яких, 

розділом IV Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання 

корупції» встановлено такі види обмежень – щодо використання службових 

повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону), щодо одержання 

подарунків (ст. 23), запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка та поводження з ними (ст. 24), обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25), заборони та обмеження для 

державних службовців, пов‘язані із припиненням діяльності, пов‘язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26), обмеження 

спільної роботи близьких осіб (ст. 27); передбачено спеціальну перевірку з 

метою підвищення якості відбору кандидатів на зайняття посад, пов‘язаних з 

виконанням функцій органів місцевого самоврядування тощо).  
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В контексті даної ознаки, слід також акцентувати увагу на тому факті, 

що примус у службовому праві, не обмежується лише джерелами службового 

права, оскільки дія його норм, спрямованих на притягнення до 

відповідальності публічних службовців забезпечується шляхом застосування 

норм інших галузей права. Так, за невиконання чи неналежне виконання 

службових повноважень – відмову від надання чи несвоєчасне надання 

інформації, порушення вимог фінансового контролю, порушення 

бюджетного законодавства, невжиття заходів щодо протидії корупції, 

порушення законодавства про державну таємницю, порушення права на 

інформацію та права на звернення тощо, а також за перевищення 

повноважень – перекручування або приховування даних, порушення 

обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунка, 

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв‘язку з 

виконанням службових повноважень, – дія примусових норм службового 

права ( в тому числі і притягнення державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності) забезпечується через застосування норм адміністративного 

права. Вичерпний перелік примусових заходів щодо публічних службовців 

при вчиненні ними зловживання владою або службовим становищем, 

перевищення влади або службового становища, службового підроблення, 

службової недбалості, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди, – реалізується через застосування норм кримінального 

права.  

2. Є складовою адміністративно-правового примусу. Досліджуючи 

діалектичний взаємозв'язок примусу у службовому праві із адміністративним 

примусом, слід звернути увагу на пошук відповідей на декілька принципових 

для нашого дослідження питань: 1. Чи доцільно виділяти примус у 

службовому праві в якості окремої інтегративної категорії? 2. Яке місце 

примус у службовому праві займає в системі державно-правового примусу, і 

насамперед, враховуючи дискусії у вітчизняній адміністративно-правовій 
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науці, що присвячені проблемі виокремлення, юридичного оформлення та 

систематизації службового права, встановити його співвідношення з 

адміністративним примусом. 3. Чи притаманні примусу у службовому праві 

унікальні ознаки, які дозволяють змістовно оформити зазначену правову 

конструкцію як самостійну? У зв‘язку з цим вбачається за доцільне 

насамперед визначитися із спільними для адміністративного примусу та 

примусу у службовому праві ознаках, серед яких:  

1) особливі підстави та сфера застосування – може застосовуватись 

як при вчиненні протиправних діянь, так і з метою їх попередження та 

профілактики у різних сферах публічного адміністрування. При цьому слід 

звернути увагу на підстави застосування примусу у службовому праві, 

перелік яких визначається лише специфікою конкретної сфери 

правовідносин – публічної служби як особливої професійної діяльності, а 

тому на відміну від адміністративного примусу, сфера його застосування 

обмежується неналежним здійсненням повноважень службовими особами, 

що може виражатися у порушенні законності та службової дисципліни, 

невиконанні або неналежному виконання ними посадових обов'язків (так, 

наприклад, п. 5 ст. 28 Закону України від 07.06.2018 р. № 2449-VIII «Про 

дипломатичну службу» за одноразове грубе порушення посадових обов‘язків 

посадовою особою дипломатичної служби, що завдало шкоди іміджу 

України за кордоном або розвитку відносин з відповідною державою чи 

міжнародною організацією, передбачено припинення дипломатичної служби 

[290]; у відповідності до п. 1 ст. 85 Закону України від 02.07.2015 р. № 580-

VIII «Про Національну поліцію» поліцейський за вчинене правопорушення 

може бути понижений у спеціальному званні на один ступінь; на підставі п. 5 

ст. 109 Закону України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій та 

статус суддів» у разі нехтуванням обов‘язками судді – до судді може 

застосовуватись переведення до суду нижчого рівня тощо), що є першим 

аргументом на користь висунутої гіпотези. Інші ж види порушень, вчинені 

державними службовцями та не пов‘язані із виконанням ними професійних 
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обов‘язків (наприклад, нецензурна лайка в громадських місцях, керування 

транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції, вчинення домашнього насильства тощо) є сферою 

реалізації адміністративного примусу.  

2) офіційний, державно-владний характер. Реалізація 

адміністративного примусу і примусу у службовому праві завжди є 

специфічною формою правозатосовчої діяльності спеціальних 

уповноважених на те органів держави, посадовців і як правило має 

позасудовий характер. При цьому, якщо для адміністративного примусу 

характерна множинність суб‘єктів застосування адміністративно-примусових 

заходів, що обумовлює відсутність прямого підпорядкування при його 

реалізації, то для примусу у службовому праві ситуація протилежна, оскільки 

його реалізація, у більшості випадків, відбувається на підставі чітко 

регламентованих в законі відносин службового підпорядкування (хоча, слід 

зауважити, що останнім часом, ситуація змінюється, оскільки в чинному 

законодавстві поступово прослідковується перехід від відносин прямого, 

безпосереднього до опосередкованого підпорядкування). Так, наприклад, 

Законом України від 15.03.2018 р. «Про Дисциплінарний статут Національної 

поліції» визначено сутність службової дисципліни в Національній поліції, 

повноваження поліцейських та їхніх керівників з її додержання, види 

дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. У 

відповідності до ст. 14-15 зазначеного Статуту з метою своєчасного, повного 

і об'єктивного з'ясування всіх обставин вчинення поліцейським 

дисциплінарного проступку, установлення причин та умов його вчинення, 

вини, ступеня тяжкості дисциплінарного проступку та розміру заподіяної 

шкоди проводиться службове розслідування, яке здійснюється 

дисциплінарними комісіями, склад яких формується із складу поліцейських 

та працівників поліції, які володіють відповідними знаннями та мають досвід, 

необхідний для ефективного проведення службового розслідування; також до 
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складу дисциплінарних комісій можуть також включатися представники 

громадськості з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі 

професійні та моральні якості, суспільний авторитет [335]; дисциплінарне 

провадження щодо судді у відповідності до п. 1 ст. 108 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради 

правосуддя; однією з підстав припинення дипломатичної служби є грубе 

порушення посадових обов‘язків, встановлене за результатами 

дисциплінарного провадження, проведеного дисциплінарною комісією 

Міністерства закордонних справ України відповідно до законодавства про 

державну службу (п. 6 ст. 28 закону України «Про дипломатичну службу») 

тощо). 

3) способи реалізації примусових заходів. Якщо адміністративний 

примус реалізується за допомогою заходів психічного, фізичного, 

матеріального впливу на свідомість і поведінку громадян, а також 

організаційного впливу на юридичних осіб, то об‘єкт впливу примусового 

впливу у службовому праві є значно «вужчим», оскільки різноманітні заходи 

примусового впливу, спрямовані виключно на свідомість, волю і поведінку 

публічних службовців.  

Таким чином, як проміжний підсумок дослідження зазначимо, що 

«нарощування» потенціалу вітчизняного службового права, його 

нерозривний генетичний зв'язок із адміністративними правом, дозволяє 

зробити висновок про доцільність формування «примусової теорії» у 

службовому праві в якості окремої (від адміністративного примусу) 

інтегративної категорії. Окрім цього, слід відмітити, що, не зважаючи на різні 

наукові концепції щодо місця і ролі службового права в системі 

адміністративного права, наведені аргументи свідчать про те, що примус у 

службовому праві є складовою частиною адміністративного примусу та 

співвідноситься з ним як часткове і ціле. 

3. Різновекторна цільова спрямованість примусу у службовому праві, 

оскільки він передбачає не лише реакцію на правопорушення, а їх превенцію, 
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попередження та припинення. Стратегічною метою примусу у сфері 

службового права є забезпечення стабільності функціонування публічної 

служби. У межах зазначеної ознаки, варто погодитися із Т. Коломоєць, яка 

досліджуючи мету адміністративного примусу, зауважує на доцільності 

умовного виділення її попереджувально-виховної, припиняючої та каральної 

складових. У той же час, як цілком справедливо акцентує увагу вчена, зміна 

акцентів у стосунках особи і держави призводить до зміни пріоритетів у 

використанні його потенціалу, спрямованого насамперед для попередження 

будь-яких протиправних дій, і лише у випадках наявності загрози 

правопорядку, законності, належному розвитку суспільства можлива 

реалізація його репресивної складової [166, с. 109].  

Всі види публічно-службових відносин орієнтовані на ефективну 

публічну службу у відповідності до сучасних європейських стандартів, тому 

однією з передумов забезпечення у цій сфері правопорядку, законності, 

належного ефективного розвитку є застосування на рівні держави 

різноманітних загальнопревентивних заходів примусу. Аналіз законодавства 

дає змогу виокремити ряд спільних положень, розміщених у спеціальних, в 

тому числі і міжнародних нормативно-правових актах, якими регулюються 

превентивне спрямування заходів примусу у сфері публічної служби. Так, 

для правильного, чесного і належного виконання публічних функцій 

державними службовцями, встановлені ст. 3 Міжамериканською конвенцією 

проти корупції, прийнятій на третій сесії 29 березня 1996 р. превентивні 

заходи, серед яких: інструктування державних службовців, щодо належного 

розуміння ними своїх обов'язків і етичних норм, якими слід керуватися у 

своїй діяльності; запровадження системи для реєстрації прибутку, майна і 

зобов'язань осіб, які виконують публічні функції на певних постах, як 

вказано законом, і там, де це доцільно, оприлюднювати випадки такої 

реєстрації; створення наглядових органів з метою впровадження сучасних 

механізмів для відвернення, виявлення, покарання та викорінення актів 

корупції тощо [251]. Превенція та запобігання корупційним 
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правопорушенням у сфері публічної служби в Україні реалізується шляхом 

запровадження таких попереджувальних заходів – декларування доходів, 

витрат та майна публічного службовця, спеціальної перевірки щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов‘язаних із виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування тощо. У той же час слід зазначити, що мета 

примусових заходів в сфері службового права не позбавлена 

правообмежувальної (відсторонення від виконання посадових обов‘язків, 

встановлення заборони зайняття окремих посад публічної служби тощо) та 

правоприпиняючої (застосування заходів юридичної відповідальності) 

складових, хоча останнім часом, їх «вага», в наслідок розширення 

превентивної складової примусових заходів, повинна поступово 

зменшуватися. Зазначена ознака дозволяє ще раз підкреслити взаємозв‘язок 

примусу у службовому праві із адміністративним примусом, оскільки лише 

для останнього, на відміну від інших видів державно-правового примусу, 

характерне застосування як при вчиненні протиправних діянь так і при 

загрозі їх вчинення, з метою попередження та профілактики не бажаних для 

суспільства і держави відхилень у сфері публічної служби. 

4. Коло спеціальних суб’єктів, на яких спрямовується примусовий 

вплив. Так, у службовому праві, яке регулює право державної, 

дипломатичної, військової, суддівської, правоохоронної, коло суб‘єктів, до 

яких застосовується примусовий вплив обмежується лише посадовими 

особами публічної влади, перелік яких регламентовано ст. 3 Закону України 

«Про запобігання корупції». До таких суб‘єктів відносяться особи які 

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції 

представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають 

постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах (до державних 

та комунальних підприємств прирівнюються також юридичні особи, у 

статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 

50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи 
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територіальній громаді право вирішального впливу на господарську 

діяльність такого підприємства), в установах чи організаціях посади, 

пов‘язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним 

повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного 

управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною 

особою підприємства, установи, організації, судом або законом.  

Наявність цієї ознаки слід особливо підкреслити, оскільки вона є 

характерною лише для реалізації примусових заходів в межах службового 

права (як вже зазначалось раніше застосуванню адміністративно-примусових 

заходів притаманне численне коло суб‘єктів, серед яких фізичні, юридичні 

особи, в тому числі й органи державної влади, місцевого самоврядування).  

5. Формальна визначеність. Застосовується на підставі норм 

службового права. Основу нормативно-правової регламентації становлять 

Закони України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про Національну поліцію», 

«Про дипломатичну службу», «Про Національну гвардію України», «Про 

прокуратуру», «Про Державну прикордонну службу України», «Про 

військовий обов‘язок і військову службу», тощо, які закріплюють засадничі 

положення щодо застосування відповідного різновиду примусу (при цьому їх 

конкретизують нормативно-правові акти, зорієнтовані на врегулювання 

окремих аспектів застосування примусових заходів, пов‘язаних із 

дисциплінарною відповідальністю державних службовців. Так, наприклад, 

Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, затвердженим Законом 

України від 24.03.1999 р. регламентуються стягнення за порушення 

військової дисципліни [83]; Дисциплінарним статутом Національної поліції, 

затвердженим Законом України від 15.03.2018 р. регламентовано процедуру 

притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності тощо).  
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В наслідок прийняття численних підзаконних актів різного рівня, які 

закладають процесуальні основи реалізації примусових заходів у службових 

правовідносинах, слід відмітити, що останнім часом правова база його 

застосування значно розширилася. Так, наприклад, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового 

розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування» від 13.06.2000 р. № 950, Інструкцією про 

порядок проведення службових розслідувань у Національній гвардії України, 

що затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

24.10.2014 р., Інструкцією про порядок проведення службового 

розслідування у державній прикордонній службі України, затвердженій 

наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 14.02.2005 р. 

№ 111 тощо, визначено підстави, порядок призначення і проведення 

службового розслідування за фактами невиконання (неналежного виконання) 

посадовими особами своїх службових обов‘язків, порушення службової 

дисципліни, порядку несення служби або громадського порядку. 

6. Інтегративність – комплексність всіх вищезазначених ознак 

примусу у службовому праві. Лише за умови органічного поєднання всіх 

його структурних елементів, серед яких спеціальний суб’єкт, який може 

застосовувати примусові заходи – наділений владними повноваженнями 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування та його посадові 

особи; суд; суб’єкт, до якого застосовуються примусові заходи – службові 

особи; сфера застосування – службова діяльність; об’єкт, на який 

спрямовується примусовий вплив – воля, свідомість, поведінка публічних 

службовців; зміст – превенція, попередження та припинення правопорушень 

в сфері публічної служби та засоби реалізації – майнові, особисті, 

організаційні обмеження, дозволяють виокремлювати його як цілісне 

унікальне правове явище. 

Узагальнюючі всі проаналізовані ознаки, враховуючи співвідношення 

зазначеного різновиду примусу із адміністративним, вважаємо за можливе 



159 
 

запропонувати таке визначення примусу у службовому праві як 

інтегративної категорії – це комплексна, об‘єктивно-обумовлена складова 

адміністративного примусу, що застосовується на підставах, в межах та 

порядку, встановленому нормами службового права, здійснюється 

компетентними державними органами (їх посадовими особами) та є 

системою заходів впливу на волю, свідомість, поведінку публічних 

службовців з метою попередження правопорушень або інших небажаних 

шкідливих наслідків, забезпечення відновлення порушених прав і свобод та 

притягнення винних осіб до відповідальності. 

 

 

2.2 Примус у службовому праві України: питання класифікації 

 

 

Подальше дослідження примусу у службовому праві України як 

системного правового явища, інтегративного за своєю сутністю, структура 

якого містить ряд взаємопов‘язаних примусових заходів різного 

функціонального призначення, обумовлює зосередження уваги на перегляді 

ресурсу його різноманітних зовнішніх форм реалізації не ізольовано, а у 

взаємозв‘язку. Зазначене є можливим лише за умови чіткої класифікації 

різноваріативних заходів примусу (усвідомлення їх мети, правового 

потенціалу, співвідношення і взаємодії), які застосовуються для організації та 

функціонування професійної, некорумпованої, престижної, орієнтованої на 

потреби громадян державної служби в Україні. Саме наукова класифікація 

дозволяє дослідити природу явища, його внутрішні та зовнішні властивості, 

що забезпечують його буття, існування в системі різноманітних категорій. 

Варто зазначити, що в енциклопедичних та тлумачних словниках 

класифікація (від лат «clasis» – розряд, клас і «facio» – роблю, розкладаю) – 

система підпорядкованих понять (об‘єктів) певної галузі знання або 

діяльності людини, яка використовується як засіб для встановлення зв‘язків 



160 
 

між цими поняттями, класами об‘єктів, а також здійснюється для орієнтації в 

багатоманітні понять або об‘єктів [292, c. 276, c. 183]. Класифікація – це 

також ділення множини будь-яких об‘єктів (елементів) на групи 

(підмножини). Кожна група, у свою чергу, може бути деталізована 

аналогічним чином на підмножини [292, c. 283–284]. Як справедливо 

зауважує К. Карпов, класифікація дозволяє бачити явища, що вивчаються, у 

науково обґрунтованому і структурованому вигляді, виявляти їх 

взаємозв‘язки, розуміти їх як частину цілого і, базуючись на уявленні про ці 

цілісності, здійснювати діагностування і прогнозування нових явищ [136, c. 

116–117]. Отже, класифікаційний розподіл як найважливіший засіб 

теоретичного пізнання об‘єкта дослідження, дозволить забезпечити 

логічність та послідовність наукового вивчення потенціалу примусу у 

службовому праві, усвідомити його цілі та оцінити ступінь урегульованості 

«захищеності» осіб, до яких він застосовується. В практичній площині – 

диференціація та визначення суттєвих якостей конкретних засобів його 

реалізації забезпечить не лише максимальну повноту їх охоплення, але й 

дозволить окреслити орієнтири та прогнози подальшого застосування, що 

сприятиме удосконаленню правових норм, які регламентують підстави і 

порядок застосування примусових заходів у службових правовідносинах.  

Приступаючи до реалізації окресленого завдання, передусім слід 

«відібрати» найбільш оптимальні критерії для здійснення розподілу 

примусових заходів, оскільки в принципі такий поділ можливий за будь-

якими різноманітними підставами. Науковий аналіз названої проблематики 

свідчить про те, що єдиної універсальної класифікації як заходів державно-

правового примусу, так і його галузевих різновидів не розроблено. І це 

зрозуміло, враховуючи характер примусу як комплексної категорії (слід 

зазначити, що саме російським вченим-адміністративістом Д. Бахрахом було 

сформульовано і доведено тезу про системність та неоднорідність 

державного примусу [27, с. 55]), що і обумовило наявність різноманітних 

підстав для його класифікації. Більше того, як зазначає В. Яроцький, 
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досліджуючи приватноправовий примус в цивільних охоронних 

правовідносинах, примус залишається переважно науковою категорією, що і 

обумовлює активну розробку юридичною наукою цього правового феномену 

[479, с. 223], створює підґрунтя для посилення інтересу в сучасних правових 

дослідженнях як до державно-правового примусу в цілому, так і відповідний 

«сплеск» доктринальних розробок, присвячених формуванню галузевої 

«примусової теорії».  

У зв‘язку із цим вбачається за доцільне зупинитися на досягненнях 

правової науки, присвячених пошукам найбільш оптимальної 

класифікаційної моделі державно-примусових заходів, узагальнення яких 

дозволяє стверджувати, що і до теперішнього часу вчені-юристи намагаються 

класифікувати форми державного примусу, в основному за кількома 

традиційними критеріями: метою застосування, характером впливу, 

суб‘єктом застосування, зв'язком з юридичною відповідальністю тощо, при 

цьому виділяючи заходи попереджувального впливу, припинення 

правопорушень, заходи захисту суб‘єктивних прав та обов‘язків та заходи 

юридичної відповідальності (дослідження Б. Базильова, С. Кожевнікова, 

В. Серьогіної, Н. Макарейко, М. Латушкіна, Є Циганкова та ін) [24, с. 10; 

344, с. 74]. Подібна позиція ґрунтувалася на підході, запропонованому ще у 

1968 р. Б. Базильовим, який за критерієм мети застосування державно-

примусових заходів, вважав за доцільне виділяти наступні форми їх 

реалізації: 1) юридичну відповідальність; 2) примусове відновлення 

порушеного права; 3) процесуальне забезпечення матеріальних 

правовідносин; 4) адміністративне попередження правопорушень; 

5) адміністративне припинення правопорушень; 6) охорону правопорядку 

при надзвичайних обставинах [24, с. 16]. Ще у 70-х роках ХХ ст. 

В. Серьогіна, намагаючись узагальнити позиції багатьох вчених-юристів 

середини ХХ ст., приходить до висновку, що державно-правовий примус слід 

розподіляти на окремі форми у відповідності до наступних підстав: 

1) предмету правового регулювання; 2) предметному змісту спрямованості 
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обмеження; 3) органами (суб‘єктами), що застосовують заходи примусу; 

4) нормативним підставами; 5) фактичними підставам застосування заходів 

примусу; 6) способу забезпечення правопорядку та правовим наслідками 

застосування заходів примусу [403, с. 74], при цьому серед примусових 

заходів виділяє заходи припинення; заходи превенції (попередження); 

правовідновлюючі заходи; юридичну відповідальність. К. Сарсенов, 

досліджуючи державний примус та його реалізацію у діяльності органів 

внутрішніх справ (1996 р.), пропонує майже ідентичну класифікацію його 

заходів, серед яких: (попереджувальні (превентивні); заходи припинення, 

відновлення, заходи юридичної відповідальності) [395]. О. Попкова, 

окреслюючи співвідношення юридичної відповідальності з іншими формами 

державного примусу (2001 р.) до числі правових форм держвного примсу 

відносить такі групи заходів: заходи юридичної відповідальності, захоли 

захисту суб‘єктів прав і виконання юридичних обов‘язків, превентивні 

заходи [297, с. 42-43]. Е. Сатіна, досліджуючи поняття державного примусу 

(2003 р.) пропонує виокремлювати такі види державного примусу: 1) за 

характером – фізичний, психічний, ідеологічний, майновий, організаційний; 

2) за способом забезпечення правопорядку і залежно від функціонального 

значення заходів (той, що здійснюється примусовими заходами, заходами 

припинення, поновлюючими заходами, забезпечувальними заходами, 

юридичною відповідальністю); 3) за суб‘єктом застосування (той, що 

застосовується судовими органами; такий, який застосовується несудовими 

органами); 4) залежно від предметної підстави державно-владного впливу 

(державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий, 

адміністративно-правовий тощо); 5) за правовим значенням впливу (той, що 

надає підсумкову оцінку; той, що не містить підсумкової оцінки); 6) залежно 

від фактичних підстав (той, що застосовується у зв‘язку із 

правопорушеннями; той, що застосовується у зв‘язку із правовими 

аномаліями) [396, с. 75-76]. Д. Нохрін, окреслюючи специфіку державного 

примусу в цивільному судочинстві (2009 р.), першочерговим 
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класифікаційним критерієм для розподілу примусових заходів також вважає 

мету [228, с. 41], І. Штода, досліджуючи особливості державного примусу 

(2014 р.) [469] пропонує наступну класифікацію його заходів: 1) в залежності 

від об‘єкту державного примусу – примус, спрямований на особистість, 

фізичний, тілесний примус (наприклад, привід); державний примус щодо 

майна особи (наприклад, арешт майна особи); державний примус щодо 

функціонування державного органу (наприклад, розпуск парламенту); 2) в 

залежності від суб‘єкта, що реалізує державний примус – державний примус, 

що реалізується на підставі рішення суду або на підставі рішення інших 

органів держави; 3) в залежності від галузевої приналежності 

(конституційно-правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий, 

цивільно-правовий тощо); 4) у відповідності до підстав застосування – 

державний примус, що застосовується на підставі вчинення правопорушення 

та державний примус, що застосовується на інших підставах.  

Отже, класифікація заходів примусу у вітчизняній загальній теорії 

права розпочалася із поділу заходів примусу на заходи юридичної 

відповідальності та заходи захисту (роботи С. Кожевнікова [158, с. 4, 5, 9], 

С. Алєксєєва [16, с. 378-380; 15, с. 235]) класифікація державно-правового 

примусу за цільовим критерієм в якості найбільш комплексної підстави 

диференціації примусових заходів є досить розповсюдженою в юридичній 

науці, проте не завершеною остаточно, оскільки характеризуючи зазначене 

правове явище Н. Макарейко до «цільового призначення», цілком 

справедливо додає ще один не менш важливий – спосіб забезпечення 

правопорядку [228]. Намагаючись в дисертаційному дослідженні 

«Державний примус в механізмі забезпечення економічної безпеки: 

теоретичні та прикладні проблеми» (2016 р.) побудувати досить розгорнуту 

класифікаційну модель заходів державного примусу, вчений виділяє наступні 

його форми: за сферою реалізації – реалізовані в сфері публічного права, які 

реалізуються в сфері приватного права; за рівнем регламентації – 

встановлюються на міжнародному, федеральному, регіональному, 
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муніципальному (місцевому) і локальному рівнях; за предметом правового 

регулювання – конституційно-правовий, адміністративно-правовий, 

цивільно-правовий, фінансово-правовий, кримінально-правовий, цивільно-

процесуальний, кримінально-процесуальний примус тощо; за фактичними 

підставами застосування – що застосовуються в зв'язку з правопорушенням, 

що застосовуються при наявності аномалій з правовим змістом; за 

нормативними підставами (закріплені в законах, в підзаконних нормативних 

правових актах); у відповідності до порядку реалізації – реалізовані в 

судовому та квазісудовому порядку; за наслідками (що тягнуть психічні, 

фізичні, матеріальні чи організаційні позбавлення, обтяження); за 

напрямками впливу (зовнішньовладні, внутрішньоорганізаційні); за 

суб'єктами реалізації (реалізовані державними органами (посадовими 

особами), органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами); за роллю 

конкретного примусового заходу в механізмі забезпечення економічної 

безпеки (основні, допоміжні); за об'єктом примусового впливу (що 

застосовуються до фізичних осіб, юридичних осіб, універсальні); за цільовим 

призначенням і способом забезпечення (попередження, припинення, 

правовий захист або правовідновлення, процесуальне забезпечення, 

юридична відповідальність) [230]. Л. Калєніченко, досліджуючи систему 

форм державно-правового примусу (2018 р.), пропонує також майже 

аналогічний класифікаційний розподіл державно-правових примусових 

заходів за такими критеріями: 1) за формою здійснення – правові (заходи 

покарання (стягнення, відповідальності); заходи припинення; заходи 

поновлення; заходи попереджувального впливу (превентивні заходи) та 

організаційні форми); 2) залежно від ступеня участі держави й особи в 

правовідносинах (за сферою врегулювання суспільних відносин): державно-

правовий примус, який застосовується у сфері публічного права; державно-

правовий примус, який застосовується у сфері приватного права; 3) за 

юридичним критерієм: легітимний та нелегітимний і правовий та неправовий 

примус (насильство); 4) залежно від заходів безпосереднього здійснення 
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державно-правового примусу: державно-правовий примус, який 

здійснюється заходами попереджувального впливу (превентивними 

заходами); заходами припинення; заходами поновлення; заходами покарання 

(стягнення, відповідальності); 5) залежно від способу впливу на 

правосвідомість і вид юридично значущої поведінки особи і суспільства: 

психічний, фізичний державно-правовий примус; 6) залежно від предмета 

правового регулювання: державо-правовий примус конституційного права; 

державно-правовий примус адміністративного права, державно-правовий 

примус цивільного права; державно-правовий примус кримінального права 

тощо [131]. 

Таким чином, узагальнення вищенаведених позицій, дозволяє зробити 

висновок, що в юридичній літературі традиційно виділяються наступні 

форми державно-правового примусу: у відповідності до цільового 

призначення, юридичних та фактичних підстав застосування (попередження 

(превенція), припинення, правовідновлення, відповідальність); враховуючи 

галузевий критерій (конституційно-правовий, адміністративно-правовий, 

кримінально-правовий примус тощо); у відповідності до юридичних підстав 

застосування – матеріальний та процесуальний; враховуючи специфіку 

правообмежень – фізичний, психічний, майновий, організаційний. 

Аналіз сучасних галузевих правових наукових джерел свідчить про 

актуалізацію досліджень, пов‘язаних із пошуком варіантів класифікації 

примусових заходів. Зважаючи на специфіку службового права, варто, перш 

за все, зупинитися на новітніх розробках, присвячених класифікації заходів 

примусу галузей публічно-правового блоку, які мають на меті «добро загалу 

та намагаються осягнути добро людини через здійснення добра суспільства» 

[291, с. 13], і перш за все, зупинитися на показових класифікаційних моделях 

форм прояву конституційно-правового примусу, серед яких І. Володько, 

І. Суркова, І. Третьяк вважають за доцільне використовувати наступні 

критерії: підстава застосування примусових заходів; правові наслідки, які 

настають для суб'єкта в результаті застосування до нього заходів 
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конституційно-правового примусу, цільова орієнтація (при цьому саме 

зазначений критерій, на думку вчених має основоположне значення). На 

підставі зазначених критеріїв форми конституційного правового примусу 

розподіляються на: конституційно-правове попередження (метою якого є 

превенція конституційних конфліктів), конституційно-правове припинення 

(припинення конституційного конфлікту та попередження тяжких для 

людини, суспільства, держави наслідків), конституційно-правове відновлення 

(переслідують мету відновлення нормального стану конституційно-правових 

відносин шляхом примушування їх суб‘єктів до належного виконання 

покладених на них юридичних обов‘язків, забезпечуючи стабільність 

конституційного порядку) і конституційно-правова відповідальність 

(спеціалізація конституційно-правової відповідальності – покарання) [430; 

53].  

Кримінальне право, будучи публічною правовою галуззю, покликано 

забезпечити захист інтересів особистості, суспільства та держави від 

злочинів, що і обумовлює досить розповсюджений підхід ототожнення 

кримінально-правового примусу з кримінально-правовою відповідальністю. 

Характеризуючи кримінально-правовий примус, слід підкреслити, що 

традиційно у кримінально-правових дослідженнях, його розподіляють на 

види:  

1) неправомірний, пов'язаний із посяганням на свободу людини, на 

«юридично захищений інтерес особи щодо безперешкодного здійснення волі 

(свободи дій)» [451, с. 56]. Злочинний примус як кримінально-правову 

категорію досить ґрунтовно досліджено у роботах К. Акоєва, Е. Веселова, 

В. Калугіна, Т. Кобозоєвої, О. Куманяєвої, А. Малька, Д. Попова, 

С. Тіхонова, та ін., аналіз яких дозволяє виокремити його наступні ключові 

ознаки: суспільна небезпека, протиправність, насильницький характер, 

спрямованість на «придушення» волі особи, умисний характер впливу, 

наявність певної злочинної мети тощо. У фундаментальному дослідженні 

«Злочинний примус як кримінально-правова категорія» (2011 р.) [148]. 
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Т. Кобзова цілком справедливо формулює поняття «злочинний примус» (що, 

на нашу думку, є більш точним при визначенні зазначеного явища), 

розробляє його формальні критерії, визначає способи та види;  

2) примус як спосіб підбурювання та обставина, що виключає 

злочинність діяння або пом‘якшує покарання – роботи Ю. Абакумової, 

Р. Бабанли, М. Бажанова, Ю. Бауліна, І. Жданова, В. Іванова, О. Кваши, 

Т. Кобзової, Л. Круглікова, М. Якимчука та ін. присвячені різним аспектам 

фізичного та психічного примусу; 

3) примус як спосіб державного впливу з метою досягнення належної 

поведінки, виконання припису нормативного акту. Такий примус є 

правомірним, законним, передбаченим нормою права. Так, ще на початку 

ХХ ст. відомий російський вчений-юрист Є. Трубецькой, критично 

оцінюючи поняття примусу писав: « Слово «принуждение» понимается 

теоретиками то в буквальном смысле – физического насилия, то в смысле 

устрашающего воздействия на человеческую волю (принуждение 

психическое). Но, каковы бы ни были те или другие оттенки мысли, 

связываемые с термином «принуждение», очевидно, что в теории считают 

признаком права не всякое вообще принуждение, физическое или 

психическое, а только то принуждение, которое не представляется актом 

произвола. Принуждение, в свою очередь, может быть правомерным, если 

оно исходит от признанной правом власти, которая при этом не выходит из 

пределов, предоставленных ей правом полномочий; но оно может быть и 

неправомерным, если оно применяется непризванными к тому лицами, 

самозванными властями, или если власть, хотя бы установленная правом, 

нарушает пределы своих полномочий» [444]. Зазначений підхід знаходить 

своє віддзеркалення і в законодавстві деяких країн (так, наприклад, в 

Кримінальному кодексі Республіки Казахстан поняття примусу трактується 

як правові наслідки вчинення злочину (визначаючи покарання як міру 

державного примусу) та стосовно таких форм реалізації кримінальної 

відповідальності, як примусові заходи медичного характеру, примусові 
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заходи виховного впливу, конфіскація майна) [19]. Саме правомірний 

кримінально-правовий примус, класифікаційний розподіл його легітимних 

форм прояву є цікавим для нашого подальшого дослідження.  

В наслідок трансформації призначення кримінального права, його 

спрямування не лише на покарання за вчинений злочин, але й на захист 

(охорону) суспільних відносин від суспільно небезпечних посягань, злочин 

перестає бути єдиною і виключною підставою застосування кримінально-

правового примусу, на що цілком справедливо звертають увагу представники 

вітчизняної та зарубіжної кримінально-правової науки (дослідження 

Е. Біктімєрова, Н. Кузнєцової, В. Пимонова, І. Тяжкової, М. Хавронюка та 

ін.) [289] [213] [480, с. 123]. Окреслюючи основне завдання кримінального 

права, вчені все частіше наголошують на його спрямуванні на «захист та 

охорону прав особи від можливого насилля та свавілля» [290, с. 187]. Вже 

сьогодні більшість розвинених держав світу, цілком справедливо підкреслює 

М. Хавронюк, поступово відступаючи від постулатів неокласичної школи 

кримінального права і виходячи із мети ресоціалізації винного як основної 

мети кримінального закону, у своїй кримінально-правовій політиці 

дотримується дуалізму покарань та інших заходів кримінально-правового 

впливу. Насамперед, так званих «заходів безпеки» (у різних кримінальних 

кодексах останні іменуються також як «кримінально-правові заходи», 

«заходи виправлення і безпеки», «заходи впливу», «інші заходи кримінально-

правового характеру», «особливі правові наслідки злочину» тощо») [452]. 

Окрім того, доктринальні положення сучасного кримінального права, що 

стосуються застосовування кримінально-правового примусу, класифікації 

його заходів, як правило розробляються в межах дослідження заходів 

кримінально-правового характеру, серед яких: покарання, примусові заходи 

медичного характеру та примусове лікування; примусові заходи виховного 

характеру; обмеження, що застосовуються при звільненні від відбування 

покарання з випробуванням; судимість тощо. Так, Е. Біктімеров вважає, що 

поряд з кримінальною відповідальністю до примусових заходів кримінально-
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правового характеру доцільно відносити: 1) примусові заходи кримінально-

правового впливу (примусові заходи виховного характеру) та 2) 

кримінально-правові заходи безпеки (примусові заходи медичного характеру, 

конфіскацію майна) [34, с. 48-50, с. 77-88, с. 88-96]. К. Карпов, стверджує, 

що, окрім покарання серед примусових кримінально-правових заходів, варто 

виділяти такі групи (класи): 1) заходи безпеки (примусові заходи медичного 

характеру; примусові заходи виховного характеру); 2) заходи відновлення 

матеріальних (економічних) правовідносин, порушених в результаті 

вчинення злочину (конфіскація майна) [136, с. 134-136]. У цьому контексті не 

можна обійти увагою фундаментальне монографічне дослідження 

В. Єгорова, присвячене питанням правового регулювання заходів 

кримінального примусу (2006 р.), в якому, узагальнюючи заходи 

кримінально-правового характеру, він пропонує диференціювати їх 

наступним чином: 1) заходи відповідальності, підкреслюючи їх безумовний 

пріоритет при реалізації негативного впливу держави у відповідь на вчинене 

злочинне діяння; 2) превентивно-ресоціалізуючі засоби впливу – охоплюють 

обмеження, які застосовуються у випадках умовного засудження і умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання та примусові заходи 

виховного та медичного характеру; 3) заходи забезпечення, до яких вчений 

відносить обов‘язок здійснити матеріальну підтримку потерпілій особі 

(родині), що застосовується у разі умовного засудження та умовно-

дострокового звільнення від відбування покарання, доручення здійснювати 

виховання дитини при наданні відстрочки виконання вироку, захід виховного 

характеру у вигляді покладення обов‘язку на неповнолітнього залагодити 

заподіяну шкоду тощо [93, с. 135-136].  

У теорії вітчизняного кримінального права питання, пов‘язані із 

розглядом примусу, виникають в основному, у зв‘язку із дослідженням інших 

кримінально-правових явищ – роботи О. Дудорова, А. Березовського, 

Г. Єремія, О. Наден, А. Музики, М. Хавронюка, А. Ященка та ін., враховуючі 

які можна підтримати висновки, запропоновані А. Ященко [480, с. 126-127], 
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що всі заходи кримінально-правового примусу можна розподілити на 

каральні (кримінальне покарання) та некаральні, які реалізуються через 

кримінальну відповідальність (заходи заохочення (стимулювання) 

позитивної постзлочинної поведінки); заходи, засновані на гуманістичних 

засадах та недоцільності здійснення кримінального провадження; примусові 

заходи медичного характеру, що застосовуються замість покарання або поряд 

з ним; примусове лікування, що застосовується поряд з покаранням; 

примусові заходи виховного характеру, що застосовуються замість 

покарання; обмеження, що застосовуються при звільненні від відбування 

покарання з випробуванням; спеціальна конфіскація; судимість) та поза її 

межами (заходи стимулювання позитивної пост злочинної поведінки та 

суспільно корисних вчинків; примусові заходи медичного характеру, що 

застосовуються до неосудних, примусові захоли виховного характеру, що 

застосовуються у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності). 

Отже підводячи підсумки, слід обов‘язково відмітити характерну особливість 

превентивних заходів кримінально-правового примусу, які на відміну від 

попереджувальних адміністративно-примусових, цивільно-примусових 

заходів застосовуються лише після вчинення злочину.  

У науці фінансового права також останнім часом спостерігається 

підвищений інтерес до проблем та перспектив розвитку фінансово-правового 

примусу та класифікаційного розподілу його заходів. Так, Н. Саттарова, 

досліджуючи фінансовий примус як складну юридичну конструкцію, якій 

притаманні різноманітний примусовий вплив та наслідки, пропонує 

наступним чином класифікувати його заходи: заходи фінансово-правової 

відповідальності, заходи забезпечувального, відновлювального та 

попереджувального характеру (при чому останні, залежно від сфери 

застосування, розподіляє на бюджетні, податкові та валютні) [397]. 

М. Разгільдієва, досліджуючи теорію фінансово-правового примусу, акцентує 

увагу на доцільності його розподілу за такими критеріями: в залежності від 

суб‘єкту застосування (державний та муніципальний); враховуючи порядок 
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застосування – заходи, що застосовуються у судовому та позасудовому 

порядку; в залежності від сфери інтересів суб‘єктів права, – майнові (пов‘язані 

із вилученням майна), організаційні (такі, що не позбавляють суб‘єкта його 

майна, але створюють організаційні перепони для здійснення діяльності – 

відкликання ліцензії, призупинення операцій за рахунками тощо) та 

особистого характеру (обмеження можливостей проходження державної 

служби в державних (муніципальних) органах влади) або можливостей 

займати посади в державних (муніципальних) організаціях, що обумовлені 

невиконанням (неналежним виконанням) посадових обов'язків по реалізації 

бюджетних повноважень перерахованих суб'єктів; в залежності від підстави 

застосування: заходи, які застосовуються у зв'язку з фінансовими 

правопорушеннями; заходи, які застосовуються у зв'язку з невиконанням або 

неналежним виконанням фінансово-правових обов'язків та не становлять 

фінансового правопорушення. При цьому вчена наголошує, що основний 

класифікаційний розподіл повинен відбуватися на підставі «збірного» 

класифікаційного критерію – цільового призначення та способу забезпечення 

правопорядку. наголошуючи на широкому спектрі підходів, що склалися при 

визначенні системи заходів фінансово-правового примусу, вчена цілком 

справедливо їх критикує та обґрунтовує доцільність відмежування заходів 

фінансово-правового примусу від суміжних правових категорій, таких як 

обов‘язок, правове обмеження, фінансовий контроль, фінансово-правова 

відповідальність, пропонуючи заходи фінансово-правового примусу 

розподіляти на: припиняючі, відновлюючі, засоби забезпечення та засоби 

фінансово-правової відповідальності [377]. Ю. Ровинським запропоновано 

двочленну систему заходів фінансово-правового примусу, серед яких 

державно-примусові заходи, що є реакцією держави, стосовно конкретного 

суб‘єкта фінансового права на факт його протиправної поведінки (фінансові 

санкції у вигляді штрафу та/чи пені; заходи припинення, які застосовують з 

метою припинення протиправних дій суб‘єктів фінансового права) та 

запобіжні (превентивні) заходи, які передують застосуванню юридичних 
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санкцій і метою яких є запобігання вчиненню правопорушень у сфері 

фінансової діяльності, вчасне їх припинення та контроль за мобілізацією, 

розподілом та використанням фондів коштів (обстеження контролюючими 

органами приміщень платника податків; одержання від установ банків 

відомостей про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, що 

використовують бюджетні кошти; одержання Міністерством фінансів 

України від підприємств даних, необхідних для здійснення контролю за 

цільовим витрачанням бюджетних коштів тощо) [387, с. 9-10].  

Цікавими для нашого дослідження є підходи, вироблені фінансово-

правовою наукою до класифікації заходів фінансово-правового примусу 

залежно від сфери застосування, і перш за все, зважаючи на специфіку 

службового права, слід зупинитися на дослідженнях ресурсу податково-

правового примусу як різновиду фінансово-правового примусу. Так, 

Н. Пришва, Н. Гребенюк виокремлюють такі його заходи: попереджувальні 

(превентивні); припиняючі; правопоновлюючі; караючі (застосування заходів 

податкової відповідальності) [326, с. 247] [72, с. 7]. В. Сергєєва – 

відповідальність за порушення податкового законодавства; спеціальні 

забезпечувальні заходи – способи забезпечення виконання податкового 

обов‘язку; примусове погашення податкового боргу (примусове стягнення 

коштів та продаж інших активів платників податків, що мають податковий 

борг) [401, с. 162]. Вважаємо, що за такого поділу «поза кадром» залишається 

питання мети, яка має бути досягнута при реалізації податково-примусових 

заходів. О. Кікін, всі заходи податково-процесуального примусу вважає за 

доцільне розподіляти на попереджувальні, припиняючі, забезпечувальні та 

відновлювальні [140, с. 8-10]. Детальній класифікації підлягають і заходи 

бюджетно-правового примусу у монографічному дослідженні «Державний 

примус у сфері бюджетних відносин» Д. Шутілова (2018 р.), в якому вчений 

відстоює позицію щодо доцільності їх двочленної класифікації, при цьому до 

першого блоку вважає за доцільне дотримуватись стандартного підходу та 

відносить забезпечувальні заходи (повернення бюджетних коштів до 
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відповідного бюджету; зменшення бюджетних асигнувань; безспірне 

вилучення коштів з місцевих бюджетів), до другого – правопоприпиняючі чи 

каральні (зупинення операцій з бюджетними коштами, зменшення 

бюджетних асигнувань тощо.) [471, с. 8-10]. Таким чином, проведені 

дослідження дозволяють констатувати, що на сьогоднішній день теорія 

фінансово-правового примусу лише започаткована, відбувається активне 

формування її поняттєво-категоріального апарату, проте можна відстежити 

загальну тенденцію щодо варіантів класифікації заходів примусу за 

функціональним критерієм або за критерієм мети. 

Поступове звуження державою монополії на застосування примусу 

обумовлює необхідність всебічного порівняльного дослідження 

доктринальних розробок блоку фундаментальних приватних та «змішаних» 

галузей права. Саме такий підхід до вирішення зазначеної проблеми 

дозволить обрати найбільш оптимальні критерії для подальшого 

класифікаційного розподілу заходів примусу у службовому праві та створить 

підґрунтя для побудови його сучасної системи не лише на підставі 

традиційних класично-усталених підходів. Проведені дослідження 

дозволяють стверджувати, що останнім часом проблема пізнання правового 

примусу привертає увагу вчених-цивілістів, які намагаються дослідити його 

особливості із врахуванням специфіки галузі цивільного права – праці 

Н. Барінова, А.Горяйнова, П. Демідова, А. Зайцевої, М. Мірошник, 

С. Погрібного, В.Яроцького та ін. Слід звернути увагу на той факт, що в 

доктрині цивільного права практично відсутні розробки, пов‘язані із 

класифікацією заходів цивільно-правового примусу як різновиду державного 

примусу, оскільки увага вчених здебільшого зосереджується на способах 

захисту цивільних прав. Серед небагатьох спроб класифікувати 

безпосередньо примусові заходи в цивільному праві, слід відмітити 

намагання А. Рогова, який, досліджуючи межі державного примусу в 

приватному праві, пропонує розподіляти його заходи за функціями, а серед 

заходів виділяти відновлювальні, превентивні та припиняючі [388, с. 46]. 
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Цікавою, проте не позбавленою певних недоліків, є також класифікація 

запропонована А. Зайцевою, яка паралельно із превентивними заходами і 

заходами відповідальності, що «мають завданням впорядкування нормальних 

відносин між учасниками цивільних правовідносин, що сперечаються» до 

попереджувальних заходів відносить і «усунення правопорушень», а також 

позови про визнання права і юридичних фактів [117]. Враховуючи окреслені 

підходи до класифікації примусових заходів, що наведені вище, підтримати 

такий розподіл вважаємо неможливим. 

Узагальнюючі зазначені підходи, М. Ткачова (на нашу думку, це є 

досить логічним та правильним підходом) у науковому дослідженні «Примус 

в російському цивільному праві» (2016 р.) [441] цілком справедливо акцентує 

увагу на тому, що для сучасних доктринальних досліджень цивілістичної 

теорії примусу характерна наукова полеміка стосовно питання можливості 

його реалізації в межах правовідносин охоронного та регулятивного типу, що 

і обумовило формування в юриспруденції двох протилежних точок зору. 

Відповідно до першого підходу, який отримав найбільше визнання в 

юридичній літературі (роботи Б. Булатова, Н. Макарейка, Д. Нохріна, 

Е. Попкова, Н. Разгільдієва, В. Серьогіної, Н. Саттарової, та ін.), формою 

реалізації правового примусу виступає виключно охоронне правовідношення, 

і саме зазначений підхід доцільно підтримати. Відповідно до другої – примус 

може бути реалізовано не тільки в охоронних, але і в регулятивних 

відносинах (так, наприклад, П. Демідов, досліджуючи приватно-правовий 

примус як категорію сучасної теорії права (2005 р.) [80, с. 59] зазначає, що 

«правовий примус, як державний так і приватний, може реалізовуватися як в 

охоронних правовідносинах, так і в правовідносинах регулятивного типу» 

[80, с. 59]). Намагаючись розробити власну класифікацію заходів правового 

примусу у цивільному праві М. Мирошник цілком справедливо акцентує 

увагу на фактичній відсутності розробок зазначеного напряму, 

зосередженості уваги вчених-цивілістів виключно на способах захисту 

цивільних прав, при цьому примусові заходи попередження в цивільному 
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праві, на відміну від публічних галузей права, застосовуються як для 

запобігання порушенню суб‘єктивного цивільного права так і для 

запобігання інших суспільно шкідливих наслідків. Враховуючи специфіку 

реалізації державного примусу в цивільному праві, вчена підкреслює, що 

найбільш оптимальною диференціацією примусових заходів галузі є їх 

розподіл на превентивні, головне спрямування яких – попередження 

цивільних правопорушень або іншої цивільно-правової шкоди та засоби 

захисту (заходи відповідальності та інші засоби захисту), метою яких є 

захист вже порушених суб‘єктивних цивільних прав [249, с. 102-104]. 

Підкреслюючи помічений теоретико-правовою літературою факт, що «в 

кожній галузі права, як матеріального, так і процесуального, є, крім 

співпадаючих видів (запобіжний захід, відновлення або захист та юридична 

відповідальність), і свої специфічні види заходів державно-правового 

примусу і навіть специфічні методи державно-правового (законодавчого) 

регулювання їх системи» [249, с. 107], крім того, підставами застосування 

заходів правового примусу визнаються як «девіантна поведінка індивіда, що 

порушує правові заборони або приписи», так і «обставини, при виникненні 

яких попередження заподіяння шкоди або досягнення суспільно корисного 

результату передбачає обмеження окремих інтересів суб'єктів 

правовідносин» [94, с. 29-35; 379, с. 70], при класифікаційному розподілі 

заходів примусу у цивільному праві, М. Мирошник обґрунтовує доцільність 

виокремлення виключних заходів, які застосовуються не для запобігання 

загрози порушення права або захисту порушеного права, а для досягнення 

суспільно корисного результату, при відсутності можливості його досягнення 

іншими, не примусовими засобами (реквізиція, націоналізація майна, 

примусове переселення, викуп земельних ділянок для державних або 

муніципальних потреб тощо).  

Досліджуючи сімейне право як самостійну галузь права, що містить 

приватноправові норми, вчені активно вивчають питання, присвячені 

правовій природі та особливостям реалізації його примусових заходів 
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(роботи І. Апопій, Л. Баранова, І. Єфремрвої, Г.Матвеєва, Р. Падун, 

О. Каймакової, О. Косова, С. Сорокіна та ін.). Ґрунтовний аналіз зазначених 

праць дозволяє стверджувати, що класифікаційний розподіл примусових 

заходів у сімейному праві не відрізняється різноманіттям, оскільки для галузі 

сімейного права була і традиційно залишається базовою їх двочленна 

класифікація, в межах якої виділяють заходи попередження сімейних 

правопорушень (встановлення обов‘язків та заборон; суспільний, державний 

осуд, невідворотність покарання до осіб, що вчинили сімейне 

правопорушення тощо) та засоби захисту (засоби відповідальності) серед 

яких, визнання шлюбу недійним, позбавлення права одного із подружжя на 

рівну частку під час поділу майна, що є об‘єктом права спільної сумісної 

власності подружжя; позбавлення права бути усиновлювачем, опікуном, 

піклувальником; відібрання дитини від батьків без позбавлення їх 

батьківських прав; недійсність усиновлення, скасування усиновлення тощо. 

Питання застосування тих чи інших заходів примусу, дослідження його 

поняття та ознак, традиційно привертає увагу фахівців у галузі трудового 

права. Слід зазначити, що значний вклад у розроблення відповідної 

проблематики через призму трудового права здійснили такі науковці, як 

О. Акулінін, С. Братусь, С. Вавженчук, І. Ваганова, В. Венедіктов, 

Т. Лєжнєва, М. Молодцов, П. Ставіцький, Н.Хуторян, В.Щербина та ін., 

аналіз яких дозволяє зробити висновок, що примус у трудовому праві 

конкретизується у таких проявах: юридичній відповідальності 

(дисциплінарній та матеріальній), заходах захисту (поновлення) і запобіжних 

заходах [14]. Перша спроба дослідити проблеми примусу у трудовому праві 

була зроблена П. Стависським у дослідженні «Проблеми матеріальної 

відповідальності у радянському трудовому праві» (1982 р.) [423], в якій 

вчений підкреслює доцільність розмежування заходів захисту і заходів 

відповідальності та наводить критерії такого розмежування (зазначений 

розподіл підтримують Л.Сироватська [432, с. 15-24], Н. Хуторян [457, с. 98]). 
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Незважаючи на значний доробок у розглядуваному сегменті юридичної 

науки та не заперечуючи наукової цінності наявних наукових праць, 

І. Ваганова, досліджуючи поняття примусу у трудовому праві України, 

цілком справедливо зауважує, що «у науці трудового права поняття «трудо-

правовий примус» є поняттям новим, а в загальній теорії права – ні. У теорії 

трудового права окреслено тільки загальні риси даного поняття, хоча й слід 

зазначити, що дана категорія розглядалась не як «примус у трудовому праві» 

чи то «трудовий примус», а просто окреслювалася категорією «примус» [47]. 

В. Щербина, досліджуючи примус у трудовому праві, виділяє такі його 

заходи: 1) примусові заходи, що пов‘язані з юридичною відповідальністю, 

серед яких виокремлює заходи дисциплінарної відповідальності працівників, 

матеріальної відповідальності працівників та матеріальної відповідальності 

роботодавців; 2) примусові заходи, що не пов‘язані з юридичною 

відповідальністю, а саме: заходи захисту і запобіжні заходи [473, с. 149]. 

Оригінальний підхід до класифікації видів примусу у трудовому праві, 

враховуючи специфіку призначення галузі – забезпечення балансу між 

соціальним захистом та економічною ефективністю, пропонує російський 

дослідник О. Акулінін, який цілком справедливо звертає увагу на низку 

питань, які стосуються саме класифікації видів примусу у трудовому праві, а 

тому і потребують свого подальшого дослідження. Вчений пропонує власну 

класифікацію видів примусу у трудовому праві за двома критеріями [14]: 

1) за суб‘єктним складом: 

– заходи примусу, що реалізуються сторонами трудового договору; 

– заходи примусу, які реалізуються іншими суб‘єктами трудового права 

(профспілками, комісіями -з трудових спорів, Державною інспекціє з питань 

праці); 

– примусові заходи, що реалізуються іншими суб‘єктами, які не є 

суб‘єктами трудового права (прокуратура, суди та інші «наглядові органи»). 

2) в залежності від характеру та спрямування впливу на суспільні 

відносини: 
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– правовий самозахист (певні дії працівника, спрямовані на припинення 

посягань на його права, їх поновлення у разі порушення та відшкодування 

заподіяної шкоди без звернення до компетентних органів, наприклад, 

припинення виходу на роботу після закінчення двотижневого строку 

попередження у разі звільнення за власним бажанням; відмова у виконанні 

надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові та неробочі дні; відмова від 

надання представникам роботодавця документів і відомостей, які не 

стосуються трудової функції тощо ).  

– превентивні заходи – різновиди юридичної діяльності, пов‘язані із 

використанням державного чи іншого примусу з метою недопущення 

(попередження) порушень юридичних приписів, прав та законних інтересів, 

обов‘язків працівників, колективів та організацій, конкретних правовідносин 

та правопорядку в цілому (тобто «норми про трудовий контроль та нагляд»); 

– заходи припинення – певні види діяльності, спрямовані на реалізацію 

державного чи іншого виду примусу з метою припинення протиправних 

діянь або попередження шкідливих наслідків (наприклад, відсторонення 

працівника від виконання ним посадових (службових обов'язків). 

– правозабезпечувальні заходи, що застосовуються відповідними 

інстанціями в конкретних соціально-правових ситуаціях та гарантують 

ефективні функціонування правовідносин, реалізацію вимог юридичних 

приписів (наприклад, обов‘язки роботодавця щодо забезпечення безпечних 

умов та охорони праці; обов‘язкове медичне обстеження деяких категорій 

працівників). 

– правовідновлюючі заходи – конкретні різновиди юридичної 

відповідальності (сукупність певних правових операцій, засобів, способів, 

результатів), спрямованих на скасування юридичних дій, прийнятих рішень 

(актів, відновлення порушених прав, законних інтересів та обов‘язків осіб, 

колективів та організацій (наприклад, поновлення на роботі незаконно 

звільненого працівника); 
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– компенсаційні заходи – різноманітні юридичні засоби, спрямовані на 

відшкодування фізичної, матеріальної, моральної шкоди, що спричинена 

правопорушеннями, протиправним діянням, правомірними діями 

(бездіяльністю) та подіями окремим особам, їх колективам та організаціям, 

суспільству та державі в цілому (наприклад, обмеження розміру відрахувань 

із заробітної плати працівника).  

Підводячи підсумки, щодо класифікаційної диференціації заходів 

примусу так званих «змішаних» галузей права, необхідно зазначити, що їх 

розподіл відбувається на підставі загальнотеоретичних критеріїв з 

урахуванням базових критеріїв галузей публічного та приватного блоку. 

Проведені дослідження дозволяють констатувати, що традиційно виділяють 

примусові заходи, що пов‘язані з юридичною відповідальністю та примусові 

заходи, що не пов‘язані з юридичною відповідальністю.  

Враховуючи специфіку службового права, подальше дослідження не 

може відбутися без узагальненого аналізу наукових, навчальних, 

публіцистичних джерел, присвячених класифікації заходів адміністративного 

примусу в адміністративно-правовій доктрині. Розпочинаючи зазначене, слід 

акцентувати увагу на тому, що потреба з‘ясування сутності заходів 

адміністративного примусу, їх мети та взаємодії обумовила наявність 

різноманітних підходів стосовно класифікаційного розподілу 

адміністративно-примусових заходів в науці адміністративного права тому, 

враховуючи вже вищезгадані фундаментальні доктринальні дослідження 

потенціалу адміністративного примусу (роботи В. Авер‘янова, О. Бандурки, 

Д. Бахраха, Ю. Битяка, І. Галагана, С. Гончарука, В. Власова, І. Євтихієва, 

М. Єропкіна, С. Ківалова, Л. Коваля, Т. Коломоєць, В.Колпакова, 

А. Комзюка, А. Луньова, Г. Петрова, С. Студенікіна, О. Якуби, 

Ц. Ямпольської та ін.), окреслимо лише найбільш поширені точки зору при 

висвітленні даного питання, які витримали перевірку часом і зберігають свою 

актуальність в якості базових орієнтирів в сучасних дослідженнях вчених-
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адміністративістів, оскільки і до сьогодні навряд чи можливо стверджувати, 

що існує логічно завершена класифікація заходів адміністративного примусу.  

Так, по-перше, аналіз досягнень адміністративно-правової науки 

дозволяє стверджувати, що історично проблема класифікації заходів 

адміністративного примусу в адміністративно-правовій науці розв‘язувалась 

наступним чином. До середини ХХ століття всі заходи адміністративно-

правового примусу фактично розподілялися на дві групи: адміністративні 

стягнення та інші заходи примусу позбавлені характеру покарання (при чому 

до зазначеної групи з відносився досить широкий спектр примусових заходів 

попереджувального та відновлювального характеру, примусове лікування 

тощо). Не зважаючи на описовий та досить обмежений характер зазначеної 

класифікації, на що в свій час цілком справедливо звернули увагу 

Ф. Фіночко, А. Комзюк [187], саме цей варіант як базовий продовжують 

розробляти у сучасних дослідженнях білоруські вчені-адміністративісти 

(зокрема, В. Коляга виділяє в якості самостійного виду примусових заходів 

другої групи – заходи профілактики правопорушень, в свою чергу 

розподіляючи їх на заходи загальної та індивідуальної профілактики [185, с. 

9]. А. Крамник вважає за доцільне розглядати заходи «поєднаного» 

характеру, спрямовані як на запобігання правопорушенням, так і на їх 

припинення або запобігання небажаних шкідливих наслідків [199, с. 21]). На 

сучасному етапі розвитку адміністративно-правової науки зазначений варіант 

класифікації є досить простим і згадується у дослідженнях вчених-

адміністративістів лише як перша і не зовсім вдала спроба систематизації 

заходів адміністративного примусу. 

Інший варіант класифікації було запропоновано М. Єропкіним, який 

обрав критерій розподілу – спосіб охорони правопорядку та виділив три 

основні групи примусових заходів: заходи адміністративного попередження, 

заходи адміністративного припинення та адміністративні стягнення [97], при 

чому кожна із вказаних груп, на думку вченого, становить самостійний вид 
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адміністративного примусу, що відрізняється від інших за змістом, цілями, 

підставами та порядком застосування.  

Обравши в якості критерію розподілу безпосередню мету застосування 

адміністративно-примусових заходів, Д. Бахрах запропонував третій різновид 

класифікації, розподіливши їх на: адміністративні стягнення; заходи 

адміністративного припинення; адміністративно-відновлювальні заходи [167, 

с. 108]. Пізніше вчений додав ще одну групу адміністративно-примусових 

заходів – заходи адміністративно-процесуального забезпечення [187, с. 40].  

Окреслюючи підходи до розподілу заходів адміністративного примусу, 

не можна не звернути увагу на варіант, запропонований Л. Розіним, який, 

досліджуючи проблеми класифікації заходів адміністративного примусу 

(1982 р.), виділив наступні його групи: адміністративні стягнення, що 

застосовуються при притягненні особи до адміністративної відповідальності 

як покарання особи; заходи адміністративного припинення, які 

використовуються для припинення відповідного правопорушення; заходи 

процесуального примусу, які забезпечують можливість визначення факту 

правопорушення, встановлення особи правопорушника, зібрання всіх 

необхідних даних про адміністративний проступок і складання відповідних 

процесуальних документів; відновлювальні заходи для поновлення 

правопорядку; заходи адміністративно-примусові, що застосовуються з 

метою припинення правопорушень [389, с. 182-186], проте, як цілком 

справедливо зауважує Т. Коломоєць, зазначений підхід не знайшов 

подальшої підтримки та розвитку в дослідженнях вчених-адміністративістів. 

Незважаючи на певні критичні зауваження у дослідженнях Д. Бахраха, 

С. Студенікіна, І. Веремєєнка та ін., слід підтримати висновок Т. Коломоєць, 

яка, на підставі ґрунтовного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової 

правової літератури, відзначає, що саме варіант тричленної класифікації, 

запропонований М. Єропкіним, із деталізацією цих заходів вже в самих 

групах за різними критеріями, став базовим для класифікації заходів 

адміністративного примусу у більшості наукових досліджень вчених-
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адміністративістів починаючи з 80-х років ХХ ст. і до цього часу [166, с. 

128]. Враховуючи зазначене для побудови класифікаційної моделі зовнішніх 

форм прояву примусу у службовому праві, доцільно зупинитися на 

напрацюваннях вчених-адміністративістів щодо диференціації 

адміністративно-примусових заходів в межах окремої класифікаційної групи. 

Так, заходи адміністративного попередження в залежності від мети 

застосування розподіляють на – заходи загальнопрофілактичної 

спрямованості та заходи, що застосовуються для попередження 

адміністративних правопорушень з боку конкретних осіб (індивідуальні або 

персоніфіковані); за характером правоохоронного впливу – на заходи, що 

застосовуються безпосередньо до правопорушників (особистісні), заходи 

організаційно-правового та майнового характеру; за строками реалізації – на 

заходи разової та тривалої дії; за об‘єктом впливу на ті, що застосовуються 

до фізичних осіб, до юридичних осіб та змішані (роботи Л. Попова, 

О. Салманової, В. Развадовського та ін.). Вдаючись до подальшої деталізації 

заходів адміністративного попередження О. Лєбєдєва у дисертаційному 

дослідженні «Правове регулювання застосування примусових заходів 

адміністративного попередження та припинення» (2017 р.) [219] пропонує 

заходи адміністративного попередження розподіляти на два види, серед яких: 

а) закріплена в диспозиції норми права, що встановлює міру попередження, 

правоохоронна дія уповноваженої посадової особи, або б) закріплене в 

санкції норми права, яка встановлює міру попередження правообмеження, 

позбавлення або додаткове обтяження, яке не відноситься до числа 

адміністративних покарань та адресовано особі, щодо якої вчинюється 

примусовий вплив.  

Класифікуючи заходи адміністративного припинення, вчені-юристи 

виходять із ряду критеріїв: мета, межа та способи впливу, сфера 

застосування, об‘єкт впливу, термін реалізації тощо, враховуючи які 

пропонують заходи адміністративного припинення розподіляти на: загальні, 

які можуть застосовуватись до фізичних та юридичних осіб; спеціальні 
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(заходи виняткового призначення), що застосовуються виключно до 

фізичних осіб та становлять комплекс виняткових, екстраординарних засобів 

адміністративного впливу, що застосовуються тільки до правопорушника 

(фізичної особи), що можуть завдати йому певної фізичної шкоди і навіть 

позбавити життя [9, с. 427] та процесуальні, спрямовані на забезпечення 

можливості притягнення особи, яка скоїла адміністративний проступок, до 

адміністративної відповідальності. Враховуючи об‘єкт впливу, вчені також 

акцентують увагу на доцільності розподілу заходів адміністративного 

припинення на: заходи майнового, технічного, фінансово-кредитного 

характеру, спеціального або виключного призначення (дослідження 

В. Авер‘янова, Д. Бахраха, Ю. Битяка, З. Гладун, Р. Калюжного, С. Ківалова, 

Ю. Козлова, А. Коренєва, Л. Попова, А. Сергєєва, Н. Хорощак та ін.). В 

новітній адміністративно-правовій літературі також пропонуються варіанти 

деталізації заходів адміністративного припинення. Так, наприклад, 

К. Карєєва-Попелковська, класифікуючи заходи адміністративного 

припинення, вважає за доцільне розподілити їх на чотири самостійні групи 

серед яких: 1) за ступенем супідлеглості – самостійні та додаткові заходи; 

2) за методами впливу – заходи психічного та фізичного впливу; 3) за 

об‘єктами впливу – заходи особистісного, майнового, санітарно-

епідеміологічного, фінансово-кредитного характеру; 4) за характером сфери 

впливу – заходи загального та спеціального призначення [135].  

Узагальнюючи все вищезазначене, слід підтримати Т. Коломоєць, яка 

цілком справедливо звертає увагу на чисельність підходів щодо 

класифікаційного розподілу заходів адміністративного примусу в 

адміністративно-правовій науці, обумовлену, перш за все відсутністю 

нормативно-правового акту, який би зафіксував його визначення та виділив 

систему заходів. Тому, розуміючи багатогранність інтегративного явища 

«примус у службовому праві», враховуючи те, що він є складовою частиною 

адміністративного примусу та співвідноситься з ним як часткове і ціле за 

основу класифікаційного розподілу заходів примусу у службовому праві 
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України, можна взяти домінуючий у вітчизняній адміністративно-правовій 

доктрині варіант розподілу заходів адміністративного примусу та 

класифікаційний каркас розподілу примусових заходів у службовому праві 

України побудувати за наступними критеріями:  

1) за характером відносин між особою, що застосовує примус та 

особою, щодо якої застосування відбувається: такий, що передбачає 

службову підлеглість (попередження про неповну службову відповідність, 

відсторонення від виконання повноважень, тощо); такий, що не передбачає 

підлеглості (заходи фінансового контролю, обмеження після припинення 

службової діяльності тощо); 

2) за об’єктами впливу – заходи особистого, морального, майнового, 

фінансового, організаційного характеру; 

3) за метою застосування: заходи попереджувального впливу 

(обмеження щодо одержання подарунків, обмеження щодо сумісництва та 

суміщення, заборона використовувати службове становище з метою 

одержання неправомірної вигоди тощо); заходи припинення (відсторонення 

від виконання повноважень); заходи покарання (притягнення публічних 

службовців до юридичної відповідальності, при чому слід зауважити, що 

зазначеним заходам, в наслідок їх особливого місця в системі примусових 

заходів службового права притаманні специфічні ознаки, серед яких: мета, 

підстави та порядок застосування, наявність вини суб‘єкту, що притягається 

до відповідальності) ; 

4) за строком застосування: одномоментне (так, наприклад, у 

відповідності до ст. 66 Закону України «Про державну службу» до 

державних службовців можуть застосовуватись такі види дисциплінарного 

стягнення: зауваження, догана, попередження про неповну службову 

відповідність; звільнення з посади державної служби; п. 3 ст. 13 Закону 

України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» 

передбачено, що до поліцейських можуть застосовуватися такі види 

одномоментних дисциплінарних стягнень: зауваження, догана, сувора 
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догана, попередження про неповну службову відповідність; пониження у 

спеціальному званні на один ступінь, звільнення з посади, звільнення із 

служби в поліції тощо) та строкове застосування (наприклад, організація та 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком; 

заборони та обмеження для державних службовців, пов‘язані із припиненням 

діяльності, пов‘язаної з виконанням функцій держави; організація та 

проведення службового розслідування тощо); 

5) за процедурою застосування: спрощена та ускладнена. Спрощена 

процедура застосування примусових заходів до публічного службовця 

ініціюється та реалізується безпосереднім керівником (наприклад, 

попередження про неповну службову відповідність, пониження у 

спеціальному званні на один ступінь, дострокове відкликання працівників 

дипломатичної служби з довготермінового відрядження тощо) та може 

реалізовуватись як в усній, так і письмовій формі. Ускладнена процедура їх 

застосування, як правило «виходить за межі компетентності» лише 

безпосереднього керівника публічного службовця та реалізується шляхом 

дисциплінарного провадження або у судовому порядку, містить обов‘язкове 

документальне супроводження всіх стадій провадження; 

6) за нормативними підставами застосування: регламентація 

засадничих положень щодо застосування відповідних різновидів примусових 

заходів до публічних службовців у базових законодавчих актах у сфері 

службового права (Законах України «Про державну службу», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про 

Національну поліцію», «Про дипломатичну службу», «Про Національну 

гвардію України», «Про прокуратуру», «Про Державну прикордонну службу 

України», «Про військовий обов‘язок і військову службу» тощо), а також 

різнорівневих підзаконних нормативно-правових актах (положеннях, 

інструкціях, дисциплінарних статутах тощо); 
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7) за суб’єктами, до яких застосовуються заходи примусу у 

відповідності до виду служби: державні службовці, посадові особи органів 

місцевого самоврядування; військові посадові особи Збройних Сил України, 

Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України; судді; 

посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, 

Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро 

України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної 

охорони природно-заповідного фонду; поліцейські тощо; 

8) за наслідками застосування примусових заходів: із припиненням 

службових відносин (звільнення з посади) та без припинення службових 

відносин, але з встановленням певних обмежень (обмеження щодо 

одержання подарунків; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності тощо); 

9) за суб’єктами застосування: судовий та позасудовий порядок 

застосування; 

10) в якості базового для класифікації примусових заходів у службовому 

праві України слід обрати комплексний критерій – фактичні підстави та мету 

застосування, у відповідності до якого доцільно розподілити їх на дві групи: 

заходи примусу, застосування яких не пов‘язане із протиправними діяннями 

у сфері публічної служби (заходи попереджувального впливу, які 

застосовуються як із загально превентивною, так і спеціально превентивною 

метою, а також заходи припинення) та заходи примусу, що застосовуються 

як реакція на протиправне діяння службової особи із карально-виховною 

метою, тобто заходи, пов‘язані із юридичною відповідальністю. 

 

2.3 Примус у службовому праві України як системна категорія: 

поняття, характеристика елементів  

 

Питання застосування примусових заходів традиційно перебуває у полі 

зору вчених-юристів, в одних випадках при уточненні положень про 
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розуміння сутності примусу як комплексного правового явища та визначенні 

його специфічних ознак, мети, правомірності та підстав застосування в 

сучасних умовах, в інших – приділяється увага розробці класифікаційних 

критеріїв їх розподілу та ефективності застосування в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, механізму реалізації в 

окремих галузях права. Проте в наявних як загальнотеоретичних, так і 

галузевих дослідженнях, які базуються на застосуванні історичного, 

термінологічного, функціонального, когнітивного аналізу зазначеного 

правового явища, досить рідко це питання висвітлюється з позиції 

системного пізнання, що визнати задовільним неможна, оскільки отримання 

максимально точних висновків про сутність примусу у службовому праві 

України як інтегративної категорії, розкриття його фактичного призначення, 

структури, ієрархії компонентів та ефективності їх дії, динаміки подальшого 

розвитку, можливо лише за умови застосування системного підходу, як 

одного із напрямків методології спеціального наукового пізнання суспільно-

правових феноменів, важливість якого неодноразово підкреслювалась у 

дослідженнях філософів, соціологів, психологів та вчених-юристів. Ще 

І. Блауберг справедливо зауважував, що «основною заслугою системного 

підходу є те, що він дає можливість зберегти та розвинути принцип 

цілісності у вивченні того чи іншого предмета дослідження, охопити не 

тільки основні, а й усі супровідні явища і, таким чином, встановити та 

проаналізувати у сукупності цілісний процес виникнення та розвитку 

відповідного предмета, встановити його основні зв‘язки, зони впливу. Саме 

зазначений підхід відповідає завданням реалізації у житті суті діалектичного 

закону про взаємозв‘язок явищ і предметів у природі та суспільстві, їх 

взаємообумовленість» [38, с. 15]. Заслуговує на цілковиту підтримку і 

позиція Е. Маркаряна, який ще у 1972 році назвав системний підхід «однією 

із фундаментальних стратегій наукового дослідження, історично викликаною 

необхідністю вивчення складно організованих систем адекватними 

пізнавальними засобами» [235, с. 77]. 
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Сучасному етапу розвитку юридичної науки також притаманне 

звернення до системного підходу в дослідженні тих чи інших соціально-

правових явищ. Так, Л. Заморська, намагаючись охарактеризувати зміст 

системного підходу як методу сучасних правових досліджень, цілком 

справедливо акцентує увагу на його універсальності, що призводить не лише 

до посилення інтересу до змістовної характеристики цього методологічного 

інструментарію у загальнотеоретичній юридичній науці [120, с. 38-39] 

(наприклад, Б. Ганьба застосовує його у дослідженні України як 

демократичної, соціальної, правової держави [61]; В. Єрмоленко, 

характеризуючи структуру правовідносин [101, с. 11-13]; Н Пархоменко при 

дослідженні джерел права [278, с. 60-61]; С. Дроботов, В. Ковальський, 

Т. Радько [292, с. 24] обґрунтовують доцільність його застосування при 

дослідженні функцій права; Л. Калєніченко – при аналізі форм державно-

правового примусу [131], В. Оболенцев саме системний підхід вважає 

базовою засадою аналізу держави України [268] тощо), але й актуалізує 

сучасні галузеві дослідження, в науковій площині яких все частіше він 

застосовується під час аналізу комплексних правових явищ і процесів, для 

яких, як і для примусу в службовому праві, характерні динамічність, 

багатоаспектність, багаторівневість та поліструктурність (так, І. Канзафарова 

застосовує цей підхід при формуванні теорії цивільно-правової 

відповідальності (2007 р.) [132, с. 101-102]; прикладом використання 

системного підходу у міжнародному морському праві є праці Є. Передерієва 

(2007 р.) [282; 145]; С. Вишновецька використовує системний підхід як 

методологічне підґрунтя для аналізу проблем загальної теорії трудового 

права (2010 р.) [55]; Є. Кірєєва при вивченні відносин на муніципальній 

службі (2010 р.) [141, с. 7]; П. Берназ для дослідження криміналістичного 

забезпечення слідчої діяльності (2015 р.) [32]; Ю. Пирожкова, намагаючись 

здійснити комплексне дослідження теорії функцій адміністративного права 

(2016 р.) [292, с. 181-182]; І. Болокан, розробляючи теорію реалізації норм 

адміністративного права (2017 р.) [42, с. 170] тощо.  
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Отже, враховуючи доведений наукою факт (дослідження І. Блауберга, 

Г. Гегеля, Л. фон Берталанфі, С. Оптнера, М. Кагана, М. Калужського, 

В. Садовського, В. Сагатовського, А. Уемова, А. Урсула, Е. Юдіна та ін.), що 

системний підхід є універсальним, сприяє формуванню відповідного 

адекватного формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних 

науках і вибору ефективних шляхів їх вирішення, в межах нашого 

дослідження, враховуючи запропоновані у попередньому підрозділі критерії 

класифікаційного розподілу примусових заходів у службовому праві, 

доцільно приділити увагу їх ґрунтовному аналізу як єдиному цілому з 

узгодженим функціонуванням закономірно розташованих і взаємопов‘язаних 

елементів і частин, що дозволить не лише окреслити перелік та унікальні 

особливості кожної структурної групи примусових заходів, але й відстежити 

модифікацію їх елементів у генетичному взаємозв‘язку. З огляду на те, що 

примус у службовому праві є підсистемою в межах загальної системи 

адміністративного примусу, усвідомлення цього є необхідним як для 

досягнення мети дисертаційного дослідження, так і для «розширення» 

перспектив подальших фундаментальних розробок адміністративно-правової 

науки, присвячених як адміністративному примусу загалом, так і його 

системі зокрема.  

При моделюванні будь-якої системи, і система примусових заходів у 

службовому праві як об‘єкт наукового дослідження не є винятком у цьому 

питанні, слід враховувати всі існуючі закономірності загальної теорії систем, 

адже цілком справедливою, на нашу думку, є позиція В. Садовського, що 

теоретично будь-який об‘єкт наукового дослідження можливо розглянути як 

систему [292, с. 12]. У цьому контексті слід зазначити, що аналіз наукової 

літератури дозволяє зробити висновок, що поняття «система» є 

загальнонауковим та міждисциплінарним, в наслідок чого, є сьогодні одним з 

ключових при вивченні та конструюванні соціальних, інформаційних і 

технічних складних систем, є одним з головних методологічних засобів 

пізнання суспільних, природничих і технічних наук таких як біологія, 



190 
 

інформатика, математика, медицина, кібернетика, економіка, психологія, 

соціологія, педагогіка, філософія та ін., а також активно застосовується в 

юриспруденції. Відповідно, слід підтримати І. Болокан та Ю. Пирожкову, які, 

враховуючи відсутність єдиного загального алгоритму конструювання та 

дослідження системи, пропонують методику її побудови та висвітлення 

(вказаними авторами – стосовно реалізації адміністративно-правових норм та 

функцій адміністративного права) наступним чином:  

1) з‘ясування визначення поняття «система», його співвідношення із 

суміжними поняттями – структура, системологія та систематика;  

2) встановлення універсальних системних параметрів – окреслення 

однорідних та специфічних властивостей елементів зазначеної системи;  

3) дослідження загальносистемних властивостей елементів системи та 

визначення закономірностей їх внутрішньо системного взаємовпливу та 

зовнішніх зв‘язків [292, с. 182-183; 37, с. 171]. Крім цього І. Болокан, цілком 

слушно зауважує на доцільності врахування теоретичних положень, 

пов‘язаних із використанням системного підходу як методологічної основи 

наукових досліджень у галузі права, серед яких: системно-компонентний, 

системно-структурний, системно-функціональний, системно-інтеграційний, 

системно-комунікаційний та системно-історичний аспекти [42, с. 171]. 

Не занурюючись у деталізацію тлумачення поняття «система» у 

довідковій, словниково-енциклопедичній та науковій, в тому числі фаховій 

літературі, оскільки ці питання знайшли свій розгляд у численних 

фундаментальних, в тому числі і галузевих правових дослідженнях (серед 

яких слід відмітити роботи А. Авер‘янова, І. Болокан, Н. Вітрук, 

Т. Коломоєць, О. Кваши, Р. Мельника, В. Могилевського, Н. Полевого, 

М. Рассолова, М. Сатуріна, Ю. Пирожкової, Т. Радька та чимало інших), як 

зазначають автори навчального посібнику «Вступ до системного аналізу» 

(2004 р.) зустрічається понад сорока різнопланових визначень цього поняття 

(дозволимо собі зауважити, що зазначений висновок належить 

В. Садовському, який ще у 1974 році за результатами проведеного аналізу 
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встановив використання сорока найбільш поширених її визначень [394, с. 93-

99], а В. Томашевський у підручнику «Моделювання систем» (2005 р.) [442] 

зазначає, що на сьогоднішній день існує понад 500 визначень цього терміну), 

у зв‘язку з чим у сучасній філософії, теоретичних та прикладних науках не 

можуть підібрати однозначного трактування змісту цього поняття, оскільки і 

до сьогодні залишається відкритим питання, що саме є «ядром» системи, її 

стрижнем. Отже, розглянемо під критичним кутом зору основні пропозиції, 

які у вищезгаданому навчальному посібнику, пропонується в залежності від 

підходу поділити на три групи [149, с. 11]: 

1) визначення системи через поняття системного підходу – 

«елементи», «відносини», «зв’язки», «ціле», «цілісність», при чому категорія 

«система» означає цілісну сукупність взаємопов‘язаних частин (так, 

наприклад, у Тлумачному словнику за редакцією С. Ожегова «система» 

визначається як щось ціле, що являє собою єдність частин, які закономірно 

розташовані і знаходяться у взаємному зв‘язку [292]; у Новітньому 

філософському словнику як категорія, що позначає об‘єкт, організований як 

цілісність, де енергія зв‘язків між елементами системи перевищує енергію 

їхніх зв‘язків з елементами інших систем і задає онтологічне ядро системного 

підходу [292]. Майже ідентичні визначення наводяться у інших джерелах 

словниково-енциклопедичної літератури, серед яких Велика радянська 

енциклопедія, Тлумачний словник Даля, Тлумачний словник Ушакова, 

Словник української мови за редакцією І. Білодіда та ін.) та наукової 

літератури (дослідження А Спіркіна, Т. Акімова, В. Хаскіна та ін.) [268, с. 9]. 

Зазначений підхід будується на досить широкому спектрі тлумачення 

терміну «система», який походить від давньогрецького σύστημα та означає 

сполучення, організм, будова, організація, устрій [42]. Типовим прикладом 

тут може бути позиція І. Дудніка, який вважає, що система є відмежованою 

від зовнішнього середовища сукупність взаємопов‘язаних частин 

(компонентів), вона володіє якісно вищими та складнішими властивостями в 

порівнянні із сумою властивостей її частин й характеризується певним 
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складом (набором) компонентів і певним способом їх взаємодії [90], при 

чому розпочинається лише там, де ці компоненти утворюють певну 

цілісність, є взаємозалежними та виконують лише притаманну ним функцію. 

Аналізуючи наведені визначення, цілком прийнятним є зауваження 

В. Оболенцева, висловлене у монографічному дослідженні «Базові засади 

системного аналізу держави України» (2018 р.) щодо можливості, проте 

недосконалості такого розуміння досліджуваного поняття, адже цілком 

справедливо вченим наголошується, що «…сукупності бувають кінцеві та 

нескінченні, впорядковані та невпорядковані тощо..» [268, с. 9]. 

2) визначення системи з позиції теорії регулювання через поняття 

«вхід», «вихід», «переробка інформації», «закон поведінки», «керування». Так, 

скажімо у навчальному посібнику з моделювання аеронавігаційних систем, 

обробки інформації та прийняття рішень у системі керування транспортних 

рухом В. Васильєв, В .Харченко, розглядають систему керування 

транспортним рухом як безперервний, надійний та оперативний процес 

регулювання, який складається із збору, обробки, аналізу, відображення 

інформації, формування рішень та передавання команд керування [48, с. 14]. 

Продовжуючи, зазначимо, що така кібернетична трактовка системи є на нашу 

думку досить обмеженою, оскільки «захоплення» однією ознакою системи її 

керованістю (урегульованістю, підпорядкованістю, прогнозованістю) 

призводить до того, що поза увагою дослідників залишаються всі інші 

суттєві властивості зазначеного поняття, серед яких складна ієрархічна 

організація, здатність до саморегуляції, мета, на яку «націлені» всі елементи 

системи та їх взаємозв‘язок. 

3) у третій групі поняття «системи» визначається як деякий клас 

математичних моделей через доведення певних математичних 

співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Саме такий 

підхід до досліджуваного поняття, створив підґрунтя для прикладних 

наукових досліджень у різноманітних галузях знань (А. Горячко, Т. Горячко 

на підставі математичного моделювання досліджують серце як провідну 
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систему організму людини [69]; В. Поліщук – при дослідженні ефективності 

відновлення автомобільної і спеціальної техніки [295]; Б. Корнієнко, 

Л. Галата – при вивченні системи інформаційної безпеки [195] тощо). Отже, 

вказаний підхід базується на розумінні системи як відношення.  

Намагаючись здійснити системний аналіз об‘єктів та процесів 

комп‘ютерізації А. Катренко виділяє дві групи визначень системи [137] 

зазначаючи, що до першої групи відносяться визначення, які не виділяють 

поняття цілісності системи, а інтерпретують її з точки зору теорії множини 

сукупності певних елементів, об‘єктів (наприклад, Т. Акімова, В. Хаскін, 

досліджуючи економіку природи та людини [12, с. 88], зазначають, що 

система – це «… таке співіснування елементів, яке в сукупності отримує нову 

якість….»), другу ж групу, наголошує вчений, утворюють визначення, які 

включають цілісність як важливу ознаку системи (дослідження А. Спіркіна, 

В. Сущенкова, Ю. Титаренка, В. Філонова та ін.). При чому слід зауважити, 

що у науковому обігу, досліджуючи цілісність як базову ознаку системи, 

вчені виокремлюють та порівнюють два типи систем. Це, по-перше, системи 

чітко відмежовані від середовища, наявність яких не потребує доведення 

оскільки навіть на початку дослідження ці системи мають вигляд цілісного 

об‘єкту, якому притаманна множина проявів (живі істоти, об‘єкти природи) 

та на відміну від штучних об‘єктів, створених людьми, категорія 

цілепокладання для них не є обов‘язковою, адже не залежно від неї не змінює 

результат їх функціонування. По-друге, існують системи (і примус у 

службовому праві відноситься саме до цієї категорії), які потребують 

моделювання на підставі дослідження базових структурних системних 

елементів. Тому, висловлюючись з приводу наведеної позиції, зазначимо, що 

вважаємо за доцільне підтримати саме ті дослідження системи, які розуміють 

її через сукупність елементів, які утворюють єдине ціле. 

В. Оболенцев також обґрунтовує наявність трьох основних рівнів 

розуміння категорії «система» [268, с. 9-10], серед яких, цілком справедливо, 

виділяє та критикує спрощений варіант до її визначення як сукупності 
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певних елементів. До другого, більш складного та конструктивного рівня її 

розуміння вчений відносить підходи, які не обмежуються констатацією 

існування у системі сукупності певних елементів, але й обов‘язково 

виокремлюють зв‘язки між ними (так, наприклад, М. Сатурін, досліджуючи 

злочинність як систему, підкреслює, що система є сукупністю елементів, що 

знаходяться у відносинах та зв‘язках один з одним, утворюють певну 

цілісність та єдність [399];на думку А. Холла «… система – це множина 

об‘єктів разом із відношеннями між об‘єктами і між атрибутами 

(властивостями)» [454, с. 252], цілком логічною вбачається позиція 

О. Кваши, яка визначає систему як упорядковану сукупність 

взаємопов‘язаних елементів, наділених структурою з численними зв‘язками 

[138, с. 36]. Схожим за своїм змістом є визначення системи, запропоновані 

О. Лагнге, К. Власовим, І. Лейманом. Г. Мельніков, В. Свідерський, А. Уемов 

також акцентують увагу на тому, що будь-яка система містить дві складові – 

елементний склад і структуру як систему зв‘язків між цими елементами [244; 

445]).  

Зважаючи на те, що у системології остаточно не вирішено який же 

підхід до поняття «система» слід обрати в якості базового, В. Оболенцев 

звертає увагу на становлення третього рівня розуміння системи, де у її 

визначення, цілком виправдано в якості додаткової ознаки додається 

цільовий аспект її існування. Як зазначає В. Лямець «Система – це виділена 

із середовища сукупність матеріальних чи абстрактних об‘єктів, що мають 

певний набір властивостей, взаємодія яких забезпечує досягнення необхідної 

мети за певний період» [227, с. 20]. Проведені дослідження дозволяють нам 

додати, що у науковому обігу поняття «система» цілком слушно 

конкретизується ще і через призму її основних властивостей (дослідження 

В. Весніна, Б. Россинського, Н. Вітрук, М. Кагана, О. Кваши, Н. Полевого, 

М. Рассолова та ін.), серед яких виділяють: наявність упорядкованих 

структурних елементів та суттєвих зв‘язків між ними, які за потужністю 

(силою) перевищують зв‘язки, що до системи не входять; наявність певної 
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організації системи, при чому не виключається і складна ієрархічна 

організація, коли елементи (структурні компоненти) системи можуть 

утворювати окремі підсистеми; існування інтегративних властивостей 

системи, тобто тих системозберігаючих чинників, якими характеризується 

система в цілому, але жоден із елементів окремо цими властивостями не 

володіє; не адитивність – принципова неможливість зведення властивостей 

системи до суми властивостей складових її компонентів; динамічність 

(адаптивність системи, яка виражається у її спроможності видозмінюватися 

під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, пристосовуватися до них) та 

стабільність, яка забезпечує збереження системи незважаючи на наявність 

багатьох різноманітних факторів впливу, які спрямовані на зміну та 

дестабілізацію системи. 

Важливим у контексті даної проблематики є також співвідношення 

поняття «система» із суміжними категоріями, серед яких «структура», 

«систематика», «системний аналіз». Зважаючи на те, що співвідношення 

зазначених понять є одним із основних напрямів дослідження сучасної 

філософії, в яких структура визначається як сукупність закономірних, 

стійких взаємозв‘язків, що забезпечують цілісність об‘єкта, збереження його 

основних властивостей, не зважаючи на різноманітні внутрішні або зовнішні 

впливи. Усе це дає підставу стверджувати, що структура – це устрій, 

побудова, організація будь-чого (в тому числі і системи як складного 

багаторівневого явища) і співвідноситься із поняттям «система» як частина 

та ціле. Систематика у класичному розумінні – це упорядкування, 

приведення в систему, системна класифікація предмета вивчення, тобто 

систематикою примусових заходів у службовому праві є їх класифікація у 

межах системи, яку вони утворюють, структурно впорядковуючись.  

Завершуючи розмову про поняття «система», виходячи з наведеного, 

зазначимо, що дослідження системи через її розуміння як розмаїття, 

сукупності упорядкованих елементів можливе, якщо мета пізнання не 

вимагає обов‘язкового врахування горизонтальних та вертикальних зв‘язків 
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між її структурними компонентами (елементами), а функціонування системи 

не залежить від мети. Зазначений варіант для нашого дослідження не є 

прийнятним, оскільки примус у службовому праві як система є складовою 

частиною, підсистемою адміністративного примусу, тому її пізнання 

неможливе без врахування внутрішніх (горизонтальних) зв‘язків, які 

виникають як безпосередньо між елементами системи примусових заходів у 

службовому праві, так і взаємозв‘язків між примусом у службовому праві (як 

підсистеми) та адміністративним примусом, складовою системи якого він є 

на сучасному етапі розвитку адміністративного права.  

Висловлюючись з приводу традиційного другого підходу щодо 

системи лише як сукупності взаємопов‘язаних елементів, наголосимо 

насамперед на наступному. Очевидно, що його застосування є доцільним 

тоді, коли за домінанту у дослідженні обирається характеристика специфіки 

внутрішнього функціонування системи. Вибір саме такого підходу в якості 

базового визначення системи підтверджує думку Г. Рузавіна, який до 

головної ознаки системи відносить взаємозв‘язок у межах цілого, 

підкреслюючи, що «… якщо така взаємодія існує, то можна казати про 

систему, хоча ступінь взаємодії може бути різним» [391, с. 201]. В контексті 

нашого дослідження, зауважимо на необхідності врахування зазначеного 

підходу, оскільки він дозволить надати примусовим заходам у службовому 

праві як інтегровану, так і диференційовану характеристику, проте, 

враховуючи той факт, що окреслений варіант розуміння системи дозволить 

дослідити систему примусу у службовому праві лише через призму її 

внутрішнього функціонування, тобто як замкнену категорію, вважаємо за 

доцільне обрати третій, який використовується у випадках, коли системний 

аналіз здійснюють через характеристику властивостей системи для 

вирішення проблем, пов‘язаних із досягненням системної мети.  

Виходячи із наведеного, під системою «примус у службовому 

праві» слід розуміти комплексну підсистему адміністративного примусу, 

упорядковані, взаємопов‘язані та взаємодіючі інтегративні елементи 
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(примусові заходи) якої утворюють єдине ціле, спрямовані на досягнення 

стратегічної мети – забезпечення стабільності функціонування публічної 

служби та застосовуються у зв‘язку із публічною, постійною, професійною 

діяльністю осіб, які займають посади у публічних інституціях. 

Наступним необхідним етапом пізнання досліджуваного питання є 

узагальнення наукових підходів до примусу як системної правової категорії. 

Саме такий підхід надасть можливість врахувати всі важливі параметри не 

лише для моделювання системи примусу у службовому праві України та 

з‘ясування його сутності як цілісного правового інституту, встановити межі 

його застосування, але й створить підґрунтя для якісної подальшої розробки 

а дослідження потенціалу всіх його структурних елементів (примусових 

заходів), що сприятиме розв‘язанню не лише теоретичних проблем, серед 

яких досить часто простежується ототожнення понять «примус як системна 

правова категорія» та «класифікація примусових заходів» (дослідження 

І. Демідова, О. Красавчикова, Л. Калєніченко, А. Талюпи, Н. Маленіна, 

А. Чашнікова та ін, при чому таке поверхове ставлення до характеристики 

примусу як системної категорії спостерігається навіть на рівні дисертаційних 

робіт, серед яких дослідження Д. Ісаєва «Система заходів примусу та 

порядок їх застосування у кримінальному процесі Росії» (2009 р.) [130]; 

Д. Коваль «Система заходів процесуального примусу у фінансовому праві» 

(2011 р.) [150, с. 9] тощо), але й сприятиме удосконаленню чинного 

законодавства у зазначеній сфері суспільних відносин, підвищенню 

ефективності реалізації примусових заходів у службовому праві України та 

оптимізації механізму його застосування, забезпечить захист прав і свобод 

публічних службовців при використанні його ресурсу. 

Ураховуючи визначену нами мету системного аналізу примусу у 

службовому праві як складної динамічної цілісності, що складається із 

взаємопов‘язаних елементів, використовуючи напрацьовані у доктрині права 

положення до системного підходу, необхідними складовими якого 

компонентний, структурно-функціональний, історичний та інтегративний 
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аспекти, оберемо в якості базового (хоча й інші підходи безперечно є 

цікавими та можуть становити предмет подальших досліджень цього 

питання), враховуючи запропонований у попередньому підрозділі роботи 

класифікаційний розподіл зовнішніх форм його прояву, системно-

структурний підхід, оскільки саме він дозволить охарактеризувати внутрішні 

зв‘язки елементів системи, а також їх взаємодію, охарактеризувати примус у 

службовому праві як системну категорію із унікальними якісними 

особливостями та окреслити взаємозв‘язок його структурних елементів із 

системою адміністративного примусу. З огляду на зазначене, зважаючи на 

інтеграційність, комплексність та мету примусових заходів у службовому 

праві, обґрунтованим буде вести мову про моделювання їх системи 

наступним чином, умовно виділивши у ній: 

1 блок – ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ВПЛИВУ (застосування 

яких не пов’язане із протиправними діяннями): 

а) заходи попереджувального впливу, які застосовуються із загально 

превентивною метою; 

б) заходи попереджувального впливу, які застосовуються із 

спеціально превентивною метою; 

в) заходи припинення. 

II блок – ЗАХОДИ ПРИМУСУ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЮРИДИЧНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: 

а) адміністративні стягнення; 

б) дисциплінарні стягнення. 

Враховуючи той факт, що в алгоритмі будь-якого системного 

дослідження обов‘язковим елементом є формування уявлення про цілісність 

системи через конкретизацію понять «компоненти (елементи)» та зв‘язок і 

взаємодія між ними, оскільки лише через різноманітні типи зв‘язків 

утворюється структура та забезпечується упорядкованість системи, наше 

подальше дослідження обумовлене доцільністю зосередження уваги, як на 

горизонтальній (лінійній) взаємодії між окресленими елементами системи в 
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межах визначеного блоку, так і на їх взаємодії та співвідношенні в межах 

всієї системи в цілому. З огляду на це, зважаючи на специфіку предмета 

службового права, спочатку охарактеризуємо структурні компоненти та 

способи їх взаємодії в межах першого рівня системи, оскільки механізм 

впливу на державного службовця застосовується у зв‘язку із його публічною, 

постійною, професійною діяльністю, в наслідок зайняття посади у публічних 

інституціях, тому спрямований передусім на формування правосвідомості, 

максимально чітке виконання вимог правових приписів, що регламентують 

його юридично значущу поведінку у публічно-службових відносинах. У 

зв‘язку з цим кожною державою неабияка увага приділяється не тільки 

реагуванню на негативні явища та процеси, і як наслідок притягненню особи 

до відповідальності за вчинене правопорушення, але й запобіганню їм, що 

виражається у розробці та запровадженні заходів попередження 

правопорушень як механізму формування надійної особистості громадянина 

в цілому, так і державного службовця зокрема.  

У нашій країні наразі заходи попереджувального впливу 

«пронизують» державний, регіональний та галузеві рівні. Так, наприклад, 

Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, 

затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. 

№ 1767 удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та 

підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

корупції було визначено в якості одного із пріоритетних завдань [345]; 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 

року № 1911-р «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики 

правопорушень на період до 2015 року» було зроблено спробу сформувати 

принципово нові підходи до розв'язання проблем у сфері профілактики 

правопорушень [368] (в тому числі і серед державних службовців). 

Профілактичні заходи, спрямовані на превенцію та протидію корупції в 

органах державної влади та місцевого самоврядування детально розроблені 

не лише на державному рівні, але знаходять своє віддзеркалення і на 
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регіональному рівні (наприклад, Комплексною програмою профілактики 

злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на 

території Броварського району Київської області на 2017–2018 роки 

передбачено сукупність заходів щодо запобігання та протидії корупції і 

хабарництва; Програмою профілактики правопорушень у Чернівецькій 

області на 2016-2020 роки, затвердженою Рішенням обласної ради від 29 

вересня 2016 р. № 5-6, та Рішенням Рівненської міської ради від 22 вересня 

2016 року № 1577 також затверджено аналогічні комплексні програми, 

структурними елементами яких є заходи впливу, які можуть застосовуватися 

до державних службовців з метою як загальної, так і спеціальної превенції.  

Заходи попереджувального впливу, пов‘язані із здійсненням 

службової діяльності в Україні завжди знаходили свою реалізацію і у 

галузевих (відомчих) нормативно-правових актах. Так, Наказом Державної 

митної служби України від 24 травня 2004 року № 380 «Про затвердження 

Положення про профілактику правопорушень, пов'язаних із здійсненням 

службової діяльності працівниками митної служби України» [349] було 

передбачено види, методи й форми загальної та індивідуальної профілактики 

правопорушень у митній службі України; Наказом Адміністрації Державної 

прикордонної служби України від 27 березня 2006 року № 235 з метою 

проведення профілактики правопорушень, пов'язаних зі здійсненням 

службової діяльності військовослужбовцями та працівниками Державної 

прикордонної служби України визначалися загальні положення, завдання, 

мета, принципи, підстави, види, форми та методи профілактичних заходів, 

спрямованих на спрямованих на попередження й усунення причин і умов, що 

сприяють учиненню військовослужбовцями та працівниками Державної 

прикордонної служби України протиправних дій, пов'язаних із здійсненням 

їх службової діяльності [341]; Наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 25 травня 2012 року № 452 «Про затвердження Положення про 

профілактику правопорушень, пов‘язаних із здійсненням службової 

діяльності працівниками Державної міграційної служби України» [349] 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0875-04/ed20040730/find/sp:java-:max10?text=%EF%F0%EE%F4%B3%EB%E0%EA%F2%E8%EA%EE%FE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%FC+%F3+%EC%E8%F2%ED%B3%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%B3+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w22
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0875-04/ed20040730/find/sp:java-:max10?text=%EF%F0%EE%F4%B3%EB%E0%EA%F2%E8%EA%EE%FE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%FC+%F3+%EC%E8%F2%ED%B3%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%B3+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w215
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0875-04/ed20040730/find/sp:java-:max10?text=%EF%F0%EE%F4%B3%EB%E0%EA%F2%E8%EA%EE%FE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%FC+%F3+%EC%E8%F2%ED%B3%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%B3+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w37
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0875-04/ed20040730/find/sp:java-:max10?text=%EF%F0%EE%F4%B3%EB%E0%EA%F2%E8%EA%EE%FE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%FC+%F3+%EC%E8%F2%ED%B3%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%B3+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8#w47
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регламентовано правові засади, завдання, порядок, вимоги, основні форми та 

методи організації і ведення роботи щодо профілактики правопорушень, 

пов‘язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної 

міграційної служби України. Постановою Кабінету Міністрів України від 04 

вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» 

затверджено Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з 

питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до покладених на 

нього завдань розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням [293] тощо. 

Отже, наведений перелік нормативно-правових актів підтверджує 

той факт, що застосування заходів попереджувального впливу, метою яких є 

запобігання вчиненню дисциплінарного, адміністративного чи кримінального 

правопорушення у сфері публічної служби, передують застосуванню інших 

примусових заходів, які входять до другого блоку досліджуваної нами 

системи. Оскільки запобіжні заходи, передбачаючи застосування обмежень 

та заборон до публічних службовців (і саме в цьому виявляється їх 

примусовий характер), перш за все спрямовані на усунення, позбавлення, 

послаблення або нейтралізацію причин та умов вчинення правопорушень у 

сфері службового права (тому використання їх потенціалу є «вигіднішим», 

оскільки дозволяє суттєво економити людські, матеріальні, часові й 

організаційні ресурси), а їх застосування не пов‘язане із протиправним 

діянням у професійній діяльності в публічних інституціях, необхідним 

етапом їх системного пізнання є з‘ясування сутності та співвідношення 

понять «превенція», «попередження», «запобігання», «профілактика», 

«відвернення», «протидія», «боротьба», які в науковому обігу часто 

ототожнюються та вживаються в якості синонімічних понять оскільки 

знаходяться у нерозривному зв‘язку. Проте визнати таку ситуацію 

задовільною неможна, оскільки жодне наукове поняття (і цілісне уявлення 

про заходи попереджувального впливу як елемент системи примусу у 

службовому праві не є виключенням) не може бути в повному обсязі 
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визначено остаточним, поки існує ряд альтернативних. З урахуванням цього 

нами було проаналізовано основні підходи до окреслених термінів, що 

дозволило зробити наступні висновки: 

1) зважаючи на те, що традиційно співвідношення цих понять з 

окресленням їх складових елементів були предметом ґрунтовних розробок 

вчених-кримінологів (роботи А. Зелінського, П. Іванова, А. Лєкаря, 

А. Сахарова та ін.), а на доцільності щодо їх розмежування постійно 

наголошувалося, звернемо увагу, що їх визначення у дослідженнях 

кримінально-правового блоку в основному зводяться до наступного: під 

попередженням розуміється встановлення осіб, що намагаються скоїти 

злочин, та застосування проти них заходів для припинення їхньої діяльності; 

профілактикою – виявлення та усунення причин і умов злочинів; 

припиненням – виявлення осіб, що готуються до вчинення злочину та 

прийняття до них заходів з метою недопущення переростання підготовчих 

дій у замах на злочин або закінчений злочин [222, с. 3-4]. Висловлюючись з 

приводу наведених позицій, зазначимо, що враховуючи предмет службового 

права, його місце в системі адміністративного права, мету примусових 

заходів та специфіку їх реалізації у службових правовідносинах, повністю їх 

підтримати не можемо, оскільки заходи попереджувального впливу у 

службовому праві, перш за все, застосовуються із загально превентивною або 

спеціально превентивною метою (наприклад, обмеження щодо одержання 

подарунків, заборона використовувати службове становище з метою 

одержання неправомірної вигоди, обмеження щодо сумісництва та 

суміщення на державній службі, заборона використовувати своє службове 

становище в політичних цілях, заборона участі у стайках, спеціальна 

перевірка, обов‘язок публічного електронного антикорупційного 

декларування своїх доходів та видатків тощо), а не для виявлення осіб, що 

готуються вчинити певне правопорушення або злочин. 
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2) проведений лексико-семантичний аналіз сутності досліджуваних 

термінів, дозволяє нам зазначити, що вони вживаються у таких основних 

значеннях: 

а) «превенція» є іншомовним, має латинське походження і вживається 

у таких основних значеннях: а) Praevenio – випереджати, передчасно 

приходити. Praeverto (prae + verto) – … випереджати, обганяти, 

перевершувати; попереджати, запобігати, заважати [217, с. 542].  

б) «профілактика» є словом іншомовного походження, яке з грецької 

мови перекладається як «запобіжний» і тлумачиться як сукупність заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню й поширенню чого-небудь, на 

збереження певного порядку [431, с. 569; 51]. Термін «запобіжний» 

тлумачиться як призначення для захисту чого-небудь від пошкодження або 

небезпеки [51, с. 320]; 

в) «попередження» визначається як: 1) наперед зроблене повідомлення; 

2) застереження проти чого-небудь; 3) запобігання вияву чого-небудь 

небажаного [51, с. 868]. Попереджати – «…своєчасними заходами запобігати 

здійсненню або виникненню чого-небудь, переважно небажаного; передувати 

чому-небудь; здійснювати що-небудь раніше від когось; випереджати; 

пришвидшувати здійснення чого-небудь» [51, с. 868].  

Таким чином, проведений аналіз тлумачення понять «превенція», 

«попередження», «запобігання», «профілактика», засвідчують, що вони 

мають спільну ознаку – попередження настання небажаних наслідків, що і 

призводить до їх некоректного ототожнення. Тому, ведучи мову про 

примусові заходи у службовому праві, на нашу думку, перший блок їх 

системи утворюють саме заходи попереджувального впливу, які, знаходячись 

у постійній взаємодії та взаємозв‘язку, забезпечують ефективну реалізацію 

примусу у службовому праві в цілому як системи.  

Не ставлячи собі за мету детально охарактеризувати зміст кожної групи 

заходів, оскільки це питання буде предметом дослідження у подальших 

розділах роботи, лише зауважимо, що заходам попереджувального впливу, 
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властиві певні особливості, які забезпечують зв‘язки та характеризують їх 

місце в єдиній системі примусових заходів у службовому праві. Суть цих 

особливостей полягає в тому, що вони застосовуються із превентивною 

метою (так, наприклад, політична неупередженість державного службовця 

забезпечується через заборону демонструвати свої політичні погляди та 

вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити 

його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж 

державного органу та довіру до влади або становити загрозу для 

конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для 

здоров‘я та прав і свобод інших людей [333] (ч. 2 ст. 10 Закону України від 

10.12.2015 р. «Про державну службу»). Зазначена загально превентивна 

норма продовжує деталізуватись у багатьох інших спеціалізованих законах, 

що регулюють проходження служби в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування. Так, наприклад, ч. 4 ст. 10 Закону України від 

02.07.2015 р. «Про Національну поліцію» поліцейським заборонено 

висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час 

виконання службових повноважень, а також використовувати службові 

повноваження у політичних цілях [357]; ч. 3 ст. 6 Закону України від 

25.03.1992 р. «Про Службу безпеки» на період служби членство 

співробітників Служби безпеки України у партіях, рухах та інших 

громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі зупиняється [364]; ст. 15 

Закону України «Про Державну прикордонну службу» [332] містить 

аналогічні обмеження щодо членства в політичних партіях 

військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби 

України тощо.  

Спеціальна превенція досягається шляхом поставлення публічного 

службовця в такі умови, які значною мірою позбавляють його можливості 

вчинити службове правопорушення. Законом України від 14.10.2014 р. «Про 

запобігання корупції» встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які 

займають посади, пов'язані із виконанням функцій держави та для державних 
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службовців (посадових та службових осіб) або претендують на зайняття такої 

посади, а саме:  

- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища (ст. 22), яка забороняє використовувати свої службові 

повноваження або своє становище та пов‘язані з цим можливості з метою 

одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 

використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в 

приватних інтересах;  

- обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23), яка забороняє 

безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати 

подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб;  

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності (ст. 25), яка забороняє займатися іншою оплачуваною (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою 

діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;  

- особливий вид обмежень встановлює ст. 26, адже регламентує 

обмеження, які розповсюджуються на особу, яка вже припинила діяльність, 

пов‘язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; 

- обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27), яка забороняє 

особам, які визначені Законом «Про запобігання корупції» мати у прямому 

підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку 

з виконанням повноважень близьким їм особам;  

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28) – 

зобов'язує державних службовців:вживати заходів щодо недопущення 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не 

пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна 

була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту 

інтересів безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів; не 

вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. 
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- подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (ст. 46) – зобов'язує осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. 

- спеціальна перевірка (ст. 56) стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним 

ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань 

запобігання корупції – зобов'язує вищевказану особу надати письмову згоду 

на проведення спеціальної перевірки, зокрема щодо притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, 

наявності судимості, її зняття, погашення; факту, що особа піддана, 

піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов‘язані з корупцією 

правопорушення; достовірності відомостей, зазначених у декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; наявності в 

особи корпоративних прав;стану здоров'я, освіти, наявності наукового 

ступеня, вченого звання; відношення особи до військового обов‘язку; 

поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої 

положеннями Закону України «Про очищення влади» [339]. 

При чому заходи спеціальної превенції реалізуються різноманітними 

шляхами – від загрози покаранням (наприклад, можливістю притягнення до 

відповідальності за завідомо неправдиві та недостовірні відомості подані 

публічним службовцем в антикорупційній декларації) до позбавлення 

фізичної можливості вчинити правопорушення (реалізується шляхом 

застосування заходів припинення серед яких відсторонення від виконання 

повноважень, призупинення службової діяльності тощо).  
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Таким чином, підводячи проміжний підсумок, зауважимо, що заходи 

попереджувального впливу, які застосовуються із превентивною метою, 

тісно пов‘язані горизонтальними зв‘язками із заходами припинення, 

оскільки, по-перше, вони є однорівневими, адже відносяться до першого 

блоку досліджуваної системи та, по-друге, саме вони, виконуючи свої 

правоохоронні функції, які відрізняють їх від інших примусових заходів 

службового права (що і визначає їх місце в аналізованій системі – не 

переривати правопорушення, а попереджати, відвертати його вчинення), в 

багатьох випадках передують заходам припинення, які безпосередньо 

переривають протиправні діяння особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або органів місцевого самоврядування. В той же час 

застосування заходів припинення у службових правовідносинах часто 

передує застосуванню адміністративних або дисциплінарних стягнень, 

оскільки забезпечує з‘ясування обставин справи і реальну можливість 

подальшого застосування заходів юридичної відповідальності до службових 

осіб. 

На відміну від заходів попереджувального впливу заходи другого 

блоку досліджуваної системи переслідують іншу мету – покарання особи, до 

якої вони застосовуються, а тому їх застосування можливе лише за наявності 

двох обов‘язкових умов – встановлення вини особи та наявність чіткого 

кордону їх застосування – державно-службових відносин. Зазначене можна 

проілюструвати наступним прикладами: ненадання відповіді на звернення 

громадян про доступ до публічної інформації у випадку його вчинення 

посадовою особою; приховування, перекручення або відмова від надання 

повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями 

громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з 

ними; порушення службової дисципліни; отримання неправомірної 

винагороди за виконання покладених службових обов‘язків тощо, – всі 

наведені приклади дозволяють стверджувати, що в системі примусових 

заходів службового права, компоненти другого блоку системи завжди 
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реалізуються у взаємозв‘язку із елементами її першого блоку, коли 

використання запобіжних заходів стало неефективним або й зовсім 

непотрібним, а загроза суспільним інтересам виникла в наслідок вчиненого 

адміністративного чи дисциплінарного правопорушення. 

Моделюючи та досліджуючи систему примусових заходів у 

службовому праві,слід зазначити, що вона є відкритою та динамічною, що 

дозволяє припустити можливість її модифікації у випадку трансформації 

базових засад службового права. Так, наприклад, приведення національного 

законодавства у відповідність до визнаних європейських стандартів, його 

гармонізація з нормами міжнародного права, запозичення позитивного 

досвіду щодо організаційних, правових і політичних інструментів для 

протидії корупції обумовили в межах вітчизняного службового права появу 

інноваційного інструменту боротьби із цим латентним, системним, 

негативним соціальним явищем – запровадження антикорупційного 

декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. Зазначене відразу ж вплинуло на 

досліджувану нами систему, оскільки суттєво розширило коло запобіжних 

превентивних антикорупційних заходів (для попередження корупційних 

правопорушень антикорупційному декларуванню у відповідності до ст. 1 

Закону України від 14.10.2014 р. «Про запобігання корупції» підлягають не 

лише особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, юридичні особи публічного права, але й особи, які 

претендують на вступ до публічної служби). Окрім того, посилено 

відповідальність декларантів, що свідчить про трансформацію другого блоку 

примусових заходів досліджуваної системи. 

Таким чином, підводячи підсумки слід зазначити, що примусові заходи 

у службовому праві не існують відокремлено, між ними наявний постійний 

взаємозв‘язок, адже жодний з них, навіть той, який на певному етапі 

розвитку службового права є домінуючим, не здатен самостійно реалізувати 

його ресурс, що і створює вагомі підстави для наукового використання та 
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подальшого дослідження поняття примусу у службовому праві як системної 

категорії та підсистеми адміністративного права. Як і будь-якій системі їй 

притаманні основні властивості – структурність (наявність елементів – 

окремих примусових заходів) та обов‘язкова наявність зв‘язків між ними, що 

забезпечують інтегративність (єдність, цілісність) даної системи. Структура 

зазначеної системи включає два взаємопов‘язані блоки, що існують лише у 

сукупності: перший блок – заходи попереджувального впливу, для яких 

характерні наступні властивості (комплексність та взаємообумовленість; 

урегульованість нормами службового права; чітка превентивна 

спрямованість; загальна мета – недопущення вчинення правопорушення у 

сфері публічної служби) та які посідають основоположне, центральне місце в 

системі примусових заходів службового права. До другого блоку системи 

відносяться заходи примусу, пов‘язані з юридичною відповідальністю, метою 

яких є покарання особи, яка вчинила правопорушення у службових 

правовідносинах. Система примусових заходів службового права є 

відкритою, мобільною та «рухливою», оскільки залежить як від системи 

національного службового права, так і від зовнішніх чинників – міжнародних 

інтеграційних процесів, які орієнтують Україну на впровадження 

європейських стандартів щодо забезпечення ефективної публічної служби, в 

тому числі і шляхом застосування системи примусових заходів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Сучасний розвиток правничої науки характеризується посиленою 

увагою вчених-юристів до розгляду феномену державно-правового примусу 

як однієї із базових ознак права, при чому дослідження цього поняття, якому 

притаманні низка суттєвих ознак, особливостей, різноманітні форми прояву, 

актуалізується не лише у галузях публічно-правового блоку, але й є 

предметом доктринальних досліджень приватних та «змішаних» галузей 

права.  



210 
 

Проведений аналіз еволюції «примусової теорії» у понятійному апараті 

юридичної науки, починаючи з ХIХ ст і до теперішнього часу, дозволив 

систематизувати багатоваріативні наукові підходи до визначення примусу 

крізь призму права, через зв‘язок із державою та державною владою, 

юридичною відповідальністю та стягненням (покаранням). Зроблено 

висновок, що сучасна юридична наука в процесі розробки зазначеного 

комплексного теоретико-правового феномену повинна забезпечити 

термінологічну чіткість щодо його поняття, ознак, особливостей реалізації, у 

зв‘язку з чим запропоновано дослідження примусу у службовому праві як 

інтегративної категорії. При цьому, зважаючи на похідне походження 

службового права від права адміністративного, враховуючи той факт, що 

найбільш оптимально будь-яке поняття розкривається через ознаки, адже 

саме вони дозволяють глибоко та всебічно з‘ясувати сутність і пізнати 

особливості досліджуваного явища, відмежувати від інших понять, 

особливий акцент було зроблено на дослідженні ознак примусу у 

службовому праві у діалектичному взаємозв‘язку та співвідношенні із 

ознаками адміністративно-правового примусу, на підставі чого обґрунтовано 

доцільність визначення примусу у службовому праві як інтегративної, 

об‘єктивно-обумовленої складової адміністративного примусу, що 

застосовується на підставах, в межах та порядку, встановленому нормами 

службового права, здійснюється компетентними державними органами (їх 

посадовими особами) та є системою заходів впливу на волю, свідомість, 

поведінку публічних службовців з метою попередження правопорушень або 

інших небажаних шкідливих наслідків, забезпечення відновлення порушених 

прав і свобод та притягнення винних осіб до відповідальності. 

2. На підставі опрацьованих наявних у правовій доктрині підходів до 

класифікаційного розподілу державно-примусових заходів запропоновано 

виділити такі класифікаційні критерії та відповідні види примусових заходів 

у службовому праві України:  



211 
 

1) за характером відносин між особою, що застосовує примус та 

особою, щодо якої застосування відбувається: такий, що передбачає 

службову підлеглість (попередження про неповну службову відповідність, 

відсторонення від виконання повноважень, тощо); такий, що не передбачає 

підлеглості (заходи фінансового контролю, обмеження після припинення 

службової діяльності тощо); 

2) за об‘єктами впливу – заходи особистого, морального, майнового, 

фінансового, організаційного характеру. 

3) за метою застосування: заходи попереджувального впливу; заходи 

покарання; 

4) за строком застосування: одномоментне та строкове застосування ; 

5) за процедурою застосування: спрощена та ускладнена; 

6) за нормативними підставами застосування: регламентація 

засадничих положень щодо застосування відповідних різновидів примусових 

заходів до публічних службовців у базових законодавчих актах у сфері 

службового права, а також різнорівневих підзаконних нормативно-правових 

актах (положеннях, інструкціях, дисциплінарних статутах тощо); 

7) за суб‘єктами, до яких застосовуються заходи примусу у 

відповідності до виду служби: державні службовці, посадові особи органів 

місцевого самоврядування; військові посадові особи Збройних Сил України, 

Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України; судді; 

посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, 

Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро 

України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної 

охорони природно-заповідного фонду; поліцейські тощо; 

8) за наслідками застосування примусових заходів: із припиненням 

службових відносин (звільнення з посади) та без припинення службових 

відносин, але з встановленням певних обмежень; 

9) за суб‘єктами: судовий та позасудовий порядок застосування; 
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10) в якості базового для класифікації примусових заходів у 

службовому праві України слід обрати комплексний критерій – фактичні 

підстави та мету застосування, у відповідності до якого доцільно розподілити 

їх на дві групи: заходи примусу, застосування яких не пов‘язане із 

протиправними діяннями у сфері публічної служби (заходи 

попереджувального впливу, які застосовуються як із загально превентивною, 

так і спеціально превентивною метою, а також заходи припинення) та заходи 

примусу, що застосовуються як реакція на протиправне діяння службової 

особи із карально-виховною метою, тобто заходи, пов‘язані із юридичною 

відповідальністю. 

3. Обґрунтовано доцільність системного підходу до примусу у 

службовому праві та запропоновано його систему розуміти як комплексну 

підсистему адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов‘язані та 

взаємодіючі інтегративні елементи (примусові заходи) якої, утворюють єдине 

ціле, спрямовані на досягнення стратегічної мети – забезпечення стабільності 

функціонування публічної служби та застосовуються у зв‘язку із публічною, 

постійною, професійною діяльністю осіб, які займають посади у публічних 

інституціях. При цьому підкреслено, що зазначеній системі, притаманні 

основні властивості – структурність (наявність елементів – окремих 

примусових заходів) та обов‘язкова наявність зв‘язків між ними, що 

забезпечують її інтегративність (єдність, цілісність).  

4. Доведено, що відкритість та динамічність системи примусових 

заходів у службовому праві забезпечують можливість її модифікації у 

випадку трансформації базових засад службового права. Запропоновано 

авторський варіант системи примусових заходів у службовому праві, 

структура якої включає два взаємопов‘язані блоки, що існують лише у 

сукупності: перший блок – заходи попереджувального впливу, до другого 

блоку відносяться заходи примусу, пов‘язані з юридичною відповідальністю. 

  



213 
 

РОЗДІЛ 3 

ПРИМУС У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИЙ ІЗ 

ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 

 

3.1 Поняття, особливості примусу в службовому праві України, не 

пов'язаного з юридичною відповідальністю 

 

 

Попередній розгляд примусу у службовому праві  дозволив встановити 

поліваріативність підходів до його наукового аналізу. Передусім це 

зосередження на інституційних характеристиках примусу як комплексного 

міжгалузевого правового інституту, який містить риси адміністративного, 

трудового та конституційного права. У цьому світлі примус у службовому 

праві  об‘єктивується як комплекс взаємопов‘язаних юридичних норм, що 

впливають на певний вид однорідних суспільних відносин [403, с. 35], у 

нашому випадку – відносин у сфері публічної служби. По-друге, це 

розуміння примусу як методу правового регулювання службових 

правовідносин; цей підхід базується на відправній загальній дефініції 

примусу як способу впливу на волю людей, який сприяє виконанню  ними 

певних дій в інтересах суб‘єкта примусу навіть всупереч їхній волі [157, 

с. 49]. Саме зазначені напрями й визначатимуть логічну послідовність 

дослідження в цьому підрозділі; розгляд специфіки використання у 

службовому праві примусу, не пов‘язаного з юридичною відповідальністю, 

здійснюватиметься через поетапне розкриття інституційного, методичного та 

організаційного аспектів правової категорії, що розглядається. 

Традиційно в юридичній літературі правовий інститут у найбільш 

загальному вигляді визначають як відносно стійку сукупність правових норм, 

що регулюють конкретний вид правовідносин [237, с. 315–316]. У нашому 

випадку, відповідно, інститут примусу в службовому праві, не пов‘язаного з 
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відповідальністю, може розумітися як сукупність норм, що визначають види 

примусових заходів та підстави, межі й порядок їх застосування у сфері 

публічно-службових відносин за умови відсутності скоєного 

правопорушення.  

Правові норми, що складають зміст інституту примусу в службовому 

праві, не пов‘язаного з відповідальністю, знаходять зовнішній вираз у формі 

нормативно-правових актів – джерел службового права. Серед основних 

джерел слід назвати ті, що регулюють правовідносини у сфері публічної 

служби або окремих її різновидів: закони України «Про державну службу» 

[333], «Про службу в органах місцевого самоврядування» [365], «Про 

запобігання корупції» [339], «Про дипломатичну службу», «Про Національну 

поліцію» [357], «Про прокуратуру» [362], Митний кодекс України [250] 

тощо; підзаконні акти, що видаються на виконання зазначених законів 

(приміром, розпорядження КМУ «Про проведення оцінювання результатів 

службової діяльності у 2018 році державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії ―А‖, призначення на посаду та звільнення 

з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України» від 24 жовтня 2018 

р. [361],  наказ Національного агентства України з питань державної служби 

«Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 5 серпня 2016 

р. [340] тощо); дисциплінарні устави та етичні кодекси. 

Примус в службовому праві, не пов‘язаний із юридичною 

відповідальністю, реалізується у вигляді втілення його норм у конкретних 

правовідносинах, тобто конкретних примусових заходів – зовнішньої форми 

існування цього інституту.  

Реформування адміністративного права, спрямоване на перегляд 

відносин приватної особи і держави, зумовили відповідну зміну ідеологічних 

пріоритетів, що відобразилося в доктрині людиноцентризму.  Першочергова 

орієнтація держави на служіння правам та інтересам громадян вимагає від 

представників публічної служби певного роду відмови від власних інтересів 
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в ім‘я інтересів суспільних; тут доцільно згадати вислів французького 

дослідника М. Леруа стосовно державних службовців: «Чиновник підписує 

мовчазний договір із державою, яким відчужує частину власної свободи 

задля загального інтересу» [224, с. 19]. (Зазначимо, що яскравим прикладом 

такого відчуження в національному законодавстві може бути законодавча 

вимога відмовитися від участі у політичному житті, висунута до публічних 

службовців у ст. 10 Закону України «Про державну службу» [333]). 

Відповідно, наявність правопорушень у цій сфері, що детермінує 

необхідність застосування заходів примусу, пов‘язаного з юридичною 

відповідальністю, свідчитиме про недостатню ефективність функціонування 

інституту публічної служби. Інша річ – заходи примусу в службовому праві, 

не пов‘язані з юридичною відповідальністю, їх використання справлятиме 

превентивний вплив, попереджуватиме виникнення небажаних ситуацій та 

протиправних дій у сфері захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у 

публічно-правових відносинах.  

Іншою ознакою примусу в службовому праві, не пов‘язаного із 

юридичною відповідальністю, є відсутність протиправного діяння. 

Протиправність є формальною ознакою будь-якої неправомірної 

поведінки, зокрема й об‘єктивно протиправного діяння, і виражається у 

поведінці, яка порушує, хоча і невинно, норми об‘єктивного права, а, 

відповідно, і суб‘єктивні права та охоронювані законом інтереси. Ця ознака 

дозволяє віднести об‘єктивно протиправне діяння до неправомірної 

поведінки, тому що, як зазначає А. Алексєєв, протиправність є юридичним 

виявленням суспільно шкідливого вчинку [16, с. 216]. І. Полонка зазначає, 

що протиправність має загальний характер, що виражає будь-який вид 

неправомірних діянь, однак, якщо розглядати ознаку протиправності на рівні 

конкретних форм вираження неправомірної поведінки, то відмінності 

неминучі: у кожному виді діянь ця ознака повинна проявлятися своєрідно й 

індивідуально, характеристики двох і більше елементів одного об‘єкта не 

можуть бути ідентичними [296, с. 8]. Специфічність форм вираження 
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неправомірної поведінки з позицій їх протиправності укладена у правових 

нормах, що регулюють належну поведінку. Одні норми, закріплюючи 

належний порядок поведінки суб‘єктів, наказують належне виконання ними 

своїх юридичних обов‘язків; інші, визначаючи моделі асоціальної шкідливої 

поведінки, забороняють їх під страхом застосування покарання [296, с. 8]. 

У будь-якому разі невиконання вимог правових норм характеризує 

діяння як протиправне, проте деколи протиправність пов‘язана з 

невиконанням юридичних обов‘язків, а іноді - із вчиненням заборон і 

караного діяння. Відповідно, неоднакові за структурою і змістом правові 

норми у разі їх порушення чи недотримання опосередковують появу різних 

модифікацій ознаки протиправності. Таким чином, розуміння ознаки 

протиправного діяння зумовлено місцем цього діяння у системі 

неправомірної поведінки [296, с. 8]. Для характеристики загального поняття 

неправомірної поведінки протиправність визначається як порушення діючих 

правових норм; для характеристики об‘єктивно протиправного діяння - як 

невиконання юридичних обов‘язків; для характеристики, наприклад, 

правопорушень - як вчинення забороненого і караного діяння [296, с. 8]. Це 

різні аспекти в розумінні протиправності, існування яких зумовлено різною 

значущістю юридичних обов‘язків для суспільства і держави, 

опосередкованої характером шкідливих наслідків, які настають у разі їх 

невиконання [296, с. 9]. 

Однією із визначальних ознак примусу в службовому праві, не 

пов‘язаного із юридичною відповідальністю, слід назвати його превентивний 

характер. Тобто, згідно із словником української мови «превенція» (франц. 

préventif, від латів.(латинський) praevenio — випереджаю, запобігаю) це 

попередження що-небудь, запобігає чомусь [410, с. 52]. До групи заходів 

примусу в службовому праві, що не пов‘язані з юридичною 

відповідальністю, належать заходи попередження та припинення. Заходи 

попередження посідають особливе місце в системі заходів адміністративного 

примусу завдяки своїй профілактичній спрямованості [36, с. 152]. 
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Попереджувальний зміст цих заходів виявляється, по-перше, через 

недопущення протиправної поведінки службових осіб; по-друге, через 

усунення причин та умов, що потенційно сприяють вчиненню зазначеними 

особами правопорушень у сфері службової діяльності, і створення  умов, які 

б виключали можливу протиправну поведінку представників публічної 

служби.  

Як і заходи адміністративного попередження, заходи попередження як 

виду примусу в службовому праві, не пов‘язаного з юридичною 

відповідальністю , але за певних умов все ж таки можуть настати шкідливі 

наслідки – у цьому й полягає превентивність як сутність досліджуваних 

заходів. Однак саме тут і можна провести чітку межу розмежування між 

адміністративними та службово-правовими заходами попередження: якщо 

для застосування перших потрібні конкретні підстави передбачати, що може 

бути скоєне правопорушення (приміром, підставою для перевірки документів 

може бути перебування у місці вчинення правопорушення, особистого 

догляду – перебування на території чи об‘єкті зі спеціальним режимом тощо), 

то для вжиття попереджувальних примусових заходів до службових осіб 

підставою є сам факт їхньої належності до цієї категорії). Іншими словами, 

публічна служба в такому аспекті являє собою потенційний простір 

правопорушень, яким необхідно заздалегідь запобігти. Це твердження можна 

аргументувати, якщо взяти до уваги, що в публічних правовідносинах апріорі 

міститься елемент нерівності правового статусу учасників цих 

правовідносин: сторона – суб‘єкт службового права має владні переваги 

порівняно з іншою стороною – приватною особою, тобто виникає небезпека 

зловживання повноваженнями. Крім того, зазначений суб‘єкт уособлює 

державу, виконуючи надані нею повноваження; відповідно, у випадку 

скоєння ним правопорушення завдана його незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю шкода відшкодовується за рахунок держави, як закріплено 

у ст. 80 Закону України «Про державну службу» [333]. Усе це додатково 

підкреслює необхідність ужиття попередження як примусового заходу в 
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службовому праві. Ця суттєва відмінність попереджувальних заходів 

примусу у службовому праві від аналогічних адміністративних заходів 

примусу відбивається й на неможливості використання для класифікації 

службово-правових заходів попередження критеріїв, вироблених науковцями 

для класифікаційного розподілу заходів адміністративного попередження. 

Тому ми пропонуємо власну класифікаційну модель видів попередження як 

заходу примусу в службовому праві. 

Одним із критеріїв диференціації досліджуваних заходів на групи може 

виступати форма примусу. Примусовість як ознака попередження у 

службовому праві може виявляти себе через встановлення певних 

спеціальних вимог до публічного службовця або накладення на нього 

додаткових обов‘язків. Таким чином, за цим критерієм попереджувальні 

заходи можна поділити на профілактично-обмежувальні та зобов‘язальні. 

Приміром, до профілактично-обмежувальних попереджувальних заходів 

можна віднести вимоги, що висуваються до кандидатів на посаду державного 

службовця; фактично цими вимогами обмежується коло осіб, які можуть 

законно претендувати на те, щоб обійняти цю посаду. Так, згідно з ч. 2 ст. 19 

Закону України «Про державну службу» [333] не можуть стати державними 

службовцями особи віком від 65 і більше років, визнані недієздатними або 

обмежено дієздатними, які мають не погашену чи не зняту в установленому 

порядку судимість, позбавлені судом права займати відповідні посади, 

піддавалися адміністративному стягненню за корупційні або пов‘язані із 

корупцією правопорушення, мають громадянство іншої держави, не пройшли 

спеціальну перевірку або відмовилися від її проведення, підпадають під дію 

Закону України «Про очищення влади» [358]. 

Відомо, що адміністративно-правовій науці і досі точаться дискусії 

стосовно того, чи можна вважати попередження різновидом 

адміністративного примусу: відсутність правопорушення, яке зумовлює 

застосування безпосереднього впливу на волю правопорушника, на думку 

деяких вчених-адміністративістів, не дозволяє вважати профілактичні заходи 
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примусовими – примушення як таке відсутнє [129, с. 59]. На нашу думку, 

наведений приклад яскраво ілюструє наявність у заходах попередження 

впливу на волю окремої особи як основну ознаку примусу, оскільки об‘єктом 

примусового впливу виступають суб‘єкти  державної служби, чиї воля й 

інтереси стосовно професійної реалізації у сфері публічної служби 

обмежуються законними вимогами й у разі невідповідності останнім не 

можуть бути реалізовані. Таким чином, в основу розподілу заходів 

попередження як виду примусу у службовому праві покладено певні вимоги, 

яким має відповідати державний службовець або кандидат на посаду 

державної служби; однак вимоги-обмеження, що складають зміст 

профілактично-обмежувальних попереджувальних заходів, містять вказівки 

щодо обов‘язкової відсутності певних якостей або характеристик, тоді як 

вимоги-зобов‘язання, на яких ґрунтуються зобов‘язальні попереджувальні 

заходи, навпаки, припускають обов‘язкову наявність потрібних для публічно-

службової діяльності якостей.  

Іншим критерієм, у відповідності до якого можна виокремлювати 

попереджувальні заходи примусу у службовому праві, не пов‘язані з 

юридичною відповідальністю можна є їх профілактична спрямованість. 

Профілактика (від грец. prophylaktikos — попереджувальний) - попередні 

заходи для недопущення чого-небудь [372]. Профілактика правопорушень - 

комплексне застосування компетентними суб'єктами загальних і спеціальних 

заходів, спрямованих на недопущення правопорушень та їх запобігання, 

ліквідацію причин та умов, що їх викликають [372]. Мається на увазі вид 

правопорушення, запобігти якому призначено застосування того чи іншого 

заходу. У цьому аспекті можна виділити дві детермінанти правопорушень у 

сфері публічної служби – професійну некомпетентність та вчинення 

корупційних правопорушень. В ст. 2 Закон України «Про державну службу» 

[333] зазначено, що  професійну компетентність як здатність особи в межах 

визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння 

та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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виконання встановлених завдань і обов‘язків, навчання, професійного та 

особистісного розвитку. Невідповідність державного службовця цим 

вимогам свідчитиме про неможливість належного виконання ним посадових 

обов‘язків, що суперечить принципу професіоналізму як одному з основних 

принципів здійснення державної служби (ст. 4 зазначеного Закону)  та 

створює потенційний простір для скоєння службових правопорушень у виді 

невиконання або неналежного виконання службових обов‘язків. 

Якщо правопорушення, зумовлені професійною некомпетентністю, 

можуть бути вчинені службовою особою несвідомо (внаслідок недостатності 

знань та відсутності розуміння щодо вибору правильної моделі поведінки), то 

цього не можна сказати о правопорушеннях корупційного характеру. 

Зазначимо, що Закон України «Про запобігання корупції» оперує двома 

поняттями для позначення правопорушень у цій сфері: корупційне 

правопорушення та порушення, пов‘язане з корупцією [339].  

Таким чином, за критерієм спрямованості профілактики заходи 

попередження примусу у службовому праві, не пов‘язані з юридичною 

відповідальністю можуть бути поділені на дві групи: призначені для 

профілактики порушень, зумовлених професійною некомпетентністю, та 

призначені для профілактики корупційних правопорушень. До першої групи 

належать такі встановлені Законом «Про державну службу» [333] заходи, як 

конкурсний порядок призначення особи на посаду державної служби, 

щорічне оцінювання результатів службової діяльності, періодичне (не рідше 

ніж раз у три роки) підвищення кваліфікації державних службовців тощо. 

Серед примусових заходів, спрямованих на запобігання корупції, слід 

вказати насамперед встановлені статтями 22–27 Закону України «Про 

запобігання корупції» [339] обмеження службових осіб щодо використання 

своїх службових повноважень та становища, отримання подарунків, 

сумісництва, спільної роботи з близькими особами, а також закріплений 

ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» обов‘язок щорічного 

подання декларації про доходи.  
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Відправною точкою конструювання чергової теоретичної схеми 

розподілу попереджувальних заходів на види можна вважати тезу про 

примус як метод правового регулювання публічно-службових правовідносин. 

Відповідно, конкретні заходи попередження як примусові заходи будуть 

різнитися один від одного залежно від різновиду публічно-службових 

правовідносин, регулювати які вони призначені. Тут вважаємо за потрібне 

використати класифікацію публічно-службових відносин, розроблену 

О. Бедним [30], на думку якого, публічно-службові відносини можуть бути 

розподілені на декілька груп залежно від суб‘єктів цих правовідносин. 

Виходячи з того, що публічна служба супроводжується постійним ризиком 

виникнення правопорушень, можемо припустити, що засоби превенції 

правопорушень мають бути застосовані в багатьох видах правовідносин, із 

сукупності яких складається правовий порядок у сфері проходження 

публічної служби (зрозуміло, що публічно-службові відносини, які пов‘язані 

з правопорушеннями, перебувають поза сферою впливу попереджувальних 

заходів примусу). 

Таким чином, попередження як захід примусу в службовому праві, не 

пов‘язаний з юридичною відповідальністю залежно від суб‘єктного складу 

учасників цих відносин може бути розподілено наступним чином:  

1. Заходи попередження як вид примусу у службовому праві, 

пов‘язані із залученням осіб на публічну службу та звільненням з неї, 

суб‘єктами яких є кандидати на публічні посади, службові посадовці, органи 

публічної влади та посадові особи, відповідні колегіальні органи. 

Попереджувальний примус спрямований на недопущення до публічної 

служби осіб, до неї непридатних у зв‘язку з певними біографічними 

особливостями, та залучення компетентних осіб. Ці заходи виявляються 

через встановлення законними приписами певних вимог як «фільтрів» для 

відбору публічних службовців за освітніми та іншими характеристиками, а 

також обов‘язку при звільненні з посади передачі довірених справ і майна 
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уповноваженій суб‘єктом призначенням особі у відповідному державному 

органі. 

2. Заходи попередження як вид примусу у службовому праві, 

пов‘язаний із оцінюванням знань та навичок публічних службовців – 

кандидатів на певні посади, суб‘єктами яких є зазначені службовці та 

колегіальні органи оцінювання. Попереджувальний характер примусових 

заходів, що застосовуються у правовідносинах цього типу, виявляє себе через 

вимогу брати участь у конкурсі; конкурсний порядок проведення різних 

форм оцінювання (тестування, співбесіди тощо), у свою чергу, призначений 

для забезпечення неупередженості оцінювання. 

3.  Заходи попередження у публічно-службових відносинах, 

суб‘єктами яких виступають публічні службовці та Національне агентство з 

питань запобігання корупції, стосується передусім превенції корупційної 

поведінки. Зазначені відносини характеризуються використанням такого 

запобіжного примусового заходу, як вимога подання інформації про майно, 

доходи, витрати та зобов‘язання фінансового характеру щодо публічного 

службовця та членів його родини. 

4.  Заходи попередження у публічно-службових відносинах, 

суб‘єктами яких є орган публічної влади – замовник послуг із професійного 

навчання та підвищення кваліфікаційного рівня службовців; навчальний 

заклад, який надає ці послуги, та публічний службовець. У межах цих 

відносин відбувається професійне навчання або підвищення рівня 

кваліфікаційної компетентності, що відповідає обов‘язковій спрямованості 

державного службовця на постійне удосконалення власної компетентності та 

організації службової діяльності, закріпленій ст. 8 Закону України «Про 

державну службу», та покликано запобігати непрофесійності як причині 

службових правопорушень.  

5. Заходи попередження у правовідносинах, суб‘єктами яких є 

публічний службовець і орган публічної влади (О. Бедний називає їх 

основними правовідносинами [30, с. 92]). У цих відносинах відбувається 
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виконання посадовою особою службових обов‘язків в умовах і за оплату, які 

гарантуються органом влади. Заходи попередження, використовувані у цьому 

виді правовідносин, зазвичай сконцентровані у вимогах додержання 

службової дисципліни, посадових інструкцій та професійної етики 

публічного службовця.  

Не тільки цей різновид публічно-службових правовідносин можна 

вважати основним; заходи примусу, які застосовуються у них, також є 

основними, базовими стосовно інших попереджувальних заходів у 

службовому праві. Службова дисципліна як вимога неухильного додержання 

Присяги державного службовця, сумлінного виконання службових обов‘язків 

та правил внутрішнього службового розпорядку [333] наперед призначена на 

недопущення правопорушень у сфері публічної служби. Примусовий 

характер дисциплінарних заходів виявляє себе в тому, що особи – 

представники публічної служби вимушені виконувати не узгоджені з ними 

приписи дисципліни, виконуючи закріплені цими вимогами дії або 

утримуючись від певних дій.   

Взагалі ж класифікація заходів попередження за суб‘єктним складом 

учасників відносин, де застосовуються ці заходи, дозволяє визначити суттєву 

особливість заходів превентивного примусу у службовому праві - примус у 

службовому праві може реалізовуватися у відносинах лінійного 

підпорядкування, між керівником та підлеглим. Саме через реалізацію 

службових повноважень суб‘єктів із вищою посадою відбувається 

застосування попереджувальних примусових заходів у службовому праві. 

Переходячи до розгляду заходів припинення як складової примусу в 

службовому праві, не пов‘язаної з відповідальністю, передусім зазначимо, що 

вони посідають проміжне становище між превентивними методами примусу, 

не пов‘язаного із правопорушеннями, та методами примусу, пов‘язаного з 

юридичною відповідальністю. Якщо перші застосовуються в ситуації, коли 

про правопорушення нічого не відомо, а другі – коли воно наявне, то заходи 

припинення підлягають вжиттю, коли існують підстави вважати, що 
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вчинюється правопорушення, і спрямовані на його припинення та 

відвернення можливих його наслідків.  

У найбільш загальному вигляді заходи припинення можна розглядати 

як способи й засоби примусового впливу, що застосовуються з метою 

зупинення протиправного діяння, припинення діянь та створення можливості 

подальшого притягнення правопорушника до юридичної відповідальності 

[191, с. 221]. Відповідно, заходи припинення, що слугують предметом нашої 

дослідницької уваги, відрізняються лише сферою свого застосування – 

сферою публічно-службової діяльності. Заходи припинення як виду примусу 

у службовому праві мають обмежене коло суб‘єктів їх застосування. При 

підозрі про вчинення корупційного або пов‘язаного з корупцією порушення 

рішення про проведення службового розслідування щодо особи та в разі 

потреби – про відсторонення її від здійснення посадових повноважень після 

подання спеціально уповноваженого суб‘єкта у сфері протидії корупції або 

припису Національного агентства з питань запобігання корупції ухвалює 

керівник органу, в якому працює особа [299]. У разі подання державним 

службовцем скарги щодо порушення його прав із боку керівника органу або 

державного службовця іншого органу рішення про проведення  службового 

розслідування для встановлення факту порушення приймає Нацдержслужба 

або її територіальний орган [298]. Особливості порядку службового 

розслідування мають органи прокуратури, Національна поліція, Служба 

безпеки України та інші органи, що відображено у спеціальних 

інструкціях [343; 335; 344]. 

Відсторонення службовця від виконання посадових обов‘язків являє 

собою окремий специфічний захід припинення; підставами для його вжиття 

можуть бути невиконання або неналежне виконання службових обов‘язків, 

що призвело або могло призвести до людських жертв або заподіяло значну 

матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі, 

територіальній громаді  (ст. 72 Закону України «Про державну службу» 

[333]) чи вчинення корупційного або пов‘язаного з корупцією 
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правопорушення (ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» [339]). 

Цей захід можна розглядати як такий, що за своїм превентивним впливом 

наближується до заходів стягнення, однак до них не належить, а іноді їм 

передує – у випадку, якщо факт скоєння службового правопорушення буде 

доведено під час службового розслідування. Якщо ж це буде спростовано, 

Законом України «Про державну службу» [333] встановлено, що особі, до 

якої було вжито цей захід, час відсторонення від виконання посадових 

обов‘язків оплачується у розмірі середньої заробітної плати в установленому 

порядку.   

Таким чином, можна зазначити, що заходи припинення примусу в 

службовому праві, не пов‘язаного із юридичною відповідальністю, 

відрізняються від заходів попередження більшим рівнем обмеження прав і 

свобод особи, щодо якої вони застосовуються, що наближає їх до заходів 

стягнення у службовому праві. Підбиваючи підсумки дослідження 

зазначимо, що примус у службовому праві, не пов‘язаний з юридичною 

відповідальністю розуміти як сукупність заходів попередження і припинення, 

спрямованих на профілактику й недопущення правопорушень, відсутність 

протиправного діяння, у сфері публічно-службових відносин, причому 

підстави, межі й порядок зазначених заходів визначені нормами службового 

права.  

 

 

3.2 Характеристика заходів примусу в службовому праві, не 

пов'язаного з юридичною відповідальністю 

 

 

Аналізуючи наявні наукові праці безпосередньо присвячені 

проблематиці службового права, які вийшли друком у період новітнього 

етапу розвитку вітчизняної правової науки, не можна не згадати про 

фундаментальні наукові роботи, присвячені вищезазначеним питанням, які 



226 
 

підготовлені Л. Білою-Тіуновою [37], Т. Коломоєць, М. Германюк [175], 

С. Ківаловим [143], Ю. Кізіловим [144], Ю. Битяком [35], М. Цурканом [460], 

О. Петришиним [286], С. Федчишиним [446] та ін. Окрім того, питання 

службового права згадуються, щоправда в контексті більш комплексних 

проблем, у роботах І. Гриценка [73], Ю. Пирожкової [291, с. 20], І. Болокан 

[40, c. 20] та ін. Проте на сьогоднішній день, на жаль, немає вичерпного 

переліку заходів попередження примусу в службовому праві, не пов‘язаних із 

юридичною відповідальністю, що слід визнати недоліком як доктринальних 

досліджень так і нормотворчої діяльності. Тому виходячи із стадій 

проходження державної служби  (або етапи), які виділено в Законі України 

«Про державну службу» [333], а саме: 1) прийняття на службу; 2) просування 

по службі; 3) припинення служби, - спробуємо охарактеризувати конкретні 

заходи примусу в залежності від кожної стадій в службовому праві. 

Розкриємо детально примусові заходи в службовому праві, що не 

пов‘язані з відповідальністю, які виникають під час вступу до служби. 

Відповідно до Звіту про роботу Національного агентства України з 

питань державної служби за 2017 рік: 

І. Конкурси на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в 

України: 

1) кількість проведених конкурсів – 620006; 

2) кількість осіб, які взяли у конкурсі – 93780; 

3) кількість призначених – 53339 [123]. 

ІІ. Проведені конкурси Комісією з питань вищого корпусу державної 

служби на посади державної служби категорії: 

1) кількість проведених конкурсів – 98; 

2) кількість осіб, які взяли у конкурсі – 543; 

3) кількість призначених – 65[123]. 

ІІІ. Конкурси на посади фахівців з питань реформ (вересень-грудень 

2017 року): 

1. кількість проведених конкурсів – 367; 
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2. кількість осіб, які взяли у конкурсі – 9799; 

3. Середня кількість осіб на одне конкурсне місце – 26,7; 

4. кількість призначених – 77 [123]. 

Виходячи з аналізу даного звіту можна констатувати, що на сьогоднішній 

час кількість кандидатів на посади державної служби явно перебільшує 

кількість посад, в результаті чого необхідно здійснювати якісні процедуру 

набору на вакантні посади, в тому числі, шляхом застосування заходів примусу 

в службовому праві, не пов‘язаних з юридичною відповідальністю. 

Для реалізації свого права на державну службу громадяни України 

мають досягти повноліття. На відміну від загального права на працю, яке 

наступає з 16 років й передбачає скорочену тривалість робочого дня (частина 

перша статті 51 КЗпПУ [154]), право на державну службу реалізується 

громадянами, які мають повну дієздатність. Відповідно до частини першої 

статті 34 ЦКУ, «повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 

вісімнадцяти років (повноліття)»[ 458]. Таким чином, громадяни України 

набувають право на державну службу з 18 років, що зумовлено 

особливостями завдань, функцій і повноважень режиму державної служби. 

Проте в статті 69 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

передбачено вік вже «не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п‘яти 

років» [367], що в свою чергу призводить до певної не узгодженості із 

статтею 19  Закону України «Про державну службу» [333], в якій не 

передбачено будь-які норми відсильного характеру. До низки обмежень 

також можна віднести обмеження щодо вступу громадян України на 

державну службу в Україні пов‘язані із винесенням щодо особи рішення 

суду, а саме про: наявність у особи судимості за вчинення умисного злочину, 

якщо така судимість не знята або не погашена; позбавлення права займатися 

відповідною діяльністю, пов‘язаною з виконанням функцій держави, або 

займати відповідні посади та притягнення до адміністративної 

відповідальності за корупційне або пов‘язане з корупцією правопорушення – 

протягом трьох років з дня набрання рішенням законної сили. 
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Частина друга статті 19 Закону України «Про державну службу» [333] 

серед підстав, які не дозволяють громадянам обіймати посаду державної 

служби, також зазначає і не проходження спеціальної перевірки або 

ненадання згоди на її проведення. Згідно із пунктом 1 Порядку проведення 

спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого 

постановою КМУ від 25 березня 2015 р. № 171, відповідна спеціальна 

перевірка є обов‘язковою для державних службовців категорій «А» і «Б» 

[350].  

У статті 5 «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, 

які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком» затвердженого постановою КМУ від 25 

березня 2015 р. № 171 також встановлює вичерпний перелік відомостей, що 

підлягають перевірці [350]. Це відомості щодо: 1) наявності судового 

рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до 

кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а 

також наявності судимості, її зняття, погашення; 2) факту, що особа піддана, 

піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов‘язані з корупцією 

правопорушення; 3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 4) наявності в особи корпоративних прав; 5) стану здоров‘я 

(в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або 

наркологічних закладах охорони здоров‘я), освіти, наявності наукового 

ступеня, вченого звання; 6) відношення особи до військового обов‘язку; 

7) наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск 

необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади); 8) 

поширення на особу передбаченої Законом «Про очищення влади» заборони 

займати відповідну посаду [350]. При цьому кандидат на зайняття посади 
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державної служби категорій «А» і «Б», щодо якого за результатами 

спеціальної перевірки встановлені обставини, які унеможливлюють 

прийняття його на державну службу, вважається таким, що не пройшов 

спеціальну перевірку.  

Особливості та порядок проведення спеціальної перевірки визначені 

статтями 56–58 Закону «Про запобігання корупції [339]. 

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також 

посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується 

НАЗК, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, 

поданих особисто. Посади, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, визначені у примітці до статті 56 

Закону «Про запобігання корупції» [339]. У Переліку посад з високим та 

підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженому рішенням НАЗК від 

17 червня 2016 р. № 2, зокрема, посади державної служби, визначені 

структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, у разі недоцільності утворення структурних 

підрозділів [347]. 

Спеціальна перевірка не проводиться щодо претендентів, які 

перебувають на посадах у державних органах, органах влади АР Крим та 

призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в 

межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в 

інших державних органах, органах влади АР Крим; претендентів, які 

перебувають на посадах в державних органах, органах влади АР Крим, що 

припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших 

органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що 

припиняються. 

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на 

керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади АР Крим 

або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, 
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установлених законом. Для забезпечення організації проведення спеціальної 

перевірки керівник відповідного державного органу, органу влади АР Крим 

або їх апарату може визначити відповідальний структурний підрозділ. Щодо 

кандидатів на зайняття інших посад, призначення на які здійснюється 

Президентом України або КМУ, організація проведення спеціальної 

перевірки покладається відповідно на Главу Адміністрації Президента 

України, Міністра КМУ або їх заступників. Організація проведення 

спеціальної перевірки у новостворених державних органах покладається на 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної служби, до моменту утворення у такому новоствореному органі 

відповідального за це структурного підрозділу. 

Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже 

проводилася, при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого 

державного органу, органу влади АР Крим повідомляє про це відповідний 

орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її 

результатів. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, 

яка претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує 25 календарних 

днів з дня надання згоди на її проведення. У разі ненадання особою такої 

згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається. Порядок 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком 

затверджений постановою КМУ від 25 березня 2015 р. № 171 [350]. Особа, 

яка претендує на зайняття посади, також подає до НАЗК декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави [350]. 

Після одержання письмової згоди на проведення спеціальної перевірки 

орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня 

надсилає відповідним державним органам, до компетенції яких належить 

проведення спеціальної перевірки відомостей, або їх територіальним органам 
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(за наявності) запит про перевірку відомостей щодо такої особи за формою, 

яку затверджує КМУ. 

Щодо кандидатів на зайняття посад, призначення на які здійснюється 

Президентом України або КМУ, такий запит надсилається до відповідних 

державних органів (їх територіальних органів) відповідно Главою 

Адміністрації Президента, Міністром КМУ (їх заступниками або іншою 

визначеною ними посадовою особою) через НАДС [350].  

Спеціальна перевірка проводиться: 

1) Національною поліцією і ДСА – щодо відомостей про притягнення 

особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, 

погашення; 

2) Міністерством юстиції та Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку – щодо наявності в особи корпоративних прав; 

3) НАЗК – щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які 

вчинили корупційні або пов‘язані з корупцією правопорушення, відомостей 

про кандидата, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік; 

4) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров‘я, відповідним органом виконавчої влади 

АР Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської 

міської державної адміністрації – щодо відомостей про стан здоров‘я 

кандидата (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або 

наркологічних закладах охорони здоров‘я); 

5) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері освіти, відповідним органом виконавчої влади АР Крим, 

структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської 

державної адміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому 

підпорядкований навчальний заклад, керівником навчального закладу – щодо 

освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання; 
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6) СБУ – щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а 

також щодо відношення особи до військового обов‘язку (в частині 

персонально-якісного обліку військовозобов‘язаних СБУ); 

7) Міністерством оборони України, військовими комісаріатами АР 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя – щодо відношення особи до 

військового обов‘язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку 

військовозобов‘язаних СБУ) [350]. 

До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші 

центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб‘єкти у 

сфері протидії корупції з метою перевірки відомостей про особу або 

достовірності документів. Особа, яка претендує на зайняття посади в органі 

державної влади, подає власноручно написану письмову заяву, якою 

повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені 

частиною третьою або четвертою статті 1 Закону «Про очищення влади», та 

про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей 

стосовно неї (частина перша статті 6 Закону «Про очищення влади») [358]. 

Обмежені в частині реалізації права на державну службу й громадяни 

України, на яких поширюється відповідне обмеження, встановлене Законом 

України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р., і які підлягають 

люстрації [358]. Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про 

очищення влади», очищення влади (люстрація) – це встановлена цим 

Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати 

певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування [358]. Така заборона в 

Україні на сьогодні стосується осіб, які: 

а) обіймали визначені посаду (посади) (Секретаря РНБО, Прем‘єр-

міністра, Першого віце-прем‘єр-міністра, віце-прем‘єр-міністра, міністра, 

керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу 

КМУ, Голови НБУ і ін.) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 
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року (час перебування на посаді глави держави В. Ф. Януковича) та не були 

звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням;  

б) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії 

Радянського Союзу, Комуністичної партії УРСР, Комуністичної партії іншої 

союзної республіки колишнього СРСР, починаючи з посади секретаря 

районного комітету і вище; 

в) були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади 

секретаря ЦК ЛКСМУ і вище; 

г) були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, 

КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному 

розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі 

навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей); 

ґ) співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні 

інформатори в оперативному отриманні інформації; 

д) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/ 

або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної 

безпеки, оборони чи територіальної цілісності України; 

е) закликали публічно до порушення територіальної цілісності та 

суверенітету України та інші категорії громадян [358]. 

Зазначений Закон визначив органом, уповноваженим на забезпечення 

проведення люстраційної перевірки, Міністерство юстиції України. Саме це 

Міністерство веде Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано 

положення зазначеного Закону. Станом на 1 вересня 2018 року цей реєстр 

містить 948 позицій з прізвищами громадян, щодо яких застосовано 

процедуру люстрації [100]. 

На сьогодні можна констатувати, що в адміністративному судочинстві 

з‘явилася нова категорія спорів, які виникають між органами перевірки та 

посадовими або службовими особами, щодо яких здійснювалася така 

перевірка, з приводу висновків про результати перевірки. Вимогу про 

протиправність висновків позивачі заявляють також з вимогами про визнання 
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протиправним та скасування наказу про звільнення з роботи, поновлення на 

посаді, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, зобов‘язання 

Міністерства юстиції України вилучити з Єдиного державного реєстру осіб, 

щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», 

відомості стосовно позивачів. За інформацією, наданою окружними та 

апеляційними адміністративними судами, починаючи з дати набрання 

чинності Закону про очищення влади та станом на 15 липня 2015 року, до 

окружних адміністративних судів надійшло 746 справ і матеріалів, 

пов‘язаних із застосуванням вказаного Закону. З них 642 справи та матеріали 

з приводу звільнення осіб з публічної служби, 103 справи та матеріали, 

пов‘язані з проходженням публічної служби. В обох цих категоріях справ (в 

другій переважно) присутня вимога про визнання протиправним висновку 

про результати перевірки. Цими судами розглянуто 197 справ і матеріалів, з 

яких 137 справ, пов‘язаних із звільненням з публічної служби, та 62 справи, 

пов‘язані з проходженням такої служби. Із загальної кількості розглянутих 

справ і матеріалів 106 справ розглянуто по суті. З них у 62 справах позовні 

вимоги задоволено. Із 61 справи, пов‘язаної зі звільненням з публічної 

служби, позовні вимоги задоволено у 28 справах. Із 44 справ, пов‘язаних із 

проходженням служби, позовні вимоги задоволено в 34 справах. 

Результати розгляду судами першої інстанції справ по суті показують 

значний відсоток (58%) задоволених позовних вимог. З них 46% у справах 

про звільнення з публічної служби та 77% у справах, пов‘язаних з 

проходженням публічної служби. До апеляційних адміністративних судів 

надійшло 100 справ за апеляційними скаргами, з яких 85 справ, пов‘язаних із 

звільненням з публічної служби, та 15 справ, пов‘язаних із проходженням 

такої служби. По суті в апеляційному порядку розглянуто 58 справ (50 справ 

про звільнення з публічної служби та 8 справ про проходження публічної 

служби). Із загальної кількості переглянутих справ в апеляційному порядку 

скасовано рішення у 8 справах. Це 7 справ про звільнення з публічної служби 

та 1 справа про проходження публічної служби [358]. 
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Особливим видом примусу в службовому праві, не пов‘язаним з 

юридичною відповідальністю є вимоги, що висуваються до посад державної 

служби категорії «А». Так, згідно до Типових вимогах до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби цієї категорії, що 

затверджені постановою КМУ від 22 липня 2016 р. № 448 визначено:  

а) знання чинного законодавства – Конституції та Законів «Про 

державну службу» [333], «Про запобігання корупції» [339], «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» та інших 

законів, зокрема галузевого законодавства за профілем діяльності 

відповідного державного органу чи його апарату;  

б) професійні знання відповідно до посади, на яку претендує кандидат; 

в) наявність лідерських навичок (встановлення цілей, пріоритетів та 

орієнтирів; стратегічне планування, вміння працювати із великим обсягом 

інформації тощо);  

г) вміння приймати ефективні рішення (аналіз державної політики, 

наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання 

ресурсів тощо);  

д) комунікація та взаємодія (вміння здійснювати ефективну публічну 

комунікацію та проводити публічні виступи; співпраця та налагодження 

партнерських відносин; транспарентність);  

е) управління змінами (формування плану змін та покращень; 

управління змінами і реакцією на них, оцінка ефективності змін); 

 є) управління організацією та персоналом (організація роботи і 

контроль, управління проектами; управління якісним обслуговуванням; 

мотивування; управління людськими ресурсами);  

 ж) особисті компетенції (принциповість, рішучість і вимогливість під 

час прийняття рішень; спрямованість на служіння суспільству, захист 

національних інтересів; системність; інноваційність та неупередженість; 

самоорганізація та саморозвиток; вміння працювати у стресових ситуаціях); 
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з) управління публічними фінансами (знання основ бюджетного 

законодавства та основ державного контролю у сфері публічних фінансів);  

к) робота з інформацією (знання основ законодавства про інформацію, 

вміння працювати в умовах е-декларування та інше) [351]. 

Виходячи із зазначеного, до посад державної служби категорії «А» 

заходом примусу в службовому праві, не пов‘язаним з юридичною 

відповідальністю, будуть ті вимоги, які висуваються в постанові КМУ від 22 

липня 2016 р. № 448. 

Частина перша статті 32 Закону України «Про державну службу» [333] 

містить заборону прямого підпорядкування на державній службі та й загалом 

у державному органі близьких осіб. У такому разі призначення на посаду не 

допускається. Такі обмеження не поширюються на близьких осіб, які прямо 

підпорядковані один одному у зв‘язку з набуттям одним з них статусу 

виборної особи, та на осіб, які працюють у сільських населених пунктах 

(крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах 

(частина перша статті 27 Закону «Про запобігання корупції») [339]. 

Поняття «близькі особи», як воно визначено в Законі «Про запобігання 

корупції» [339], розкривається через установлення ознак двох альтернативно 

передбачених груп таких осіб: 

1) за будь-яких обставин близькими особами є визначені категорії 

близьких родичів, а саме: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 

син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 

прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, 

свекруха, усиновлювач чи всиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 

перебуває під опікою або піклуванням суб‘єкта, зазначеного у ст. 3 Закону 

[339]. 

2) У цьому переліку не вказані дядько (тітка), племінник 

(племінниця), які згідно зі ст. 1145 ЦК мають другий ступінь спорідненості - 

на відміну від прадіда та прабабки, які у цьому переліку вказані, хоча мають 

третій ступінь спорідненості з відповідною особою [458]. Також у ньому не 
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вказані наречений (наречена), які, як правило, є дуже близькими особами 

навіть і тоді, коли ще не проживають спільно; 

3) інші особи мають бути визнані близькими особами за умови 

сукупності таких трьох обов‘язкових ознак: а) спільне проживання; б) пов‘я-

заність спільним побутом і в) наявність взаємних прав та обов‘язків із 

суб‘єктом, зазначеним у ст. 3 Закону [339]. 

4) Із цього правила Закон робить виняток лише для осіб, взаємні 

права та обов‘язки яких із суб‘єктом не мають характеру сімейних (адже 

спільно з господарями можуть проживати і бути пов‘язаними з ними 

спільним побутом гувернантка, няня, покоївка, кухар, охоронник, охоронець 

тощо). Це прямо випливає зі ст. 3 Сімейного кодексу України [406], де 

визначено: сім‘ю складають особи, які спільно проживають, пов‘язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов‘язки; сім‘я створюється на 

підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших 

підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним 

засадам суспільства; подружжя вважається сім‘єю і тоді, коли дружина та 

чоловік у зв‘язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за 

батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. 

Інші родичі, крім прямо перелічених в абз. четвертому ст. 1 Закону 

України  «Про запобігання корупції» [339] (зокрема, рідні брати й сестри 

другого з подружжя, тітка, дядько, двоюрідний брат і сестра), як кревні, так і 

родичі за шлюбним (свати, свояки) чи духовним (куми) союзом, можуть бути 

віднесені до близьких осіб за наявності таких самих трьох ознак. Відсутність 

хоча б однієї із цих ознак свідчить про те, що особа не є близькою особою 

для вказаного суб‘єкта і, відповідно, на неї не поширюються положення 

Закону України  «Про запобігання корупції» [339] щодо заборони на 

одержання подарунків і обмеження спільної роботи. 

Водночас Закон України  «Про запобігання корупції» [339] акцентує, 

що близькими особами є й ті, які спільно проживають, але не перебувають у 

шлюбі. Тут враховано, що хоча проживання однією сім‘єю жінки та чоловіка 
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без шлюбу не є підставою для виникнення в них прав та обов‘язків подружжя 

(ч. 2 ст. 21 СК) [406], але є підставою для виникнення деяких інших 

обов‘язків. Складними на практиці можуть бути питання про застосування 

статей 23 (обмеження щодо одержання подарунків) і 27 (обмеження щодо 

спільної роботи близьких осіб) до осіб, які спільно проживають, маючи 

інтимні стосунки, але не перебувають у шлюбі. Адже формальне визначення 

поняття «спільне проживання» і його ознак відсутнє, і Закон не містить 

іншого механізму їх встановлення, крім судового. Зрозуміло, що під особами, 

які проживають спільно, розуміються не ті, що просто мають відкриті чи 

приховані інтимні стосунки, а ті, які більш-менш тривалий час ділять між 

собою «дах, стіл і ложе». Іншими словами, не слід забувати про те, що 

«спільне проживання» має бути поєднане зі «спільним побутом» і 

«взаємними правами та обов‘язками». Загалом вирішувати зазначені питання 

треба, оцінюючи в сукупності різні дані. Для визначення факту «спільного 

проживання» слід оцінити, зокрема: наявність чи відсутність законних 

шлюбних відносин цих осіб з іншими особами; характер відносин між 

особами; наявність у кожної з них власного чи орендованого житла; 

тривалість і безперервність чи періодичність спільного проживання; 

проведення заручин і відкритість стосунків для оточуючих. Для з‘ясування 

наявності ознаки «спільного побуту» треба визначитись з питаннями про: 

характер і ступінь спільного побуту; участь в утриманні спільного житла 

(скажімо, чи здійснюється дольова оплата за оренду житла і комунальні 

послуги), у виконанні домашніх робіт, у комунікації з надавачами 

комунальних послуг тощо. Для встановлення наявності «взаємних прав та 

обов’язків» важливим є з‘ясування питань щодо наявності: шлюбних 

відносин між ними в минулому; майна, набутого ними за час спільного 

проживання (ст. 74 СК [406]), або договору про поділ майна, що є в спільній 

частковій власності (ст. 367 ЦК [458]); спільних або всиновлених (ч. 5 ст. 211 

СК [406])  чи прийнятих на виховання (ст. 252 СК [406]) дітей, у т.ч. з 

визнанням батьківства чи материнства за рішенням суду (статті 128, 131 СК) 
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[406] тощо. З‘ясування окремих таких питань може розглядатися як 

втручання в особисте і сімейне життя особи, що може мати місце лише за 

згодою самої особи або в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини (поза сумніву, протидія корупції здійснюється 

саме в таких інтересах) і виключно у випадках, визначених законом (ст. 32 

Конституції України) [189]. Наприклад, один державний службовець має 

законне право отримати подарунок будь-якої вартості від особи, з якою він 

понад рік перебуває у фактичних шлюбних відносинах, проживає разом в 

одній квартирі, веде спільне господарство тощо; іншій - має право отримати 

подарунок вартістю не більше одного прожиткового мінімуму, адже він два-

три місяці проживає з особою, поділяючи з нею лише постіль і деякі витрати 

на харчування та відпочинок. Те саме стосується питань спільної роботи з 

наявністю прямого підпорядкування: інтимні стосунки підлеглого з 

керівником самі по собі не вимагають обов‘язкового їх припинення в 15-

денний строк, переведення однієї з цих осіб на іншу посаду або звільнення в 

місячний строк. 

Стосунки «спільного проживання» не слід плутати зі схожими 

стосунками. Скажімо, предметом договору найму житла можуть бути не 

лише окрема квартира чи будинок, а і їхня частина (статті 810-826 ЦК [458]), 

але при цьому наймодавець і наймач, що проживають у суміжних 

приміщеннях, - зовсім чужі одна для одної особи. Або договір найму житла 

можуть укласти з наймодавцем і надалі тривалий час спільно проживати дві 

подруги, але і їхні взаємні права та обов‘язки не виходять за межі спільного 

втримання житла та побутових видатків; урешті кожна з них має свій бюджет 

і не має інших прав та обов‘язків [458]. Через відсутність іншого житла 

спільно проживати, бути пов‘язаними спільним побутом та мати взаємні 

права та обов‘язки (зокрема, щодо спільних дітей і майна) може також 

колишнє подружжя. Але якщо вони не ділять між собою «стіл і ложе» (тобто 

не їдять і не сплять разом), а їхній спільний побут є обмеженим і вимушеним, 

то їхні відносини не є саме спільним проживанням. Такі особи можуть 
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потрапити у відносини прямого підпорядкування і мають право перебувати в 

них (але при цьому не виключено, що в окремих випадках стосовно них 

можуть бути вжиті передбачені Законом заходи щодо недопущення та 

врегулювання конфлікту інтересів). Проте, отримання коштовного подарунка 

одним із такого подружжя від іншого - хоча вони нібито, «про людське око», 

«навіки побили горщики», якраз може бути свідченням збереження між ними 

відносин, характерних для спільного проживання. 

Права та обов‘язки можуть виникнути між особами, які не проживають 

спільно і не мають спільного побуту, а тому вони не є близькими особами в 

розумінні цього Закону. Зокрема, такими особами є наречені - особи, які 

подали заяву про реєстрацію шлюбу (ст. 28 СК) [406]. У ст. 29 СК прямо 

йдеться про їхні права та обов‘язки, а в ст. 31 - про подарунок у зв‘язку з 

майбутнім шлюбом. Такий подарунок не може бути заборонений 

антикорупційним законодавством. Частина друга статті 32 Закону України 

«Про державну службу» [333] визначає послідовність дій у разі виникнення 

ситуації прямого підпорядкування близьких осіб. Обов‘язок повідомити про 

наявність прямого підпорядкування керівника державної служби покладено 

на відповідних осіб та близьких їм осіб, які зобов‘язані не лише повідомити 

керівника державної служби, а й добровільно усунути такі обставини. Строк 

повідомлення та усунення таких обставин - 15 днів після виникнення таких 

обставин. Якщо цього не сталося, обов‘язок щодо усунення таких обставин 

покладається на керівника державної служби. Строк виконання ним 

відповідних дій - один місяць. У Законі не уточнено, з якого саме моменту 

відраховується цей строк. Якщо брати до уваги абзац перший частини другої 

статті 32 Закону України «Про державну службу» [333], то місячний строк 

потрібно було відраховувати з дня закінчення перебігу 15-денного строку, що 

надається для добровільного усунення таких обставин. Однак варто взяти до 

уваги, що в абзаці другому частини другої статті 27 Закону України «Про 

запобігання корупції» [339] зазначено, що «відповідні особи або близькі їм 
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особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають 

переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме 

підпорядкування». 

Заходами усунення обставин прямого підпорядкування є: 

1) переведення державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну 

вакантну посаду державної служби в цьому державному органів; 2) надання 

згоди на переведення до іншого державного органу. статті йдеться про 

рівнозначну вакантну посаду, але враховуючи, що відповідно до статті 41 

Закону України «Про державну службу» [333]  переведення можливе «на 

іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду», зауважимо, що у випадку, 

який розглядається, переведення можливе на рівнозначну або нижчу посаду, 

якщо державний службовець дає на це згоду. У разі неможливості 

переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади. Підставою для припинення державної служби в такому разі 

є пункт 5 частини першої статті 84 Закону України «Про державну службу» 

[333]. Отже, заборона прямого підпорядкування на державній службі та й 

загалом у державному органі близьких осіб є видом примусу в службовому 

праві, не пов‘язаним з юридичною відповідальністю. 

Розкриємо й інші заходи  примусу в службовому праві, не пов‘язані з 

юридичною відповідальністю - обмеження щодо одержання подарунків. У ст. 

24 Закону України  «Про запобігання корупції» [339]  неодноразово вжито 

словосполучення «неправомірна вигода або подарунок», і розділовим 

сполучником «або» підкреслено відмінність змісту цих понять. Як випливає з 

визначення у ст. 1 Закону України  «Про запобігання корупції» [339] , 

«подарунок» в контексті антикорупційного законодавства: 

1) має виключно матеріальний характер (а тому не може проявитися 

в «будь-яких інших вигодах нематеріального характеру»); 

2) це не лише рухомі і нерухомі речі, у т.ч. гроші та цінні папери, і 

майнові права. Ним також можуть бути переваги, пільги, послуги і 
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нематеріальні активи. Поняття «подарунок» в Законі має ширший зміст, ніж 

поняття «дарунок» у Цивільному  Кодексі  України, а саме згідно із Законом 

предметом подарунка можуть бути не лише грошові кошти або інше майно, 

матеріальні активи, а й переваги, пільги, послуги [458]. Згідно ж із ст. 718 

Цивільному  Кодексі  України [458] предметом договору дарування можуть 

бути рухомі речі, у т.ч. гроші та цінні папери, нерухомі речі, а також майнові 

права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в 

майбутньому. Про такі предмети подарунка, як переваги, пільги, послуги у 

ЦК [458] не йдеться, форма такого договору «дарунка» та інші його умови не 

визначаються; 

3) може бути надано/одержано безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової. 

З такого визначення подарунка випливає, зокрема, що особи, згадані в 

пунктах 1 і 2 ст. 3 Закону України  «Про запобігання корупції» [339] , можуть 

у певних випадках приймати подарунки лише за умови, що одного 

прожиткового мінімуму, встановленого на день прийняття подарунка, не 

перевищує як вартість власне подарунка, так і різниця між мінімальною 

ринковою ціною речі та ціною, за якою цю річ продано зазначеній особі. 

Проте договір, що встановлює обов‘язок обдаровуваного вчинити на користь 

дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є 

договором дарування. Це підкреслено в ч. 2 ст. 717 Цивільного  Кодексу  

України [458]. З цього випливає: якщо предмет надають/одержують за ціною, 

нижчою мінімальної ринкової (або взагалі не безоплатно), то в розумінні 

цивільного права він не є подарунком і положення глави 55 Цивільного  

Кодексу України [458] до нього не застосовуються. До того ж подарунок (так 

само як пожертва, активи тощо) за своєю природою не може бути ані 

засобом, ані метою вчинення відповідного правопорушення, а виключно його 

предметом. Безоплатно означає безкоштовно, дарма. Обіцяючи/пропонуючи, 

надаючи грошові кошти, інше майно, переваги, пільги, послуги чи 

нематеріальні активи, особа не одержує навзамін ні нематеріальних активів, 
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ні послуг, ні пільг, ні переваг, ні грошових коштів чи іншого майна, а 

одержуючи такі предмети, не надає навзамін аналогічні предмети. Іншими 

словами, безоплатність означає відсутність умови про оплату, характерної 

для більшості цивільно-правових договорів. 

Наступною та найбільш тривалою стадією проходження служби є 

просування по державній службі. Т. Коломоєць зазначає, що взагалі 

переміщення державного службовця по службі може здійснюватися: на вищу 

посаду з метою просування особи по службі, на рівнозначну посаду з метою 

доцільнішого використання ділових якостей службовця, на нижчу посаду у 

випадках скорочення штату, за станом здоров'я, за власним бажанням, за 

результатами проведення атестації [8, с. 260]. Поняття «просування по 

службі» певною мірою збігається із категорією «службова кар'єра» [8, с. 260]. 

Взагалі світова практика правового інституту державної служби розвивається 

у 2 напрямах: кар'єрному та посадовому. За кар'єрної системи (притаманна 

для континентальної правової системи) особа вступає на державну службу на 

весь час своєї професійної діяльності. В процесі служби вона послідовно 

отримує посадове підвищення, тобто «робить кар‘єру», просувається по 

службі [8, с. 260]. Така особа укладає контракт щодо виконання певних 

функцій на відповідній посаді в державному апараті протягом певного часу. 

У такому разі просування по службі відсутнє. Посадова державна служба 

притаманна для англосаксонської правової системи. Державна служба в 

Україні є кар'єрною з окремими інститутами посадової державної служби. 

Вважається, що кар'єра є індивідуально усвідомленою позицією та 

поведінкою, пов'язаною з трудовим досвідом і трудовою діяльністю. 

Розрізняють 2 види кар'єри - професійно-посадову (посади, які обіймає 

людина протягом свого життя) та внутрішньо-організаційну (охоплює 

послідовність посад, які обіймає працівник у межах однієї організації) [8, с. 

261]. Щодо державних службовців термін "кар'єра" дістав своє закріплення у 

Законі «Про державну службу» [333]. Службова кар'єра - це просування по 

службі державного службовця шляхом зайняття ним більш високої посади на 
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конкурсній основі або шляхом присвоєння йому більш високого рангу. 

Відповідно до ст. 40 Закону України  «Про державну службу» [333] 

просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням 

професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами 

конкурсу відповідно до цього Закону [333]. Поняття «компетентність» (лат. 

competens - відповідний, здібний) означає коло повноважень будь-якої 

посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі 

[437]. Виходячи із зазначеного необхідно констатувати, що проходження по 

службі можливо лише, якщо особа відповідає професійній компетентності, 

що в свою чергу вимагає  виконання повноважень державного службовця 

відповідно від займаної посади та чітко згідно з чинним законодавством.  

Політична неупередженість державного службовця полягає в 

дотриманні ним певних обмежень і заборон, які стосуються членства і 

ставлення до політичних партій, окремих політиків, у тому числі тих, що 

займають політичні посади в державних органах, власних особистих 

політичних поглядів і переконань державного службовця, його участі у 

виборчому процесі тощо. Державний службовець відповідно до частини 

першої Закону України  «Про державну службу» [333] повинен 

неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення 

керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних 

переконань. Наприклад, міністр, його перший заступник і заступники 

займають політичні посади у міністерстві. Посада міністра є посадою в 

Уряді, який відповідно до Конституції України формується згідно з 

пропозиціями коаліції депутатських фракцій, фактично за квотним 

принципом. Міністри можуть представляти в Уряді інтереси різних фракцій, 

а отже і різних політичних партій. Міністр або його перший заступник і 

заступники вправі відповідно до своїх повноважень видавати накази 

(розпорядження) або доручення, які відповідно до Закону України  «Про 

державну службу» [333], а також Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» [369] є обов‘язкові до виконання усіма державними 
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службовцями, що працюють у міністерстві. Незважаючи на власні політичні 

погляди і переконання, державний службовець не вправі ставити під сумнів 

чи обговорювати такі накази (розпорядження) або доручення з будь-яких 

підстав, а особливо з позиції політичної доцільності їх видання, крім 

випадків, коли такі накази (розпорядження) або доручення суперечать 

законодавству. Тобто державний службовець вправі оцінювати накази 

(розпорядження) або доручення керівників лише з позицій їх законності 

(стаття 9 Закону України  «Про державну службу» [333]). 

Відповідно статті 10 Закону України «Про Національну поліцію» [357] 

в діяльності поліція повинна бути нейтральною. Поліція забезпечує захист 

прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної 

належності. Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи 

позицій політичних партій та громадських об‘єднань[357]. В органах і 

підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких 

зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність. 

Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності 

політичних партій під час виконання службових повноважень, а також 

використовувати службові повноваження у політичних цілях [357]. 

Державний службовець згідно з частиною другою статті 10 Закону 

України  «Про державну службу» [333] не має права демонструвати свої 

політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який 

спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і 

негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або 

становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і 

національної безпеки, для здоров‘я та прав і свобод інших людей. 

Відповідно до статті 15 Конституції України [189], суспільне життя в 

Україні ґрунтується, зокрема, на політичній багатоманітності. Держава 

гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією та 

законами. Правовий порядок в Україні згідно із статтею 19 Основного Закону 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 
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робити те, що не передбачено законодавством [189]. Стаття 34 Конституції 

гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань [189]. Водночас, частиною третьою статті 14 

Конституції України [189] встановлено, що здійснення цих прав може бути 

обмежено законом в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку. 

Таким чином, запроваджена для державних службовців в частині 

другій статті 10 Закону України  «Про державну службу» [333] заборона 

щодо демонстрації, тобто відкритого, публічного висловлювання своїх 

політичних поглядів та вчинення інших дій (з політичним підтекстом), 

повністю кореспондує з відповідними конституційними положеннями. Отже, 

обмеження для службовців категорії А та Б щодо членства у політичних 

партіях та входження до керівничих органів партій є заходом примусу у 

службовому праві, що не пов‘язаний із юридичною відповідальністю. 

Державні органи, а отже, державні службовці, забезпечують відповідно 

до своїх повноважень формування та реалізують державну політику у 

відповідних галузях або сферах суспільних відносин. Вони не вправі 

підтримувати або впроваджувати ідеологію будь-якої політичної партії, адже 

відповідно до статті 15 Конституції України [189] суспільне життя в Україні 

базується на ідеологічній багатоманітності, і жодна ідеологія не може 

визнаватися державою як обов‘язкова. Певною мірою це покладає також на 

осіб, які займають керівні політичні посади в державних органах, обов‘язок 

утримуватися від пропаганди в трудових колективах державних органів, які 

вони очолюють, ідеї та ідеології політичних партій, інтереси яких вони тією 

чи іншою мірою представляють. Державні службовці повинні пам‘ятати, що 

їх дії або бездіяльність на користь тієї чи іншої політичної партії можуть 

негативно позначитися на іміджі державного органу та в цілому підривати 

довіру громадян до влади. 

У ряді випадків така поведінка державних службовців може навіть 

становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і 
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національної безпеки. Яскравим свідченням тому є події, що мали місце в АР 

Крим та на сході України, коли ряд державних службовців не виконали 

вимог Присяги та законодавства України. 

Частина третя статті 10 Закону України  «Про державну службу» [333] 

встановлює для державних службовців прямі заборони та обмеження, а саме: 

1) бути членом політичної партії, якщо такий державний 

службовець займає посаду державної служби категорії «А». В такому разі 

державний службовець на час його перебування на державній службі 

повинен зупинити членство в політичній партії. 

Закон не містить процедури зупинення членства в політичній партії та 

не визначає, який документ від політичної партії повинен бути поданий до 

державного органу для підтвердження виконання державним службовцем 

вимог пункту 1 частини третьої статті 10 Закону України  «Про державну 

службу» [333]. 

Аналогічне положення стосується і інших державних службовців 

органів виконавчої влади. Так, відповідно до п. 4 статті 61  Закону України 

«Про Національну поліцію»  поліцейський не може бути членом політичної 

партії [357]. Так, згідно п. 3 статті 18 Закону України «Про прокуратуру» 

прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних 

акціях, мітингах, страйках [362]. Також в п. 6 абз 1 статті 3 Закону України 

«Про прокуратуру» діяльність прокуратури ґрунтується на засадах 

політичної нейтральності прокуратури[362]. У той же час статтею 6 Закону 

України «Про політичні партії в Україні» [359] передбачено, що порядок 

зупинення членства в політичній партії визначається її статутом. У згаданому 

Законі міститься припис, що громадянин України має право в будь-який час 

зупинити своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до її 

відповідного статутного органу, а також визначає, що членство в політичній 

партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових 

рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на 

будь-яких виборних посадах в політичній партії; 
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2) обіймати посади в керівних органах політичної партії. Зазначена 

норма має самостійний характер і обов‘язкова не тільки для державних 

службовців категорії «А», але й для всіх інших державних службовців. 

Відповідно до статті 8 Закону України  «Про політичні партії в Україні» 

[359], перелік статутних органів політичної партії і порядок їх утворення 

визначаються статутом політичної партії. Передбачена в Законі України  

«Про державну службу» [333] заборона для державних службовців 

стосується лише тих органів партії, які відповідно до її статуту є керівними 

(як на центральному, так і місцевому рівні). Такими органами є керівник 

політичної партії, керівники місцевих партійних осередків, політична рада та 

політичний виконавчий комітет, контрольно-ревізійна комісія та деякі інші; 

3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, 

якщо такий державний службовець займає посаду державної служби 

категорії «А». Відповідно до статті 140 Конституції України [189], місцеве 

самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи 

добровільного об‘єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ чи 

міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах 

Конституції і законів. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною 

громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та 

обласні ради. Депутатами місцевої ради, тобто сільської, селищної, міської, 

районної у містах, районної та обласної ради, обираються громадяни України 

у порядку, визначеному Законом «Про місцеві вибори» [355]. Отже, 

державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «А», 

не може бути депутатом місцевої ради, тобто суміщати державну службу із 

депутатською діяльністю; 

4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників 
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бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та 

заходах , що організуються політичними партіями. Зазначена заборона 

стосується всіх державних службовців, а не тільки державних службовців 

категорії «А». Водночас така заборона особливо актуальна для державних 

службовців, які займають посади категорії «А», наприклад голів районних 

державних адміністрацій. На практиці нерідко політичними партіями активно 

використовувався так званий «адміністративний ресурс», коли керівники 

райдержадміністрацій давали керівникам місцевих підприємств, установ та 

організацій вказівки щодо участі їх працівників у проведенні мітингів, 

зустрічей з виборцями з централізованим виїздом у м. Київ та у проведенні 

інших заходів, які організовували осередки певних політичних партій. 

Для кваліфікації відповідного порушення з боку державного службовця 

повинні мати місце такі ознаки: 

 використання державним службовцем свого службового 

становища; факт залучення за його рішенням, прийнятим у будь-якій формі, 

певних категорій осіб та інших громадян до участі у передвиборній агітації, а 

також у заходах, що організуються політичними партіями; 

 наявність відповідних рішень керівних органів політичних партій 

про проведення акцій або інших заходів відповідно до цілей і мети їх 

статутної діяльності; 

5) пункт 5 частини третьої статті 10 Закону України  «Про державну 

службу» [333] визначає, що державним службовцям забороняється у будь-

який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях. 

Тобто формальне право державним службовцям категорії «Б» і «В» бути 

членом політичної партії повністю виключає можливість використання ними 

свого службового становища у політичних цілях, тобто для реалізації 

політичних завдань політичних партій, членами яких вони є. Причому 

зазначена заборона стосується будь-якої форми чи способу використання 

державним службовцем свого службового становища - пряма дія чи 

бездіяльність. 
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Таким чином, заходами примусу в службовому праві, не пов‘язанами з 

юридичною відповідальністю є:  обмеження для службовців категорії А та Б 

щодо членства у політичних партіях та входження до керівничих органів 

партій обмеження після припинення діяльності, пов‘язаної із виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, обмеження щодо участі в 

агітації тощо. 

Окрім цього, частина п‘ята статті 10  Закону України  «Про державну 

службу» [333] містить пряму заборону державним службовцям 

організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, 

передбаченого частиною четвертою статті, тобто коли такі державні 

службовці зареєстровані кандидатами у депутати). Відповідно до статті 44 

Конституції України [189], всі, хто працює, мають право на страйк для 

захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права 

на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення 

національної безпеки, охорони здоров‘я, прав і свобод інших людей. 

Частиною третьою і четвертою зазначеної статті передбачено, що ніхто не 

може бути примушений до участі або неучасті у страйку, а заборона страйку 

можлива лише на підставі закону. 

Процедура проведення страйку регламентується розділом III Закону 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [360], 

згідно із статтею 17 якого страйком є тимчасове колективне добровільне 

припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх 

трудових обов‘язків) підприємства, установи, організації (структурного 

підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору [360]. Страйк 

застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв‘язку з відмовою 

роботодавця або уповноваженої ним особи задовольнити вимоги найманих 

працівників чи уповноваженого ними органу, профспілки [360]. Частина 

друга згаданої статті містить пряму заборону для проведення страйку, 

зокрема працівниками органів державної влади (крім технічного та 
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обслуговуючого персоналу) [360].З набранням чинності Законом України  

«Про державну службу» [333] така заборона стосується не тільки державних 

службовців органів державної влади, а й інших державних органів, на які 

поширюється чинність Закону. Законами України «Про вибори народних 

депутатів України» (стаття 74) [328], «Про місцеві вибори» (стаття 60) [355] 

встановлено заборону на передвиборну агітацію у робочий час посадовими і 

службовими особами органів виконавчої влади, органів влади АР Крим, 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів, крім 

випадків, коли відповідна посадова або службова особа є кандидатом у 

депутати.Частиною п‘ятою статті 10  Закону України  «Про державну 

службу» [333] встановлено загальну заборону усім державним службовцям 

будь-яких державних органів брати участь у передвиборній агітації не тільки 

у робочий, але і позаробочий час чи вихідні або святкові дні. У зв‘язку з цим 

відповідні статті виборчих законів потребують уточнення з метою 

забезпечення узгодження їх положень із Законом «Про державну службу» 

[333].Так, відповідно до п. 5 статті 61  Закону України «Про Національну 

поліцію»  поліцейський не може організовувати страйки та брати участь у 

страйках [357]. Так, згідно п. 3 статті 18 Закону України «Про прокуратуру» 

прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних 

акціях, мітингах, страйках [362]. 

Перейдемо до висвітлення примусових заходів службового права, що 

можуть застосовуватися  під час прийняття на службу та  не пов‘язані із 

відповідальністю, і перш за все зупинимося на службовому розслідуванні та 

відстороненні публічного службовця від виконання посадових обов‘язків. 

Так, згідно звіту Національного агентства України з питань державної 

служби за 2017 рік проведено 21 службове розслідування з питань 

дотримання державними службовцями Закону України «Про державну 

службу» [123]. За І півріччя 2018 р. до Управління внутрішнього контролю 

(далі – УВК) надійшло 344 скарги та звернення на дії працівників НАБУ (за 

ІІ півріччя 2017 р. було 393 скарги, за І півріччя 2017 р. – 411). УВК у 
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звітному періоді проведено 18 службових розслідувань, за результатами яких 

2 працівників було притягнуто до відповідальності (у попередньому звітному 

періоді було проведено 15 службових розслідувань, щодо трьох працівників 

НАБУ матеріали було направлено до дисциплінарної комісії, із яких двоє 

звільнено та ще одній особі винесено зауваження) [54]. Крім цього, у 

звітному періоді УВК провело 8 перевірок працівників на доброчесність з 

метою виявлення порушень у службовій діяльності (із них одна з негативним 

результатом). Рада громадського контролю підтримує практику проведення 

перевірок на доброчесність та закликає продовжити проведення таких 

заходів у подальшому, а також наголошує на важливості дотримання усіма 

співробітниками НАБУ чинного законодавства у своїй діяльності, 

неухильного дотримання вимог Кодексу професійної етики працівників 

НАБУ, що має запобігти будь-яким порушенням. Хоча зменшення кількості 

скарг на дії працівників НАБУ однозначно є позитивним моментом, все одно 

кількість таких звернень досі залишається значною [54]. Виходячи з приписів 

статті 71 Закону України «Про державну службу» [333] службове 

розслідування - це комплекс заходів, здійснюваних уповноваженим на те 

суб‘єктом (дисциплінарною комісією чи НАДС) з метою надання відповіді на 

питання про наявність або відсутність у поведінці державного службовця 

складу дисциплінарного проступку, а також визначення характеру і тяжкості 

вчиненого дисциплінарного проступку, якщо такий факт було встановлено 

(частина дев‘ята статті 71 Закону) [258, с. 568]. 

Потреба у службовому розслідуванні визначається виходячи з 

необхідності установлення наявності вини, характеру і тяжкості 

дисциплінарного проступку [258, с. 568]. Тобто, якщо наявність вини є 

доведеним фактом, визначено характер та встановлено ступінь тяжкості 

дисциплінарного проступку, то потреби у службовому розслідуванні немає. І 

навпаки, якщо є потреба довести (з‘ясувати, встановити, визначити) 

наявність вини, - проводиться службове розслідування [258, с. 568]. 
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Службове розслідування стосовно державного службовця у зв‘язку з 

ознаками дисциплінарного проступку проводиться в порядку, встановленому 

статтею 71 Закону України  «Про державну службу» [333]. Службове 

розслідування проводиться виключно в межах дисциплінарного 

провадження. 

Службове розслідування проводиться обов‘язково у разі: 

1) невиконання або неналежного виконання посадових обов‘язків 

державним службовцем, що призвело до людських жертв або заподіяло 

значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або 

територіальній громаді. Обставинами, відповідно до яких проведення 

службового розслідування є обов‘язковим, є людські жертви або значна 

матеріальна шкода фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній 

громаді, за наявності ознак причинно-наслідкового зв‘язку між 

невиконанням або неналежним виконанням посадових обов‘язків державним 

службовцем та настанням відповідних наслідків; перевищення повноважень, 

що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду 

фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній громаді. У цьому 

випадку службове розслідування має бути проведено за наявності підстав 

вважати, що відповідні наслідки спричинені перевищенням державним 

службовцем наданих йому повноважень [258, с. 568]. 

Слід погодитися з позицією Пленуму ВСУ, сформульованою у 

постанові «Про судову практику у справах про перевищення влади або 

службових повноважень» від 26 грудня 2003 р. № 15, що під перевищенням 

службових повноважень треба розуміти: 

а) вчинення дій, які є компетенцією вищестоящої службової особи 

цього відомства чи службової особи іншого відомства; 

б) вчинення дій, виконання яких дозволяється тільки в особливих 

випадках, або з особливого дозволу, або з додержанням особливого порядку, 

- за відсутності цих умов; 
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в) вчинення одноособово дій, які могли бути вчинені лише 

колегіально; 

г) вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти 

[366]. 

У постанові Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про 

перевищення влади або службових повноважень» від 26 грудня 2003 р. № 15 

висловлено позицію, що якщо шкода полягає у заподіянні суспільно 

небезпечних наслідків нематеріального характеру, питання про її істотність 

вирішується з урахуванням конкретних обставин справи. Зокрема, істотною 

шкодою можуть визнаватися порушення охоронюваних Конституцією 

України чи іншими законами прав та свобод людини і громадянина, підрив 

авторитету та престижу органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування, порушення громадської безпеки та громадського порядку, 

створення обстановки й умов, що утруднюють виконання підприємством, 

установою, організацією своїх функцій [366]. Наведена позиція ВСУ 

заслуговує на підтримку. Судова практика також визнає, що шкода може 

вважатися значною (істотною), якщо внаслідок невиконання або 

неналежного виконання державним службовцем своїх посадових обов‘язків 

порушення вчиняється іншими особами (службова недбалість) [258, с. 569]. 

Рішення про проведення службового розслідування приймається суб‘єктом 

призначення і оформляється відповідним розпорядчим актом [258, с. 569]. 

Таким чином, питання про наявність чи відсутність «значної шкоди» 

повинно вирішуватися у кожному конкретному випадку залежно від 

обставин справи [258, с. 569]. 

Закон України «Про державну службу» [333] не містить визначення 

поняття «відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов‘язків», а також мети застосування такого заходу. У статті 72 Закону 

України  «Про державну службу» [333] немає жодної згадки про умови 

застосування такого заходу. Підстави для його застосування виписано 

плутано та юридично некоректно. Ці недоліки Закону можуть призвести до 
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того, що на практиці таке відсторонення буде застосовуватися тоді, коли в 

цьому не буде жодної потреби, або, навпаки, - коли така потреба існуватиме, 

він помилково не застосовуватиметься. Виходячи з приписів частини другої 

статті 72 Закону України  «Про державну службу» [333] вирішення питання 

про відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов‘язків належить до виключної компетенції суб‘єкта призначення. 

Стосовно осіб, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», 

суб‘єктом призначення є керівник державної служби. Відсторонення 

державного службовця від виконання посадових обов‘язків на підставі статті 

72 Закону України  «Про державну службу» [333] може мати місце лише за 

сукупності трьох обов‘язкових умов: 

1. Державний службовець здійснив вчинок, який за попередньою 

оцінкою підпадає під ознаки дисциплінарного проступку (частина друга 

статті 65 Закону). 

Так, у частині першій статті 72 Закону України  «Про державну 

службу» [333] зазначено, що «на час здійснення дисциплінарного 

провадження державний службовець може бути відсторонений від виконання 

посадових обов‘язків». Із цього випливає логічний висновок про те, що 

базовою умовою для застосування такого заходу є вчинення державним 

службовцем вчинку, який підпадає під ознаки дисциплінарного проступку. 

Отже, рішення про застосування чи незастосування такого заходу 

приймається суб‘єктом призначення за результатами оцінки всіх обставин 

справи (тобто є його правом, а не обов‘язком). При цьому у частині другій 

статті 72 Закону України  «Про державну службу» [333] визначено, що 

«невиконання або неналежне виконання посадових обов‘язків, що могло 

призвести або призвело до людських жертв, заподіяло значну матеріальну чи 

моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі, територіальній 

громаді, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов‘язків». Цю норму слід розуміти як своєрідну рекомендацію 

законодавця, яка полягає в тому, що під час встановлення зазначеного в ній 
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факту відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов‘язків, за загальним правилом, є обґрунтованим та бажаним. Проте таке 

відсторонення в жодному разі не можна вважати обов‘язковим (імператив 

ним), адже з положень статті 72 Закону України  «Про державну службу» 

[333] така обов‘язковість не випливає. Для застосування аналізованого 

заходу у такому випадку мають бути встановлені всі інші умови, підстава, а 

сам захід має переслідувати відповідну мету. 

2. Цей дисциплінарний проступок нерозривно пов‘язаний із 

безпосередніми (посадовими) обов‘язками такого службовця (як правило, цей 

проступок має бути обумовлений ними). Іншими словами, відстороняти від 

виконання посадових обов‘язків слід тоді, коли певні повноваження 

службової особи дали можливість чи зумовили вчинення нею відповідного 

дисциплінарного проступку. Тому, наприклад, відсторонення державного 

службовця від посади через вияв неповаги до державних символів України в 

переважній більшості випадків буде необґрунтованим. 

3. Стосовно державного службовця вже ініційовано, але ще не 

завершено дисциплінарне провадження за зазначеним вище фактом.  

У контексті приписів статті 72 Закону України  «Про державну 

службу» [333] це означає, що таке рішення може бути прийняте суб‘єктом 

призначення: а) одночасно з ініціацією дисциплінарного провадження 

(окремим пунктом у рішенні про ініціацію службового розслідування чи в 

межах «спеціального» рішення про відсторонення відповідної особи від 

виконання посадових обов‘язків); б) в період здійснення службового 

розслідування шляхом прийняття «спеціального» рішення про відсторонення 

відповідної особи від виконання посадових обов‘язків[333]. Відсутність хоча 

б однієї з наведених вище умов виключає можливість відсторонення 

державного службовця від виконання посадових обов‘язків на підставі статті 

72 Закону України «Про державну службу» [333]. Відсторонення 

поліцейського від виконання службових обов‘язків (посади) поліцейського 
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передбачено також в статті 70 Закону України «Про національну поліцію» 

[357].  

Частина 1 статті 70 Закону України «Про національну поліцію» [357], 

містить відсильну норму, яка передбачає загальну підставу для 

відсторонення від посади поліцейського, щодо якого проводиться службове 

розслідування, у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом 

Національної поліції України [335]. Так, відповідно до стаття 17 Закону 

України «Про дисциплінарний статут Національної поліції 

України»   відсторонення поліцейського від виконання службових обов‘язків 

(посади) є тимчасовим заходом на час проведення службового розслідування 

та може бути застосовано до поліцейського у разі, якщо обставини 

виявленого дисциплінарного проступку унеможливлюють виконання 

посадових (функціональних) обов‘язків ним або іншим поліцейським, а 

також якщо виконання поліцейським посадових (функціональних) обов‘язків 

перешкоджає встановленню обставин виявленого дисциплінарного 

проступку [335]. 

Відповідно до частини 2 статті 17 Закону України «Про 

дисциплінарний статут Національної поліції України» відсторонення 

поліцейського від виконання службових обов‘язків (посади) оформляється 

письмовим наказом керівника, до повноважень якого належить призначення 

на посаду та звільнення з посади поліцейського, та не може перевищувати 

строку, передбаченого для проведення службового розслідування або 

зазначеного в рішенні суду [335]. Поліцейський має право ознайомитися та 

отримати копію наказу про відсторонення його від виконання службових 

обов‘язків (посади) згідно до 3 статті 17 Закону України «Про 

дисциплінарний статут Національної поліції України» [335]. Відсторонення 

поліцейського від виконання службових обов‘язків (посади) без видання 

письмового наказу керівника допускається у разі появи на роботі у стані 

алкогольного сп‘яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних 

або інших одурманюючих засобів, або під впливом лікарських препаратів, 
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що знижують увагу та швидкість реакції, та відмови поліцейського від 

проходження в установленому порядку огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп‘яніння або на вживання лікарських препаратів, 

що знижують увагу та швидкість реакції [335]. 

Згідно частини 5 статті 17 Закону України «Про дисциплінарний статут 

Національної поліції України» [335] відсторонення поліцейського від 

виконання службових обов‘язків (посади) у разі вчинення ним корупційного 

правопорушення або правопорушення, пов‘язаного з корупцією, 

здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

[339]. Поліцейський, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину 

у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання 

службових обов‘язків (посади) в порядку, визначеному законом [335]. 

Відповідно до Закону України «Про дисциплінарний статут Національної 

поліції України» (пункт 7 статті 17) на період відсторонення поліцейського 

від виконання службових обов‘язків (посади) у поліцейського вилучається 

службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак, табельна вогнепальна 

зброя та спеціальні засоби [335]. Під час відсторонення від виконання 

службових обов‘язків (посади) поліцейський зобов‘язаний перебувати на 

робочому місці, визначеному керівником, до повноважень якого належить 

призначення на посаду та звільнення з посади поліцейського, та сприяти 

проведенню службового розслідування [335]. Відсторонення від виконання 

службових обов‘язків поліцейського в разі його появи на службі в стані 

сп‘яніння, відмови або ухилення від обов‘язкових медичних оглядів, 

навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної 

охорони також може здійснювати безпосередній або старший прямий 

начальник без видання письмового наказу, але тільки на строк до 1 доби. 

Частина 3 статті 70 Закону України «Про національну поліцію» [357],  

посилається на спеціальний вид відсторонення від виконання службових 

обов‘язків – поліцейського, щодо якого здійснюється кримінальне 

провадження. Відповідно до ст. 154 КПК України. «відсторонення від посади 
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може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у 

вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, 

і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою 

правоохоронного органу» [202].  

Таким чином, стосовно поліцейського відсторонення від посади може 

бути застосовано незалежно від виду злочину. Це пояснюється реальною 

можливістю поліцейського впливати на перебіг слідства та його учасників. Із 

клопотанням про відсторонення поліцейського від посади до слідчого судді 

під час досудового розслідування або суду під час судового провадження 

мають право звертатися прокурор та слідчий за погодженням з прокурором. 

Клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим 

суддею або судом не пізніше з днів із дня його надходження до суду за 

участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його 

захисника. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення 

слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового 

провадження на строк не більше 2 місяців. Строк відсторонення від посади 

може бути продовжено, якщо прокурор доведе, що: 1) обставини, які стали 

підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; 2) сторона 

обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради 

яких було здійснено відсторонення від посади, в інші способи протягом дії 

попередньої ухвали [202]. Інших підстав для продовження строку 

відсторонення не має бути. 

Частина 4 статті 70 Закону України «Про національну поліцію» [357],  

пояснює в чому саме полягає відсторонення поліцейського від виконання 

обов‘язків. Це є тимчасовим недопущенням поліцейського до виконання 

обов‘язків за займаною посадою. Крім того, виходячи зі змісту ч. 8 цієї 

статті, відсторонення поліцейського від виконання обов‘язків (посади) вказує 

на те, що жодних функцій поліцейського така особа здійснювати не може 

[357]. Частина 5 статті 70 Закону України «Про національну поліцію» [357],  
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надає гарантії матеріального забезпечення поліцейського та його сім‘ї на 

період відсторонення. 

Слід зазначити, що вимоги ст. 46 КЗпПУ, яка передбачає відсторонення 

від роботи, дозволяють роботодавцю відсторонювати особу від роботи без 

збереження заробітної плати в окремих випадках, наприклад у разі появи в 

нетверезому стані. За поліцейськими зберігається грошове забезпечення, крім 

премії, в усіх випадках [154]. 

Частина 6 ст. 70 закону України «Про Національну поліцію» [357], 

встановлює загальний порядок оформлення відсторонення та обчислення 

терміну такого заходу. Закон вимагає щодо всіх дій з відсторонення від 

посади або допуску до виконання службових обов‘язків видавати письмові 

накази. Усні розпорядження не можуть бути підставою для відсторонення. 

Наказ про відсторонення від посади або про допуск до виконання службових 

обов‘язків має надаватись для ознайомлення поліцейському під підпис. 

Заборона призначення на іншу посаду є прямою гарантією не завдання 

шкоди інтересам служби особою, яка з різних причин була відсторонена від 

посади. Крім того, наприклад, у разі відсторонення поліцейського від посади 

у зв‘язку з кримінальним провадженням таке призначення буде, по суті, 

прямим порушенням мети відсторонення, адже на будь-якій посаді 

поліцейського він може здійснювати вплив на перебіг розслідування або 

учасників процесу.  

Частина 7 статті ст. 70 закону України «Про Національну поліцію» 

[357], встановлює умову допуску до виконання обов‘язків поліцейським та 

порядок оформлення такого допуску. Скасуванню як підстави для 

відсторонення підлягають тільки ухвали слідчого судді (суду) в рамках 

кримінального провадження щодо поліцейського. Зі змісту ст. 87 цього 

Закону не випливає необхідність скасування рішення місцевої ради для 

допуску до виконання службових обов‘язків, достатньо факту відсутності 

ухвалення наступного рішення (3/4 складу ради) або невинесення на розгляд 

ради цього питання протягом установленого строку. Якщо поліцейського 
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відсторонювали від служби на період службового розслідування, 

скасуванням підстав для відсторонення має вважатися закінчення такого 

розслідування та затвердження висновків за його результатами.  

Частина 8 статті 70 закону України «Про Національну поліцію» [357],   

передбачає порядок здійснення організаційних заходів щодо відсторонення 

від виконання службових обов‘язків поліцейських та позбавлення їх 

зовнішніх атрибутів поліцейського для унеможливлення використання ними 

звання поліцейського всупереч інтересам служби. Так, на період 

відсторонення від виконання службових обов‘язків (посади) у поліцейського 

вилучаються службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак і табельна 

вогнепальна зброя. Службове посвідчення та спеціальний нагрудний знак 

поліцейського, відстороненого від виконання службових обов‘язків (посади), 

зберігаються в його безпосереднього керівника. Табельна вогнепальна зброя 

такого поліцейського зберігається в черговій частині органу (закладу, 

установи), де він проходить службу. Слід звернути увагу на те, що вилучення 

вогнепальної зброї є заходом забезпечення безпеки як самого поліцейського, 

так і інших осіб, а також умовою збереження самої зброї [119, с. 263-265]. 

Разом з тим, такі особи можуть бути відсторонені від виконання своїх 

посадових обов‘язків (варіант — від посади) на підставі інших нормативно-

правових актів. Йдеться, зокрема, про те, що в межах кримінального 

провадження особа може бути «відсторонена від посади» у випадках та в 

порядку, визначених статтями 154 - 158 КПКУ [202]. У разі вчинення 

державним службовцем службового злочину або адміністративного 

правопорушення, пов‘язаного з корупцією, він може бути відсторонений від 

виконання посадових обов‘язків на підставі положень частини п‘ятої статті 

65 Закону «Про запобігання корупції» [339]. Відповідно до частини третьої 

статті 5 Закону України  «Про державну службу» [333] дія норм 

законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині 

відносин, не врегульованих Законом. Положеннями статті 72 Закону України 

«Про державну службу» [333] врегульовано всі відносини, пов‘язані з 
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відстороненням державних службовців від виконання посадових обов‘язків. 

Тому слід мати на увазі, що державний службовець за будь-яких обставин не 

може бути відсторонений «від роботи» на підставі статті 46 КЗпПУ. 

Попри те, що в Законі України «Про державну службу» [333] не 

визначено критеріїв такої «необхідності» (фактично підстав та цілей 

застосування цього заходу), під час реалізації положень статті 72 Закону 

України «Про державну службу» [333] суб‘єкту призначення слід виходити з 

того, що підставами для відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов‘язків є наявність реальних ризиків того, що у випадку 

продовження виконання такою службовою особою своїх посадових 

обов‘язків, вона може: 

а) продовжити вчинення дисциплінарного проступку, який є 

підставою ініціації службового розслідування (наприклад, надалі 

використовувати повноваження в особистих інтересах або в неправомірних 

особистих інтересах інших осіб); 

б) умисно вчинити інше кримінальне, адміністративне чи 

дисциплінарне правопорушення (корупційний злочин, правопорушення, 

пов‘язане з корупцією, злочин проти власності тощо); 

в) заподіяти матеріальну чи моральну шкоду фізичній чи юридичній 

особі, суспільству або державі через необережність (йдеться про випадки 

невиконання чи неналежного виконання посадових обов‘язків через некомпе-

тентність, вади здоров‘я тощо); 

г) перешкоджати здійсненню повного, всебічного та 

неупередженого службового розслідування (йдеться про випадки 

використання такою особою наданих їй службових повноважень чи 

пов‘язаних з ними можливостей з метою викрадення, приховування, 

знищення, підробки чи спотворення документів або інших речей, які мають 

суттєве значення для встановлення обставин дисциплінарного 

правопорушення; незаконного впливу («тиску») на членів дисциплінарної 
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комісії, а також осіб, пояснення, документи чи речі яких мають суттєве 

значення для проведення службового розслідування тощо) [258, с. 577]. 

«Реальність» зазначених вище ризиків означає, що поведінка держав-

ного службовця (зокрема, під час здійснення дисциплінарного провадження), 

характер і тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку та/або інші 

обставини дають достатні підстави побоюватися реалізації зазначених вище 

ризиків [258, с. 578]. Наявність хоча б одного із зазначених ризиків є 

достатньою підставою для відсторонення державного службовця від 

виконання посадових обов‘язків. Метою цього заходу є запобігання 

реалізації тих ризиків, які стали підставою для прийняття рішення про 

відсторонення державного службовця від виконання посадових обов‘язків. 

Підстава та мета конкретного випадку відсторонення державного службовця 

від виконання посадових обов‘язків повинні перебувати у нерозривному 

зв‘язку між собою[258,  с. 578]. 

Наведене вище, а також системний аналіз приписів статті 72 Закону 

України «Про державну службу» [333] разом з іншими положеннями 

інституту притягнення до дисциплінарної відповідальності державних 

службовців дозволяє зробити висновок, що відсторонення державного 

службовця від виконання посадових обов‘язків - це специфічний запобіжний 

захід, який застосовується суб‘єктом призначення та полягає у тимчасовій 

забороні державному службовцю реалізовувати свої посадові обов‘язки 

(повноваження). 

Згідно з п. 5 абз. 3 статті 46  Закону України «Про прокуратуру» [362] 

керівник органу прокуратури, в якому працює прокурор, Генеральний 

прокурор зобов‘язаний невідкладно розглянути рішення про наявність 

підстав для відсторонення прокурора від посади, за результатами якого може 

видати наказ про відсторонення прокурора від посади до завершення 

дисциплінарного провадження. Копія наказу невідкладно вручається 

прокурору, якого відсторонено від посади [362]. Відповідно до п. 2. статті 

64  Закону України «Про прокуратуру» на час відсторонення від посади, 
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відсторонення від виконання службових повноважень за прокурором 

зберігається заробітна плата, а у випадку, передбаченому пунктом 3 частини 

першої цієї статті, йому можуть доручати завдання, виконання яких не 

впливає на об‘єктивність перевірки [362]. 

Варто звернути увагу на те, що у статті 72 Закону цілком обґрунтовано 

йдеться не про всі, а лише про «посадові» (безпосередні, функціональні) 

обов‘язки державного службовця. Це означає, що такий державний 

службовець відсторонюється від виконання лише тих обов‘язків, які 

покладаються на нього у зв‘язку із займаною посадою у конкретному органі. 

Такі обов‘язки, як правило, виписані у «спеціальних» (стосовно Закону) 

законах, положенні про конкретний державний орган та/або його 

структурний підрозділ, а також посадовій інструкції [258, с. 578]. Саме тому 

навіть відсторонений державний службовець зобов‘язаний і надалі 

дотримуватися Конституції та інших законів України, принципів державної 

служби та правил етичної поведінки; поважати гідність людини, не 

допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; з повагою 

ставитися до державних символів України; додержуватися вимог 

законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; зберігати державну 

таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв‘язку з 

виконанням посадових обов‘язків, а також іншу інформацію, яка відповідно 

до закону не підлягає розголошенню [258, с. 578]. Відсторонення державного 

службовця від виконання посадових обов‘язків не припиняє відносин 

служби, а тому не є різновидом звільнення. Відсторонена особа зберігає за 

собою більшість прав державного службовця, що нерозривно пов‘язані з 

виконанням ним відповідних повноважень (право на звільнення, право на 

відпустку, право на захист тощо). За такою особою зберігається також низка 

обов‘язків (не порушувати правила внутрішнього службового розпорядку, 

виконувати більшість тих обов‘язків, які виписані у статті 8 Закону України 

«Про державну службу» [333]). 
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Поряд із цим відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов‘язків не є санкцією (стягненням, покаранням тощо), адже 

воно: 

а) переслідує принципово іншу мету - запобігання настанню певних 

негативних наслідків; 

б) застосовується лише на час здійснення дисциплінарного 

провадження, тобто тоді, коли факт учинення дисциплінарного 

правопорушення ще не є доведеним [258, с. 578]. 

Крім того, варто мати на увазі, що аналізований захід не є ані 

відпусткою, ані випадком простою. Вирішуючи питання про строки та 

тривалість застосування цього запобіжного заходу суб‘єкту призначення слід 

керуватися приписами частин першої і третьої статті 72 Закону України «Про 

державну службу» [333], в яких визначено, що: 

а) відсторонення службової особи від виконання посадових 

обов‘язків здійснюється на час дисциплінарного провадження; 

б) тривалість відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов‘язків не може перевищувати часу дисциплінарного 

провадження [258, с. 579]. 

Проте це не означає, що їх тривалість має збігатися в часі. Цілком 

можливо, що рішення про відсторонення службової особи від виконання 

посадових обов‘язків буде прийнято вже після відкриття дисциплінарного 

провадження (зокрема, якщо поведінка державного службовця вимагатиме 

такої реакції). Можлива й інша ситуація, коли рішення про відсторонення 

службової особи від виконання посадових обов‘язків буде скасоване ще до 

завершення дисциплінарного провадження (якщо суб‘єкт призначення 

впевниться, що відповідних ризиків вже немає) [258, с. 580]. 

У будь-якому разі в акті про відсторонення службової особи від 

виконання посадових обов‘язків має бути чітко визначено початкову та 

кінцеву дату (такі дати можуть бути прив‘язані до подій — днів початку та 

завершення дисциплінарного провадження), коли відповідне рішення 
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набирає чинності, а коли її втрачає [258, с. 580]. Рішення про відсторонення 

службової особи від виконання посадових обов‘язків оформляється 

відповідним актом суб‘єкта призначення. В абсолютній більшості випадків 

таким актом є рішення керівника державної служби [258, с. 580]. Необхідно 

зазначити, що в правовій основі діяльності ряд органів виконавчої влади 

взагалі відсутні окремі статті, які стосувалися відсторонення державних 

службовців. Наприклад, це є Закон України «Про службу безпеки України» 

[364], «Про Національну гвардію України» [356] тощо. 

В Законі України «Про державну службу» [333] не конкретизовано як 

саме державний службовець має «сприяти здійсненню дисциплінарного 

провадження». Тому надання будь-яких пояснень, документів або будь-яка 

інша діяльність (бездіяльність) такої особи може бути розцінена як сприяння 

здійсненню дисциплінарного провадження. 

У частині шостій статті 72 Закону України «Про державну службу» 

[333] зазначено, що відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов‘язків у разі вчинення ним корупційного правопорушення 

здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

[339]. Проте у згаданому Закону України «Про запобігання корупції» [339] 

факт учинення «корупційного правопорушення» не названо як умову чи 

підставу для відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов‘язків. 

У частині п‘ятій статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» 

[339] умовами прийняття такого рішення визначено: 

а) факт повідомлення особі про підозру у вчиненні нею «злочину у 

сфері службової діяльності» (далеко не всі корупційні правопорушення є 

злочинами у сфері службової діяльності; і далеко не всі злочини у сфері 

службової діяльності є корупційними правопорушеннями); 

б) факт складання протоколу про «адміністративне 

правопорушення, пов‘язане з корупцією» (ці правопорушення взагалі не є 

корупційними). 
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Більше того, в статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» 

[339] не встановлює порядку здійснення такого відсторонення. Зокрема, в 

абзаці першому частини п‘ятої статті 65 Закону України «Про запобігання 

корупції» [339] зазначено, що «особа, якій повідомлено про підозру у 

вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню 

від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом». 

Яким саме «законом» (КПКУ чи Законом України «Про державну службу» 

[333]) в цій нормі не уточнюється. Отже, приписи частини шостої статті 72 

Закону України «Про державну службу» [333] та частини п‘ятої статті 65 

Закону України «Про запобігання корупції» [339] є абсолютно 

неузгодженими між собою (і не тільки через зазначені вище невідповідності). 

На практиці ця обставина може викликати низку проблем. Наприклад, 

виникає питання про те, нормами якого із зазначених актів слід керуватися у 

випадку вчинення державним службовцем адміністративного 

правопорушення, пов‘язаного з корупцією. Справа в тому, що норми обох 

зазначених актів регулюють певну частину відносин, пов‘язаних із 

відстороненням таких осіб від виконання посадових обов‘язків, але 

здійснюють це по-різному (див. статтю 72 Закону України «Про державну 

службу» [333], абзаци другий і третій частини п‘ятої статті 65 Закону 

України «Про запобігання корупції» [339]). Так, Закон України «Про 

державну службу» вимагає від державного службовця перебування на 

робочому місці під час відсторонення, а Закон України «Про запобігання 

корупції» [339] розглядає таке відсторонення як одну з форм вимушеного 

прогулу, а отже, таке перебування на робочому місці не є обов‘язковим. 

Питання про те, чи має державний службовець бути присутнім на 

робочому місці (колізія частини п‘ятої статті 72 Закону України «Про 

державну службу» та абзацу третього частини п‘ятої статті 65 Закону 

України «Про запобігання корупції» [339]) має вирішуватися суб‘єктом 

призначення. У разі незгоди державного службовця з вимогою про 

обов‘язкове перебування на робочому місці під час відсторонення від 
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виконання посадових обов‘язків він має можливість звернутися до суду з 

вимогою скасувати такий режим. 

Розкривши заходи примусу під час стадії проходження державної 

служби перейдемо до висвітлення  стадії припиненням державної служби та 

виокреммо заходи примусу в службовому праві під час зазначеної стадії. 

Підставою для припинення державної служби є наявність відносин 

прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, передбаченому статтею 

32 Закону України «Про запобігання корупції» [339]. Йдеться як про 

випадки, коли державний службовець має близьку особу у своєму 

підпорядкуванні, так і коли державний службовець підпорядковується 

близькій особі. Має місце не втрата права на державну службу, а його 

обмеження щодо конкретної посади в конкретному державному органі. Якщо 

цю підставу усунути, право на державну службу можна буде реалізувати в 

повному обсязі. У разі виникнення таких обставин відповідні особи, близькі 

їм особи зобов‘язані повідомити про це керівника державної служби та 

вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк. Якщо в 

зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної 

служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього 

керівник державної служби може перевести державного службовця за його 

згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому 

державному органі або дати згоду на переведення до іншого державного 

органу. У такому разі переведення державного службовця здійснюється без 

обов‘язкового проведення конкурсу. У разі неможливості переведення особа, 

яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади 

[339].  

Виходячи із статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» [339] 

якій зазначено, що уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування особи, які звільнилися або іншим чином 

припинили діяльність, пов‘язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, забороняється: 
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1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати 

трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому 

цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 

цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв‘язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення 

зазначеної діяльності. 

Так, М. Хавронюк зазначає, що суб‘єктами обмежень (а точніше - 

імперативних заборон), передбачених ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

запобігання корупції» [339], є не особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (п. 1 ст. 3 Закону), а колишні особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

- з наступного дня після припинення ними діяльності, пов‘язаної з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. При цьому 

перша і третя із зазначених заборон діє протягом календарного року з дня 

припинення відповідної діяльності, а друга - постійно, назавжди. Формами 

припинення діяльності закон називає звільнення (щодо державних 

службовців, військовослужбовців тощо) або інше припинення діяльності 

(щодо Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих 

рад, присяжних тощо). 
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Щодо першої заборони, необхідно розтлумачити, що трудовий договір 

- це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації 

або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов‘язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов‘язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін. Особливою формою трудового 

договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов‘язки і 

відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці 

працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою 

сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України (ст. 21 

КЗпПУ) [154]. 

Під ситуацією, коли «особа здійснювала повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 

цих юридичних осіб або фізична особа-підприємець», треба розуміти 

випадки, за яких, наприклад, особа працювала в податковій інспекції чи в 

державній службі з питань праці та здійснювала відповідний контроль за 

діяльністю певного підприємства, або працювала у виконкомі та розробляла 

проекти рішень щодо державної підтримки підприємництва, або працювала 

прокурором і прийняла рішення про закриття кримінального провадження 

щодо директора приватного підприємства тощо [258, с. 221]. 

Відповідно до другої заборони, необхідно зазначити, що за порядком 

доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з 

обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що 

віднесена законом до інформації з обмеженим доступом [258, с. 222]. 

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова 

інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також 

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 
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суб‘єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може 

поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею 

порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 

визначених законом. Відносини, пов‘язані з правовим режимом 

конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення 

інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї 

регулюються законом (статті 1, 20, 21, 30 Закону «Про інформацію» [354]). 

Розголошення інформації означає, що особа, якій інформація стала 

відома у зв‘язку зі службовою діяльністю, протиправно передає її стороннім 

особам, ознайомлює з нею таких осіб або своєю поведінкою створює умови, 

які надають можливість стороннім особам ознайомитися з відповідними 

відомостями. Проте, згідно із статтею 29 Законом України «Про інформацію» 

суб‘єкти інформаційних відносин звільняються від відповідальності за 

розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд установить, що 

ця інформація є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного 

інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну 

шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу вважається 

інформація, яка: 

- свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній 

цілісності України; 

- забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов‘язків; 

- свідчить про можливість порушення прав людини, введення 

громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки 

діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо[354]. 

Особливості представництва інтересів особи у справах, що 

розглядаються в судах, визначаються процесуальними кодексами (КАС, 

ЦПК, ГПК, КПК, КАП). Відповідно, сторонами є: в адміністративному, 

цивільному, господарському процесі - позивач і відповідач, у кримінальному 

процесі - сторона обвинувачення і сторона захисту. 
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Під інтересами особи у п. 3 ч. 1 ст. 26  Закону України «Про 

запобігання корупції» [339], розуміються інтереси як юридичної, так і 

фізичної особи. Тому заборона представляти інтереси особи у справах, що 

розглядаються в судах, в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) особа працювала на момент припинення 

зазначеної діяльності, поширюється і на випадки, коли особа є законним 

представником у кримінальному процесі чи у справах про адміністративні 

правопорушення[258, C. 223]. 

Виходячи із зазначеного необхідно констатувати, що проходження по 

службі можливо лише, якщо особа відповідає професійній компетентності, 

що в свою чергу вимагає  виконання повноважень державного службовця 

відповідно від займаної посади та чітко згідно з чинним законодавством. 

Виділено види заходів примусу в службовому праві, не пов‘язаний із 

юридичною відповідальністю є:  

 проведення спеціальної перевірки;  

 виконання вимог Закону України «Про очищення влади»; 

 проведення конкурсного відбору; 

 проведення службового розслідування; 

 обов‘язок щорічного подання декларації про доходи; 

 відсторонення на час службового розслідування;  

 обмеження щодо роботи близьких осіб;  

 обмеження щодо одержання подарунків;  

 обмеження щодо сумісництва та суміщення;  

 обмеження щодо використання свого службового становища під 

час служби;  

 обмеження для службовців категорії А та Б щодо членства у 

політичних партіях та входження до керівничих органів партій; 

 обмеження після припинення діяльності, пов‘язаної із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування: а) протягом 
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року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори 

(контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з 

юридичними особами приватного права або фізичними особами - 

підприємцями, якщо державні службовці, протягом року до дня припинення 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали 

повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних 

рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – 

підприємців; б) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв‘язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; в) протягом року з дня 

припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у 

справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою 

стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони 

працювали на момент припинення зазначеної діяльності; 

 обмеження щодо участі у страйках;  

 обмеження щодо участі в агітації;  

 відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов‘язків; 

 набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення 

заборони займатися діяльністю, пов‘язаною з виконанням функцій держави;  

 наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб; 

Запропонована класифікація заходів примусу в службовому праві, не 

пов‘язаних з юридичною відповідальністю: 

1) В залежності від прийняття на службу: а) проведення спеціальної 

перевірки; б) проведення конкурсного відбору; в) відповідність вимогам 

відповідно до кандидата на заняття посади в органах публічної адміністрації; 

г ) виконання вимог Закону України «Про очищення влади» тощо; 
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2) В залежності від просування по службі :  а) відсторонення на час 

службового розслідування; б) обмеження щодо роботи близьких осіб; в) 

обмеження щодо одержання подарунків; г) обмеження щодо сумісництва та 

суміщення; ж) обмеження щодо використання свого службового становища 

під час служби; з) обмеження для службовців категорії А та Б щодо членства 

у політичних партіях та входження до керівничих органів партій; к) 

обмеження після припинення діяльності, пов‘язаної із виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування; л) обмеження щодо участі у 

страйках; м) обмеження щодо участі в агітації; н) відсторонення державного 

службовця від виконання посадових обов‘язків; 

3) Виходячи із стадії державної служби як припинення служби: 

а) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові 

договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - 

підприємцями, якщо державні службовці, протягом року до дня припинення 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали 

повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних 

рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців; 

б)  протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти 

інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в 

судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, 

в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності;  

в) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного 

службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони 

займатися діяльністю, пов‘язаною з виконанням функцій держави. 

4) В залежності від терміну дії: а) постійні – протягом всього часу 

проходження публічної служби  (обмеження щодо роботи близьких осіб; 

обмеження щодо одержання подарунків; обмеження щодо сумісництва та 

суміщення; обмеження щодо використання свого службового становища під 

час служби; обмеження для службовців категорії А та Б щодо членства у 
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політичних партіях та входження до керівничих органів партій; обмеження 

щодо участі у страйках; обмеження щодо участі в агітації тощо); б) тимчасові 

встановлення строку дії або має певний термін (строк) (проведення 

спеціальної перевірки; виконання вимог Закону України «Про очищення 

влади»; проведення конкурсного відбору; відсторонення на час службового 

розслідування; обмеження після припинення діяльності, пов‘язаної із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування тощо). 

 

 

3.3 Європейські та міжнародні правові стандарти примусу в 

службовому праві, не пов’язаного з юридичною відповідальністю, та їх 

імплементація в законодавство України 

 

 

У розвинених демократичних країнах застосування заходів примусу в 

службовому праві, не пов‘язаних з юридичною відповідальністю повинно 

відповідати нормам міжнародного права. Зокрема, до міжнародних 

нормативно-правових можна віднести такі нормативно-праві акти, що 

регламентують досліджуване питання: Європейська конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод від  01.11.1950 (затверджена членами 

Ради Європи) [99]; Основоположні принципи застосування сили та 

вогнепальної зброї службовцями органів правопорядку ООН від 1990 року 

[275]; Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 

грудня 1979 р. [155]; Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 

690 (1979) «Про Декларацію про поліцію» ; Кодекс поведінки посадових осіб 

із підтримання правопорядку (1978) [155] тощо. 

Відповідно до пункту 4 Рекомендації № R (2006) 6 Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам Ради Європи про статус публічних 

службовців у Європі, при прийнятті на публічну службу слід керуватися 

принципами рівноправного доступу до публічних посад, відбору за 
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досягненнями, чесного і відкритого конкурсу та відсутності дискримінації 

[380]. Для доступу до публічної служби можуть існувати певні передумови. 

Крім того, для прийняття на публічну службу можуть існувати загальні та 

конкретні вимоги. Якщо ці вимоги є винятками з вищезгаданих принципів, 

вони можуть застосовуватися лише тоді, коли не суперечать закону.  

Розглянемо вид заходу примусу в службовому праві, не пов‘язаний з 

юридичною відповідальністю як відбір кандидатів на публічну службу. 

Одним із визначальних факторів ефективного функціонування публічної 

адміністрації в будь-якій країні є високий рівень професіоналізму її 

чиновників. Адже відомо, що найкраще політичне рішення залишиться лише 

декларацією у випадку виконання його некомпетентними службовцями. 

Тому такими важливими є ефективні процедури набору на службу, які 

повинні забезпечувати вибір достойних кандидатів. 

Призначення на основі конкурсу є основним способом заміщення 

вакантних посад. Наприклад, у статті 10 закону Болгарії «Про державного 

службовця» визначено, що «особа, яка поступає на державну службу у 

відповідній адміністрації, обов‗язково проходить конкурс». Конкурсна 

процедура полягає в тому, що на кожну посаду претендує кілька кандидатів, і 

це робить можливим вибір найкращого з огляду на професійні якості. 

Призначення без проведення конкурсу, тобто на розсуд уповноваженого в 

справах персоналу органу чи посадової особи, вважається винятковим, і 

можливе в наступних випадках: 

1) на посади керівників органів публічної адміністрації, а також 

інколи й керівників структурних підрозділів. Наприклад, відповідно до ча-

стини 2 статті 8 вище згадуваного німецького закону «Про чиновників», 

«обов‘язок на оголошення конкурсу на заміщення посади не стосується посад 

державних секретарів, керівників управлінь у федеральних міністерствах і 

керівників установ, які безпосередньо підпорядковані федеральним 

міністерствам, а також федеральних корпорацій, публічних установ і фондів 

публічного права». Подібно, в Іспанії міністрам або державним секретарям 
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надається право вільного відбору кандидатів на посади заступників 

генерального директора, територіального чи провінційного представника, а 

також уповноважених департаменту міністерства [4]. 

Проте мусимо наголосити, що така система допускається лише в 

країнах з високим рівнем політико-правової культури. Для 

посткомуністичних країн така «вільність» була б передчасною, адже 

призвела б до призначення на найвищі посади за політичними чи іншими 

особистими симпатіями [504]. Фактично, це та проблема, яку ми наразі 

маємо в Україні. Тому, мабуть, не випадково, наприклад, у Польщі, 

відповідно до статті 41 закону «Про цивільну службу», призначення навіть 

на посади генерального директора установи, керівників департаментів та їх 

заступників здійснюється на конкурсній основі [503; 494]. 

2) на посади працівників патронатних служб (якщо останні нале-

жать до посад публічної служби). Про це, наприклад, прямо зазначено у 

статті 12 закону Республіки Литва «Про публічну службу»: «набір на посаду 

публічних службовців політичної (особистої) відданості здійснюється без 

конкурсу на вибір державного політика або колегіальної державної 

інституції. Набір на цю посаду здійснюється на термін, що не перевищує 

термін повноважень державного політика або колегіальної державної 

інституції, що наймає його на посаду». Схоже регулювання маємо і ми нині в 

Україні [373, с. 59]; 

3) у разі призначення виконуючих обов'язки публічних службовців. 

Тут мова йде лише про тимчасове виконання обов‗язків, і тому застосування 

конкурсної процедури у цьому випадку є зайвим, адже для зайняття посади 

на постійній основі все одно буде проведено конкурс [373, с. 58]. Така норма 

наявна у відповідних естонському та литовському законах; 

4) у разі призначення на посаду в порядку просування по службі 

іншого службовця. Наприклад, відповідно до частини 4 статті 8 закону 

Республіки Латвія «Про державну цивільну службу», «дозволяється не 

оголошувати відкритий конкурс на вакантне місце у цивільній службі, якщо 



278 
 

всередині інституції підвищено службовця рішенням керівника інституції 

або в інтересах держави на відповідну посаду переведено особу рішенням 

Адміністрації (державної цивільної служби)». Варто зазначити, що такого 

винятку немає в законодавстві багатьох держав [373, с. 59]. 

Можуть бути й інші випадки призначень на посади публічної служби 

без проведення конкурсу. Наприклад, у німецькому федеральному законі 

міститься таке положення: «стосовно подальших виключень з обов‘язку 

оголошення конкурсу на заміщення посад рішення приймає Федеральний 

комітет з особового складу державних службовців». Тобто, винятки можуть 

встановлюватись уповноваженим органом з питань персоналу. Проте, ще раз 

наголосимо, така норма є виправданою лише у державах із сталими 

демократичними та правовими традиціями. В країнах Центральної та Східної 

Європи вичерпний та мінімальний перелік винятків із конкурсної процедури 

закріплені у базових законах про публічну службу, і законодавче 

регулювання є певною гарантією від зловживань при призначеннях на 

посади. Адже конкурс, за умови його об‗єктивного, прозорого та 

неупередженого проведення, є найкращою процедурою набору персоналу 

[373, с. 59]. 

Призначення на посади службовців в органах місцевого 

самоврядування здійснюється за загальним правилом на конкурсній основі 

чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. При цьому 

проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу 

в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному 

законодавством України про державну службу [365]. Зважаючи на це, 

проблеми конкурсів у службі в органах місцевого самоврядування аналогічні 

проблемам конкурсного добору на державну службу: часто фіктивність, 

необ‘єктивність, невиправдані преференції тощо [373, с. 58-60]. 

При характеристиці процедури слід наголосити на суб‘єктах, 

уповноважених проводити конкурс у різних державах [373, с. 62]. Зарубіжні 

дослідники зазначають, що про конкурс можна говорити лише тоді, коли 
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журі (конкурсна комісія), що його проводить, є незалежним водночас від 

кандидатів, політичної влади і начальників служби, у якій пропонуються 

вакантні посади для заміщення [124]. Відзначена незалежність не означає, що 

таке журі мало б функціонувати поза системою органів публічної 

адміністрації. Вплив парламенту чи глави держави у питаннях підбору 

персоналу обґрунтовано обмежується політичними та патронатними 

посадами. А от для набору чиновників створюються спеціальні конкурсні 

комісії в межах публічної адміністрації [373, с. 63]. 

Найбільш незалежними конкурсні комісії традиційно є в державах 

англо-американської правової системи, і зокрема у Великій Британії та 

Ірландії. Для запобігання протекціонізму при призначеннях на посади 

цивільної служби британці ще у ХІХ столітті почали створювати такі комісії, 

що призначались урядом і складались з осіб, незалежних від політиків та 

керівників адміністративних структур [373, с. 63]. Наприкінці 1960-х років 

зазначені комісії було включено до спеціально уповноважених органів у 

справах цивільної служби, при цьому, однак, їх незалежність як органів 

відбору не постраждала [373, с. 62]. 

В країнах Центральної та Східної Європи такі комісії об‘єктивно є 

більш залежними від керівників адміністративних органів, до складу яких 

здійснюється набір на службу. Зокрема, відповідно до положень чеського 

закону, до складу таких комісій, як правило, входять службовці відділу 

персоналу, а за болгарським законом - також обов‗язково включаються 

безпосередній керівник вакантної посади та службовці з юридичною 

освітою. Комісії з набору на публічну службу мають різні назви: 

- власне конкурсні комісії (Болгарія, Чехія); 

- оціночні комісії (Латвія); 

- конкурсно-атестаційні комісії (Естонія). 

Останній приклад є дуже цікавим, адже комісії в Естонії поєднують 

функції відбору персоналу та атестації чиновників. 
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Процедура проведення конкурсів, без сумніву, має істотні відмінності у 

залежності не лише від країни, але й характеру служби. Проте, можна 

виділити два основні напрями, які, зрештою, нерідко поєднуються. Першим є 

конкурс за формальними показниками: 

- рівнем оцінок у здобутих атестатах чи дипломах претендентів; 

- наявністю диплома вищого ступеня; 

- позитивними характеристиками з попередніх місць служби; 

- успішним проходженням підготовчої практики чи 

стажування [373, с. 63]. 

Цей напрям можна назвати формальним, бо він враховує здебільшого 

попередні досягнення претендентів і не завжди об‘єктивно відображає 

відмінності у рівні професійних здібностей претендентів на час проведення 

конкурсу. Тому у більшості зарубіжних країн зазначені критерії або беруться 

до уваги в комплексі із безпосереднім екзаменуванням кандидатів, або 

відходять на другий план [373, с. 63].  

Проведення ж іспитів, які розглядаються як другий і найважливіший 

напрям у процедурах проведення конкурсів, також здійснюється різними 

способами: письмово, усно чи поєднуючи письмове тестування із 

співбесідою. Так, наприклад, у Німеччині набір на публічну службу виглядає 

надзвичайно формалізованим. Для того, щоб зайняти постійну посаду в 

апараті, кандидати передусім повинні скласти два державні іспити перед 

незалежним журі у складі чиновників та викладачів університету. Із цього 

правила є винятки, проте навіть успіх на цих двох етапах не веде 

автоматично до зайняття посади у державному апараті, а лише дає право на 

зайняття посади. У випадку оголошення вакансії кадровою службою 

конкретного адміністративного органу, як правило, проводяться співбесіди з 

претендентами, і аж тоді приймається рішення про призначення [373, с. 64]. 

В інших країнах конкурсна процедура набуває більшої ваги при без-

посередньому наборі на конкретні посади. Наприклад, в Австрії цю 

процедуру можна умовно поділити на три етапи. По-перше, публічно 
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оголошуються вакансії із зазначенням вимог, що ставляться до кандидатів, і 

зацікавлені особи подають заяви про допуск до участі в конкурсі. По-друге, 

ними складається письмовий іспит, результати якого не є обов‘язковим 

критерієм, але вони беруться до уваги під час набору. І, по-третє, групу 

учасників, яких визнано такими, що відповідають вакансії, запрошують на 

співбесіду щодо служби [373, с. 64]. У Великій Британії для набору 

цивільних службовців так само проводяться конкурсні письмові екзамени та 

співбесіди. Причому усному екзаменові (співбесіді) надається визначальна 

роль. Британці обґрунтовано вважають, що саме співбесіда дозволяє 

визначити справжній рівень претендентів. Екзамени та співбесіди, як уже 

згадувалось, проводяться незалежними комісіями [373, с. 65]. У Франції 

іспити відбуваються за наперед відомою програмою і розпочинаються з 

письмових екзаменів, успіх на яких дає право бути допущеним до усних 

іспитів. Під час письмового екзамену суворо дотримується принцип 

анонімності, що є додатковою гарантією неупередженості конкурсного журі 

[373, с. 65]. Форми цих екзаменів можуть бути найрізноманітнішими: 

завдання може полягати у редагуванні тексту, підготовці певного досьє 

тощо. На усному екзамені оцінюється рівень загальної культури кандидатів, 

їх спеціальні знання, а також здатність логічно викладати свої думки [373, с. 

66]. 

Узагальнюючи, порядок проведення конкурсу у європейських 

державах можна поділити на такі стадії: 

1) публічне інформування про наступний конкурс на певні посади. 

Зазвичай законодавство детально регулює цей етап конкурсної 

процедури. Оголошення про набір повинно досягти усіх можливих 

претендентів. Для цього, наприклад, стаття 22 закону Польської Республіки 

«Про цивільну службу» передбачає обов‗язок вивісити оголошення про набір 

в загальнодоступному місці за місцезнаходженням установи, в якій 

проводиться конкурс, а також опублікувати його у Бюлетені Цивільної 

Служби та Бюлетені Публічної Інформації [373, с. 66]. Також законодавство 
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встановлює основні вимоги до змісту оголошень, що подаються. Наприклад, 

у статті 10а Закону Республіки Болгарія «Про державного службовця» 

встановлено, що в оголошенні про проведення конкурсу має бути визначено: 

посада, на яку проводиться конкурс; мінімальні та особливі вимоги до 

кандидата; порядок проведення конкурсу; необхідні документи, місце та 

термін їх подачі; загальнодоступне місце, де оприлюднюватимуться списки 

та інші повідомлення щодо конкурсу.  

2) конкурс документів (відбір конкурсною комісією кандидатів, що 

відповідають встановленим та оголошеним вимогам згідно з поданими 

документами). Ця стадія за законами багатьох країн повинна бути завершена 

поданням другого оголошення про кандидатів, що відповідають конкурсним 

вимогам і допускаються до наступних етапів конкурсної процедури. Зокрема, 

у статті 22 польського закону закріплено, що після закінчення терміну для 

подання документів генеральний директор установи невідкладно 

розповсюджує список кандидатів, які відповідають вимогам, визначеним в 

оголошенні про набір, розмістивши за тими ж правилами, що й первинну 

інформацію про конкурс [373, с. 66]. У болгарському законі зазначено, що ця 

інформація публікується також на електронній сторінці відповідного 

адміністративного органу, і така норма очевидно не була б зайвою в сучасних 

умовах України. 

3) проведення іспиту. Як уже вказувалось, іспит може проводитись 

письмово або у формі усної співбесіди, або ж із поєднанням письмової та 

усної складових. Наприклад, у чеському законі передбачено, що конкурсна 

комісія проводить із заявниками співбесіди, які можуть бути замінені або 

доповнені письмовим іспитом. Тобто, альтернативи щодо способу 

проведення іспитів є істотними, головне, щоб іспит дозволяв виявити 

об‘єктивно здібніших претендентів для публічної служби. 

4) прийняття рішення про рекомендації на зайняття певних посад. 

Встановлення результатів проведених іспитів є прерогативою конкурсних 

комісій, які: 
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- відбирають до трьох осіб (Польща); 

- відбирають одного або декілька кандидатів (Естонія, Латвія); 

- складають список заявників у порядку місць, які вони зайняли 

під час конкурсного відбору (Чехія) [373, с. 66]. 

На цій стадії також передбачено обов‗язок конкурсних комісій 

проінформувати усіх учасників конкурсу про його результати (наприклад, в 

Естонії - не пізніше наступного за днем ухвалення рішення робочого дня). У 

перших двох вищеназваних випадках уповноважений на призначення орган 

чи посадова особа повністю не зв‗язані градацією претендентів, яку 

визначила конкурсна комісія. Тобто, призначити можна кожного з 

кандидатів, рекомендованих конкурсною комісією, а іншим повідомляють 

про відмову в призначенні їх на посаду із зазначенням причин відмови. Таке 

регулювання залишає певні дискреційні повноваження для органу 

призначення, хоча об‗єктивно звужує його до достойних кандидатів, 

пропонованих конкурсною комісією[373, с. 66]. В Чехії градація 

претендентів є обов‗язковою для органу призначення - наступний у списку 

кандидат може зайняти посаду лише у випадку, якщо попередній не подав 

відповідної заяви про вступ на службу (частина 6 §19 Закону Чехії "Про 

службу") [373, с. 66]. 

Зазначені приклади проведення конкурсу в європейських країнах 

дозволяють зробити певні висновки. Основною метою правового 

регулювання та організаційного забезпечення конкурсних процедур є 

мінімізація впливу суб‘єктивного фактора на вибір найбільш достойних та 

потенційно ефективних кандидатів на зайняття посад публічних службовців. 

Проведення конкурсів у два етапи - письмовий та усний - дозволяє зменшити 

можливості впливу окремих осіб на об‘єктивний вибір, рівно ж як і 

різнобічно виявити здібності претендентів до майбутньої ефективної служби. 

Зрозуміло, що зовсім відкидати суб‘єктивний фактор неможливо, адже і 

проміжні, і кінцеві рішення щодо набору на публічну службу приймаються 

конкретними людьми, проте адміністративно-правове врегулювання 
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процедури проведення конкурсу без сумніву відіграє позитивну роль [373, 

с. 66]. 

До речі, у Канаді відійшли від правила відбору «найдостойнішого 

кандидата» на публічну службу на користь правила «достойного кандидата». 

Фактично це означає модель, схожу на польську, коли на посаду може 

відбиратися не автоматично найкращий з кандидатів, а такий, що відповідає 

умовам (вимогам) посади. Тобто, конкурс спрямований не на виявлення 

найкращого претендента, а покликаний «відсіяти» тих, хто не відповідає 

вимогам посади. Крім того, при призначенні особи можуть враховуватися 

додаткові чинники, наприклад, стать особи (для проведення збалансованої 

гендерної політики), її етнічна приналежність (наприклад, для забезпечення 

представництва корінних народів) тощо [373, с. 66]. 

Отже, що винятки із загального конкурсного порядку набору на посади 

публічної служби якщо і допустимі, то повинні бути мінімальними і 

встановлюватись безпосередньо на рівні закону. 

Перейдемо до висвітлення інших видів заходів примусу  в службовому 

праві, не пов‘язаних з юридичною відповідальністю  - обмеження щодо 

участі у страйках, членства у політичних партіях та входження до керівних 

органів партій, а також обмеження щодо сумісництва та суміщення. 

З метою недопущення зловживань наданими повноваженнями та 

спрямування їх на виконання службових завдань, законодавець встановлює 

систему обмежень та заборон, тобто правообмежень у діяльності публічних 

службовців. Правообмеження виступають структурним елементом 

адміністративно-правового статусу публічних службовців. Оскільки 

правообмеження стосуються лише службової діяльності, то їх не можна 

вважати порушенням конституційних прав та свобод особи. Навіть навпаки, 

в окремих випадках необхідність їх встановлення передбачена в Конституції 

України, зокрема, про це свідчать статті 42 і 44, якими закріплено обмеження 

підприємницької діяльності й заборона страйку для посадових і службових 

осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування  [189]. 
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Публічні службовці добровільно покладають на себе ці обмеження та 

заборони, складаючи присягу державного службовця та посадової особи 

органу місцевого самоврядування. Питання заборон та обмежень на 

публічній службі має два основні рівні правової регламентації - 

конституційний і законодавчий [373, с. 83]. З метою з‘ясування сутності 

правообмежень у службовій діяльності і їх значення доцільно виділити 

наступні ознаки: 

1) метою їх встановлення є забезпечення ефективного виконання 

службових завдань; 

2) змістом обмежень і заборон є утримання від активної поведінки 

щодо реалізації окремих конституційних прав і свобод; 

3) правовою основою їх закріплення повинен бути законодавчий 

акт. Час дії обмежень і заборон має визначатися також законом, оскільки він 

не завжди відповідає тривалості публічно-службових відносин. 

4) Законодавством багатьох держав передбачено обмеження участі 

у страйках лише окремих категорій публічних службовців [373, с. 83]. 

Наприклад, у статті 16 Закону Литви «Про публічну службу» закріплено 

навіть право на страйк, однак встановлюється обмеження, зокрема, для 

«публічних службовців, що займають пост голови департаменту в державній 

або муніципальній інституції або агенції чи вищі посади». 

Страйк є одним із способів вирішення конфлікту з роботодавцем, у 

цьому випадку - з державою (громадою). Тому не зовсім коректно було б 

безпосереднім виконавцям завдань держави (громади) вирішувати свої 

проблеми шляхом проведення страйку. Це може створювати перешкоди 

громадянам у реалізації їхніх прав і законних інтересів, а також підривати 

довіру до діяльності публічних службовців та органів публічної адміністрації 

загалом [373, с. 84]. Отже, заборона участі у страйках для публічних 

службовців цілком виправдана. Цікавим у цьому питанні є Закон Болгарії 

«Про державного службовця», у частині другій статті 47 якого передбачено 

специфічний механізм реалізації права на страйк: «проведення страйку 
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здійснюється через носіння та виставлення відповідних знаків і символів, 

протестних плакатів, стрічок та інших відповідних елементів без припинення 

виконання службових обов‘язків» [373, с. 84]. Законом Латвії «Про державну 

цивільну службу» передбачено такий порядок вирішення проблеми 

обмежень і заборон, як і в Україні, тобто - у самому Законі «Про державну 

цивільну службу» і Законі «Про попередження корупції». 

Цікаво, що зарубіжний досвід часто має приклади обмеження окремих 

видів діяльності публічного службовця і після звільнення з посади публічної 

служби. Наприклад, у §74 Закону Естонії «Про публічну службу» 

передбачено: «Звільнений з посади державний чиновник не може протягом 

трьох років з дня звільнення поступати на службу до роботодавця чи ставати 

членом комерційного об‘єднання, за якими він здійснював системний нагляд 

впродовж останніх трьох років. Він також не вправі протягом трьох років з 

дня звільнення з посади отримувати дохід від такого роботодавця чи 

комерційного об‘єднання» [373, с. 84]. Аналогічне положення містить і §67 

Закону Чехії «Про службу», щоправда, строк обмеження становить два роки. 

Закріплення таких норм у законах про публічну службу є цілком 

обґрунтованим, оскільки перешкоджає проявам різного роду корупційних 

діянь, зловживанню інформацією, яка стала відомою за час перебування на 

публічній службі [373, с. 84]. Як зазначалося вище, перебування на публічній 

службі позначається і на конституційно-правовому статусі особи, і 

найчастіше це відбувається через встановлення певних обмежень реалізації 

деяких конституційних прав. Конституція України допускає такі обмеження 

шляхом законодавчого закріплення [373, с. 84].  

Законодавством більшості держав передбачена заборона суміщення 

посад. Проте, законодавець передбачив окремі винятки щодо реалізації цієї 

заборони, зокрема, надав право займатися науковою, викладацькою, іншою 

творчою діяльністю та медичною практикою. У §65 Закону Чехії «Про 

службу» цей перелік конкретизований, і серед таких видів діяльності 

названо: педагогічну, викладацьку, літературну, експертну, перекладацьку 
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діяльність. Проте реалізація цього права не повинна вплинути на 

професійність виконання службових завдань і не повинна створювати 

перешкоди у здійсненні покладених на особу функцій. Суміщення посад і 

діяльності може регулюватися також спеціальними приписами. Наприклад, 

законодавством Російської Федерації встановлено обмеження для державних 

службовців в одержанні винагород за публікації і виступи, які мають 

науковий чи творчий характер, але підготовлені особою як державним 

службовцем [373, с. 85]. 

Наступною важливою умовою професійного і неупередженого 

виконання службових повноважень посадовими особами державних органів, 

установ і підприємств є дотримання принципу політичної нейтральності. 

Конституція України встановила заборону створення політичних партій в 

усіх державних організаціях, зокрема, це закріплено в частині 3 статті 37 

Конституції України, а стаття 36 Конституції України створює правові 

передумови обмеження щодо членства у політичних партіях. Визначаючи 

характер цього обмеження, Конституція України вказує на його закріплення 

у поточному законодавстві. 

В законодавстві зарубіжних країн цей інститут є диференційованим - 

від повної заборони політичної діяльності публічних службовців до 

різноступеневих обмежень, що залежать від категорії посади, що займає 

особа [373, с. 85]. Інститут обмеження політичної діяльності публічних 

службовців закріплений у законодавстві США, Франції, Великобританії та 

інших держав. Так, законодавством Великобританії заборонено службовцям 

вищих груп займатися загальнонаціональною політикою, а приймати участь 

у місцевій політичній діяльності можна тільки з дозволу керівництва 

відповідного міністерства чи відомства [39]. На відміну від цього, 

федеральне законодавство Німеччини закріпило вимогу «дотримуватися тієї 

поміркованості і стриманості, які випливають з його положення по 

відношенню до суспільства і з урахуванням обов‘язків його посади». 

Законодавство Чеської Республіки передбачає сувору заборону вищим 
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посадовцям займати посади у політичній партії або політичному русі (§64). У 

той же час Законом Литви «Про публічну службу» передбачено право 

публічних службовців на членство в політичних партіях та організаціях, на 

участь в політичній діяльності поза службовим (робочим) часом (стаття 

16) [373, с. 85]. 

Серед національних правових актів лише Загальні правила поведінки 

державного службовця передбачили окремі елементи принципу політичної 

неупередженості у діяльності державних службовців [340]. Відповідно до 

пункту 2 розділу III «Використання службового становища» державному 

службовцю та посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-

який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у 

тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у 

передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними 

партіями [340]. На нашу думку, в Україні це питання все ще вимагає 

повноцінного законодавчого врегулювання, оскільки надання окремим 

категоріям публічних службовців в Україні права брати участь у діяльності 

політичних партій може призвести до зловживань. Натомість законодавче 

закріплення заборони щодо членства у політичних партіях і політичних 

утвореннях для всіх публічних службовців сприятиме забезпеченню 

принципу лояльності службовців до легітимно обраної влади і професійного 

та неупередженого виконання службових повноважень. 

Отже, обмеження та заборони є невід‘ємними елементами правового 

статусу публічного службовця, а їх правове закріплення, поряд із 

службовими обов‘язками та правами, визначає площину правомірної 

службової поведінки, спрямованої на виконання посадовою особою своїх 

функцій та забезпечує ефективне виконання завдань публічної адміністрації. 

Зупинимося на особливостях заходу примусу в службовому праві, не 

пов‘язаного з юридичною відповідальністю як «Очищення влади» або 

люстрації як обмеженні на професію в органах державної влади та органах 
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місцевого самоврядування, а також на роботу в сфері освіти, що почало 

застосовуватися після Другої світової війни у державах Західної та Північної 

Європи щодо колаборантів, які співпрацювали із фашистськими і 

нацистськими режимами. Для них встановлювалася заборона на доступ до 

публічної служби, викладацької діяльності тощо. У 70-80-х роках XX ст. 

режим люстрації та заборона обіймати посади державної служби 

реалізовувався щодо активних функціонерів недемократичних, у тому числі 

й комуністичних, режимів у країнах Латинської Америки (Аргентина, 

Бразилія, Нікарагуа, Сальвадор, Чилі та інші). Пізніше, у кінці 80-х – на 

початку 90-х років XX ст., під час так званих «оксамитових революцій», 

інститут люстрації отримав поширення в постсоціалістичних (Албанія, 

Болгарія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія та 

інші) і пострадянських (Естонія, Грузія, Латвія, Литва) державах, в яких 

встановлювалися обмеження до проходження державної служби і низки 

інших професій щодо колишніх комуністичних функціонерів (іноді – до всіх 

членів комуністичних партій), співробітників і агентів комуністичних 

спецслужб. Оскарження застосування процедури люстрації в судовому 

порядку підтвердили правомірність її застосування в посткомуністичних 

державах. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 21 жовтня 

2014 р. у справі «Найдин проти Румунії» (Naidin v. Romania) зазначено, що 

норма Закону Румунії, що забороняє особам, які співпрацювали з Секурітате 

(таємною поліцією), бути призначеними на державну службу, є виправданою, 

оскільки держава має легітимний інтерес у регулюванні умов доступу до 

публічної служби [301]. Зокрема, демократична держава має легітимний 

інтерес вимагати від державних службовців лояльності конституційним 

принципам, на яких ця держава заснована. Обмеження, встановлене 

зазначеним Законом, мало на меті захист національної безпеки, прав та 

свобод інших громадян, а також запобігання повторенню тоталітарного 

минулого [301]. 
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Проте необхідно зазначити міжнародні правові акти, справи 

Європейського суду з прав людини в яких було зазначено про не допущено 

допуску людини до державної влади у вигляді люстрації, а саме: 

1. Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 році, де в 

ч. 2 ст. 21 (2) зазначене: «кожен має право вільного доступу до державної 

служби у своїй країні» [111]. 

2. Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16 

грудня 1966 року, де в пункті «с» ст. 25 зазначено: «кожний громадянин 

повинен мати право та можливості без будь-якої дискримінації: допускатися 

у своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби» [252]. 

3. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від  

4 листопада 1950 року. Так в  ст. 14 у поєднанні зі статтею 10 ЄКПЛ або ст. 1 

Протоколу 12 зазначено права заборони дискримінації за ознакою політичної 

належності [188]. 

4.  Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи № 1096 від 27 

червня 1996 року «Про заходи, спрямовані на ліквідацію спадщини колишніх 

комуністичних тоталітарних режимів» [500], де в п. 12 зазначено, що 

люстраційні заходи «можуть бути сумісними з демократичною державою, 

заснованою на принципі верховенства права, за умов дотримання деяких 

критеріїв». Цими критеріями є: провина, саме особиста, а не колективна, 

повинна бути доведена в кожному окремому випадку; повинні гарантуватися 

право на захист, презумпція невинуватості та право на судовий перегляд 

ухваленого рішення; різні функції та цілі люстрації, а саме захист 

новоствореної демократії, і кримінальне право, тобто покарання осіб, які 

вважаються винними, повинні дотримуватися; також люстрація повинна 

мати жорсткі обмеження у часі, як у період її застосування, так і в період, 

впродовж якого здійснюється перевірка. Більш детально критерії роз‘яснені у 

доповіді, що додається до резолюції 1096 (1996), яка містить Керівні 

принципи щодо відповідності люстраційних законів та подібних 
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адміністративних заходів вимогам держави, що базується на принципі 

верховенстві права [500]. 

Неналежність до організацій, заборонених у судовому порядку або 

законодавством. Така вимога міститься, зокрема, у литовському та 

латвійському законах. Більше того, у латвійському законі визначено, що не 

може бути цивільним службовцем також особа, що була на постійній основі 

службовцем секретних, розвідувальних та контррозвідувальних служб 

колишнього СРСР, Латвійської РСР та зарубіжних країн. Відомо також про 

люстраційне законодавство багатьох посткомуністичних країн, яке вимагає 

подання особою (кандидатом на посаду публічної служби або чинним 

публічним службовцем), яка мала зв'язок з органами безпеки, відповідної 

інформації для перевірки. Наприклад, у Польщі, за даними Національного 

інституту пам'яті, під це правило підпадають близько 27 тисяч державних 

службовців, міністрів, парламентарів та адвокатів. Приховування такої 

інформації є підставою для звільнення зі служби [373]. Проведене 

дослідження зазначених обмежень, дозволяє зробити висновок, що наразі не 

всі критерії для застосування люстрації є зрозумілими (наприклад, чому за 

часовий критерій в частині першій статті 3 Закону України «Про очищення 

влади» обраний саме 1 рік: тобто чому люстрація застосовується до осіб, які 

обіймали сукупно не менше одного року відповідну посаду (посади). Крім 

того люстрація не проводиться на індивідуальних засадах; законодавство 

також не передбачає поступового скорочення строку заборони відповідним 

особам займати владні посади [358]. 

Таким чином, лише на прикладі вищезгаданих рішень можна зробити 

висновок про те, що чинне люстраційне законодавство України порушує 

права та свободи людини. І мова в даній ситуації не йде про так зване «м‘яке 

право», консультативні рішення міжнародних організацій чи відповідність 

європейським цінностям. Очевидним є порушення Україною власних 

правових зобов‘язань як члена Ради Європи. 
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Розкриємо статтю 32 Закону України «Про державну службу» [333] у 

відповідності до міжнародно-правових стандартів. Стаття 32 Закону України 

«Про державну службу» [333] враховує положення Модельного кодексу 

поведінки публічних службовців (додаток до Рекомендації № R (2000) 10 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо Кодексів поведінки 

для публічних службовців, а саме: 

- статті 8, якою передбачено, що публічний службовець не повинен 

допускати конфлікт його/її приватного інтересу та своєї публічної позиції 

(посади). Це його/її відповідальність – уникнути конфліктів інтересів, 

реальних, потенційних чи можливих;  

- частин 3–5 статті 13 «Конфлікт інтересів». Оскільки публічний 

службовець зазвичай є єдиною особою, що знає, чи перебуває він/вона в 

ситуації конфлікту інтересів, публічний службовець має особистий обов‘язок 

та відповідальність: бути готовим до будь-якого фактичного чи потенційного 

конфлікту інтересів; ужити заходів, щоб уникнути такого конфлікту; 

повідомити свого керівника про будь-який такий конфлікт, як тільки про це 

стало відомо; виконати будь-яке остаточне рішення для того, щоб відійти від 

ситуації чи позбавити себе вигоди, що створює конфлікт. Кожного разу, коли 

це необхідно, публічний службовець повинен оголосити, чи справді він/вона 

має конфлікт інтересів. Будь-який конфлікт інтересів, оголошений 

кандидатом на посаду публічної служби чи при призначенні на нову посаду в 

публічній службі, повинен бути вирішений перед призначенням; 

 - статті 14 «Повідомлення щодо інтересів»: публічний службовець, що 

займає посаду, де його персональні чи приватні інтереси ймовірно будуть 

порушені його/її офіційними обов‘язками, повинен, як вимагається законом, 

оголосити про це після призначення або своєчасно після того і у випадку, 

коли відбуваються будь-які зміни щодо характеру та ступеня тих інтересів 

[254]. 

У законодавстві більшості розвинених країн велика увага приділяється 

такій проблемі, як «конфлікт інтересів». Наприклад, згідно частини 1 статті 
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36 Кодексу цивільних службовців Греції, «цивільний службовець не може 

займатися питаннями або брати участь у розробці правових актів, особисто 

чи у складі колективного органу, якщо або він сам, або його дружина чи 

чоловік, або кровний родич чи родич за шлюбом до третього коліна, або 

особа, якій службовець приходиться близьким другом чи ворогом, має явну 

зацікавленість у вирішенні такого питання». Порушення цих вимог є 

підставою для скасування відповідного адміністративного акту. До речі, той 

же Кодекс цивільних службовців Греції передбачає, що «керівники служб не 

можуть працювати у місцевості, звідки походять вони самі або їхні дружини 

чи чоловіки» [373, с. 86]. Питання конфлікту інтересів є надзвичайно 

важливим і для України. У суспільстві не повинно бути жодних сумнів у 

доброчесності публічної служби. Відтак, мають попереджатися та 

виключатися від впливу на прийняття рішення приватні інтереси службовця 

(на противагу публічному інтересу). Тобто, усі ситуації, пов‘язані з 

можливими бізнес-інтересами службовця чи близьких йому осіб, та інші 

потенційні конфлікти повинні вирішуватися відкрито та без загрози 

заподіяння шкоди суспільству. 

Дуже серйозною проблемою у цьому аспекті є питання 

працевлаштування (зайнятості) публічного службовця після звільнення зі 

служби. Зокрема, у багатьох країнах запроваджено обмеження (від 1-2 років) 

щодо праці у сфері колишньої відповідальності службовця. Для допомоги 

службовцям у питаннях етики в багатьох країнах навіть створюють окремі 

інституційні механізми (типу посад «уповноважених з питань етики» тощо) 

[373, с. 87]. Надання етичним нормам правового характеру та закріплення 

заходів відповідальності за їх порушення повинно спонукати до сумлінного 

виконання службових завдань. При цьому, на нашу думку, правила 

поведінки публічного службовця мають стати складовою частиною закону 

(законів) про публічну (державну та муніципальну) службу. Слід зазначити, 

що зарубіжні країни широко використовують ресурс «обмеження та 

моніторингу роботи в приватному чи недержавному секторі після звільнення 
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з державної служби» [493, с. 19]. Однак ступінь специфікації його принципів 

різна. Спільним є те, що обмеження застосовується до тих, хто «припинив 

відносини державної служби» і в майбутньому орієнтований на «приватний 

сектор» («недержавні», «приватні» відносини), що викликає підстави для 

виникнення конфлікту інтересів ("приватні інтереси особи" та "суспільні 

інтереси"). Головний принцип запровадження такого обмеження полягає в 

тому, що «... обмежувати і контролювати роботу посадових осіб у 

підприємницькій діяльності або неурядових організаціях після виходу з 

державних посад, оскільки від них очікується утримання від нецільового 

використання пільги державної служби або посади, які вони займали раніше, 

коли шукали роботу або призначення після звільнення з роботи »[ 493, с. 44-

45]. Законодавець різних країн підходить до вирішення цього питання по-

різному, як з точки зору розмежування державних службовців і осіб, які 

займали політичні посади, як суб'єктів такого обмеження, так і з точки зору 

визначення тривалості обмеження та джерела фіксації таких обмеження та 

наслідки невиконання його [177, с. 56]. 

Наприклад, Португалія та Іспанія застосовують це обмеження лише до 

осіб, які займають політичні посади, і, відповідно, діє протягом трьох-двох 

років [177, с. 56]. У Польщі обмеження охоплює як колишніх державних 

службовців, так і осіб, які займають політичні посади, і діє протягом одного 

року з моменту припинення відповідних відносин [177, с. 57]. У Франції 

правила щодо подальшого працевлаштування осіб, які є частиною державної 

служби, детально регулюються з визначенням «прийнятних посад», 

«неприйнятних посад», «прийнятних посад за певних умов», а також 

спеціальної комісії. З професійної етики надає «колишнім функціонерам» 

дозвіл на зайняття цих посад [177, с. 57]. Такий порядок «дозволу на 

працевлаштування» діє протягом п'яти років з моменту припинення 

державно-офіційних відносин. Порушення такого обмеження вважається 

«незаконною безпекою власних інтересів» і передбачає кримінальну 

відповідальність [493, с. 19-20; 177, с. 56]. Злочин також вважається згодою 
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«колишнього функціонера» обіймати посади в компанії, яка «перебувала під 

контролем такої особи протягом останніх п'яти років» [98, с. 29]. У 

Великобританії державні службовці зобов'язані реформувати будь-які 

спроби третіх сторін запропонувати їм роботу, включаючи неурядові 

організації, на майбутнє [98, с. 20]. Канадське законодавство відрізняє 

принципи «обмеження після припинення діяльності» по відношенню до осіб, 

які займають політичні посади та державних службовців відповідно до 

тривалості, а саме: обмеження діє протягом двох років стосовно першого, а 

один рік - для інших. Дворічний термін обмеження також передбачений у 

корейському законодавстві [98, с. 33-39; 177, с. 56]. Законодавство Іспанії 

включає в себе обов'язок «екс-функціонерів» інформувати про всі види 

попередньої діяльності, у тому числі «на основі консультативних та інших 

підстав», при отриманні роботи [98, с. 41]. Як правило, при визначенні змісту 

«обмеження після припинення діяльності», перераховані можливі сфери 

зайнятості з акцентом на попередні контрольні, наглядові або фінансові 

відносини особи з цими сферами. Наприклад, у Франції обмеження 

застосовуються до «... тих установ, організацій, компаній, корпорацій, які 

надаються урядом або з якими укладені угоди, а також в установах продажу 

нерухомості або ощадних установах» [505, с. 35]. Канадська правова система 

використовує узагальнену фразу, а саме: «... з якою людина мав значні 

офіційні відносини» [505, с. 33]. Як і в законодавстві Кореї ―... особа була 

пов'язана під час виконання функцій, що займають посаду‖ [505, с. 37]. 

Законодавство США також консолідує «обмеження після припинення 

служби», однак розмежування принципів дотримання його здійснюється з 

акцентом на: а) особу та його особливий статус («вищі посадові особи», 

«державні службовці») що встановлює терміни та зміст обмеження - ―три 

роки для першого та двох років для інших стосовно будь-яких відносин у 

приватному секторі та відносин з компаніями, для яких виконувались 

функціональні обов'язки; б) «ступінь зв'язку» у процесі діяльності з особою - 

якщо особа «особисто і істотно» брала участь «у вирішенні конкретних 
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питань» як посадова особа, взагалі не може представляти інтереси у 

відносинах з органами виконавчої влади в вирішення таких питань» [ 487, с. 

104]. Якщо особа «особисто і по суті» не брала участі у вирішенні таких 

питань, то людина «втрачає право займатися практикою протягом двох років 

після звільнення» [487, с. 104]. 

Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що проаналізований захід 

примусу в службовому праві, не пов‘язаний з юридичною відповідальністю 

такий як очищення влади містить кілька серйозних недоліків і вимагає 

перегляду, принаймні в наступних аспектах: а) люстрація повинна 

застосовуватися тільки до тих посад, які дійсно можуть становити значну 

загрозу для прав людини та демократії; перелік посад, який підлягає 

люстрації, повинен бути переглянутий; б) вина повинна бути доведена в 

кожному окремому випадку, і не може резюмуватися лише на підставі 

приналежності до категорії державних посад; критерії люстрації повинні 

бути переглянуті; г)  повноваження щодо проведення люстрації необхідно 

забрати у Міністерства юстиції та передати їх спеціально створеному 

незалежному органу, з активним залученням громадянського суспільства; 

д) процедура люстрації повинна проходити з гарантуванням справедливого 

судового розгляду (право на адвоката, рівності сторін, право бути заслуханим 

особисто); адміністративне рішення про люстрацію повинно бути 

призупинене до винесення остаточного судового рішення; в законі про 

люстрацію необхідно передбачати такі гарантії; д) інформація про осіб, що 

підпадають під люстраційні заходи, може бути оприлюднена тільки після 

винесення судом остаточного рішення [53]. 

Доведено, що подальше застосування чинної редакції Закону України 

«Про очищення влади» в умовах визнання Венеціанською комісією його 

невідповідності міжнародним стандартам, означатиме свідоме порушення 

конституційних прав і свобод сотень тисяч громадян України, що потягне за 

собою величезну суспільну напругу, матиме тяжкі наслідки для люстрованих 

осіб та їх сімей, вимагатиме відшкодування за рахунок коштів державного 
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бюджету України судових витрат та виплат заробітної плати за час 

вимушеного прогулу незаконно звільненим з роботи особам, права яких 

підлягатимуть поновленню.  

З урахуванням зарубіжного досвіду, щодо обмеження строку займатися 

підприємницькою діяльності або укладати трудові договори  після звільнення 

з державної служби (Португалія – 2 роки; Іспанія- 3 роки; Кореї – 2 роки; 

Канада – 2 роки; Франція 5 років; США – 2роки), необхідно внести зміни до 

частини 1 статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» шляхом 

збільшення строку з одного року до двох, та викласти в такій редакції:  

«1.Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 

цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, 

пов‘язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 

забороняється:: 

1) Протягом двох років з дня припинення відповідної діяльності 

укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому 

цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 

цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв‘язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом двох років з дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення 

зазначеної діяльності». 
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3.4 Основні напрями вдосконалення правових засад примусу в 

службовому праві, не пов’язаного з юридичною відповідальністю 

 

 

Виходячи із змісту підрозділів 3.1. – 3.3 дослідження можна 

виокремити наступні напрямки удосконалення правових засад примусу у 

службовому праві, не пов‘язаного із юридичною відповідальністю: правовий 

та організаційний. Відповідно до абз. 2 статті 19 Закону України «Про 

державну службу» [333], зазначено, що на державну службу не може 

вступити особа, яка:  

1) досягла шістдесятип‘ятирічного віку; 

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або 

дієздатність якої обмежена; 

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість 

не погашена або не знята в установленому законом порядку; 

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, 

пов‘язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або 

пов‘язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня 

набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

6) має громадянство іншої держави; 

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її 

проведення; 

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення 

влади». 

Проте пункт 8 абз. 2 статті 19 Закону України «Про державну службу» 

[333] не відповідає ані міжнародно-правовим стандартам, ані принципам 

державної служби, а саме рівності, доступності, ані основному закону нашої 

країни [189]. Так в ст. 38 Конституції України зазначено, що громадяни 

користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до 
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служби в органах місцевого самоврядування. Крім того в статті 43 основного 

закону закріплено, що кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується [189]. Держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 

роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 

потреб [189]. 

За даними Реєстру щорічних деларацій, кількість поданих щорічних 

декларацій за 2016 рік становила 1 120 069, станом на 06.03.2018 р. кількість 

поданих щорічних декларацій за 2017 рік - близько 210 000. В реєстрі 

судових рішень існує тільки з 01.01.2015 року вже 10124 рішень судів  різних 

інстанцій, з них 5447 постанов та 4677 ухвал, де предметом оскарження є 

невірне застосування Закону України «Про очищення влади» суб‘єктами 

владних повноважень. Необхідно зазначити, що в переважній більшості є 

формальний підхід органів виконавчої влади щодо перевірки достовірності 

законності набуття майна (рухомого чи нерухомого) державного службовця. 

Наприклад, у постанові Верховного суду від 14.02.2018 за 

справою  К/9901/1179/18 824/822/15-а [300] було встановлено, що у травні 

2015 року ОСОБА_2 звернулася до суду з адміністративним позовом 

до  Чернівецької митниці ДФС, Державної податкової інспекції у м. 

Чернівцях Головного управління ДФС у Чернівецькій області (далі - ДПІ у м. 

Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області), в якому просила: скасувати 

висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених 

пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» 

[358], складений ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області 6 

лютого 2015 року №412/9/24-12-17-03-15, в частині невідповідності наданої 

нею інформації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру, набутого нею за час перебування на посадах, визначених у 

пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» 
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[358] за 2013 рік; скасувати Наказ Чернівецької митниці ДФС від 8 квітня 

2015 року № 199-о «Про звільнення ОСОБА_2»; поновити позивача з 9 

квітня 2015 року на посаді головного державного інспектора відділу митних 

платежів управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного 

регулювання Чернівецької митниці ДФС; стягнути з відповідача на користь 

ОСОБА_2 заробітну плати за час вимушеного прогулу з 9 квітня 2015 року 

по день поновлення на посаді. 

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_2 зазначила, що 9 квітня 

2015 року іі було звільнено із займаної посади на підставі пункту 7-2 статті 

36 Кодексу законів про працю України  [154] у зв'язку зі встановленням ДПІ 

у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області під час проведення 

перевірки відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» 

[358] недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), 

вказаного позивачем у декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання 

фінансового характеру за 2013 рік. 

У сформованому висновку ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у 

Чернівецькій області вказано, що позивачем у декларації не відображено 

відомості про наявність у неї транспортного засобу Мерседес Бенц, 1992 

року випуску [300]. 

ОСОБА_2 вказує, що нею подано письмові пояснення, які не було 

враховано під час складання висновку, а відтак вважає наказ про її звільнення 

незаконним, у зв'язку з чим звернулась до суду з метою захисту своїх прав. 

Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 8 

червня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного 

адміністративного суду від 16 вересня 2015 року, позов задоволено. Визнано 

протиправним та скасовано висновок ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у 

Чернівецькій області від 6 лютого 2015 року №412/9/24-12-17-03-15 про 

результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 

частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» [358]. Визнано 

протиправним та скасовано наказ Чернівецької митниці ДФС від №199-о 8 
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квітня 2015 року «Про звільнення ОСОБА_2». Поновлено ОСОБА_2 на 

посаді головного державного інспектора відділу митних платежів управління 

адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання 

Чернівецької митниці ДФС з 10 квітня 2015 року. Стягнуто з Чернівецької 

митниці ДФС на користь позивача середній заробіток за час вимушеного 

прогулу з 10 квітня 2015 року по 8 червня 2015 року у сумі 6012,50 грн., за 

вирахуванням отриманої позивачем допомоги по безробіттю. Постанову в 

частині поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку у межах 

суми стягнення за один місяць звернуто до негайного виконання. Стягнуто з 

Державного бюджету України на користь позивача судовий збір у розмірі 85 

грн. [300]. 

Не погодившись з ухваленими у справі судовими рішеннями, 

відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України з 

касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування 

судами норм матеріального та процесуального права, просив рішення судів 

попередніх інстанцій скасувати, ухвалити нове судове рішення, яким у 

задоволенні позовних вимог ОСОБА_2 відмовити [300]. 

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ОСОБА_2, починаючи з 

23 жовтня 1996 року проходила службу в митних органах, а з 18 листопада 

2014 року займала посаду головного державного інспектора відділу митних 

платежів управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного 

регулювання Чернівецької митниці ДФС. 

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_2 та скасовуючи оскаржувані 

висновок та наказ про звільнення, суди першої та апеляційної інстанцій 

виходили з того, що вони є незаконними та необґрунтованими, оскільки 

недостовірність відомостей, яка може бути підставою для звільнення особи 

та застосування до неї відповідних заборон, повинна встановлюватись в 

сукупності з невідповідністю вартості майна, яке належить особі. Тобто, саме 

по собі неповне декларування наявного у особи майна не може бути 

підставою для застосування Закону України «Про очищення влади» [358] в 
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частині звільнення особи з посади в разі, якщо це майно було набуте особою 

на законних підставах та за рахунок коштів, отриманих із законних джерел. 

Відповідачем при здійсненні відносно позивача перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади» [358] контролюючим органом не 

було встановлено невідповідності вартості майна доходам, отриманим із 

законних джерел, а тому вартість майна, набутого позивачем за час 

перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 

Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій 

інформації про його доходи, отримані із законних джерел. 

За правилами частини десятої статті 5 Закону України «Про очищення 

влади» [358] у разі встановлення за результатами перевірки недостовірності 

відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої цієї статті, орган, який 

проводив перевірку, протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх 

недостовірностей та/або невідповідностей, але не пізніше ніж на тридцятий 

день з дня отримання запиту та копії декларації особи, повідомляє про них 

особу, стосовно якої проводиться перевірка. Особа, стосовно якої 

проводиться перевірка, не пізніше ніж на п'ятнадцятий робочий день з дня 

отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за 

такими фактами та підтверджуючі документи, які є обов'язковими для 

розгляду та врахування відповідним органом при підготовці висновку про 

перевірку. 

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку, що органи ДФС 

здійснюють перевірку осіб, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 

2 Закону України «Про очищення влади» [358]за двома критеріями: 1) 

достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), вказаного 

(вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру; 2) відповідність вартості майна (майнових прав), 

набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини 

першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел. 
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При цьому, під час проведення перевірки, передбаченої Законом 

України «Про очищення влади» [358], контролюючим органом має бути 

встановлена не лише невідповідність відомостей, зазначених у декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, а й також 

врахований час набуття майна та незаконність джерел таких доходів. 

З матеріалів справи вбачається, що 6 лютого 2015 року ДПІ у 

м. Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області відносно позивача складено 

висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених 

пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» 

[358], згідно з яким у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_2 вказала недостовірні відомості 

щодо наявності майна, набутого нею за час перебування на посадах, 

зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про 

очищення влади» [358], а саме: не відобразила транспортний засіб Мерседес 

Бенц Е200, 1992 року випуску. 

Поряд з цим, податковим органом встановлено, що вартість майна 

(майнових прав), вказаного позивачем у декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, набутого нею за 

час перебування на посадах, визначених пунктом 1-10 частини першої статті 

2 Закону України «Про очищення влади» [358], відповідають наявній 

податковій інформації про доходи, отримані нею із законних джерел. 

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, ОСОБА_2 2 

лютого 2015 року на ім'я начальника ДПІ у м. Чернівцях ГУ ДФС у 

Чернівецькій області було написано письмове пояснення, в якому вказано, 

що транспортний засіб Мерседес Бенц, 1992 року випуску продано нею у 

2011 році по дорученню з умовою зняття з обліку в МРЕО. Вказане 

підтверджується Договором купівлі-продажу транспортного засобу від 6 

серпня 2011 року. З наведених обставин даний автомобіль не зазначила в 

декларації [300]. 
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Судами при ухваленні рішень обґрунтовано зазначено, що інформація 

про недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) 

та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаних у декларації, 

або виявлених органами державної фіскальної служби у процесі проведення 

перевірки, не може бути підставою для застосування заборони без 

врахування обов'язкових умов, що таке майно (майнові права) було набуте за 

час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини 

першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» [358], і його вартість 

не відповідає доходам, отриманим із законних джерел. 

Отже, не зазначення у декларації майна не тягне за собою настання 

відповідальності за Законом України «Про очищення влади» [358]. 

Таким чином, оскільки відповідачами не доведено правомірність 

прийняття оскаржуваних висновку та наказу про звільнення ОСОБА_2 з 

посади головного державного інспектора відділу митних платежів 

управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного 

регулювання Чернівецької митниці ДФС, то суди попередніх інстанцій 

дійшли обґрунтованого висновку щодо задоволення позовних вимог, 

скасування висновку про результати перевірки достовірності відомостей, 

передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про 

очищення влади» [358] від 6 лютого 2015 року № 412/9/24-12-17-03-15, 

складеного стосовно позивача та Наказу Чернівецької митниці ДФС від 8 

квітня 2015 року № 199-о «Про звільнення ОСОБА_2». 

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів вважає, що постанова 

Чернівецького окружного адміністративного суду від 8 червня 2015 року та 

ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2015 

року ґрунтуються на правильно встановлених фактичних обставинах справи, 

яким дана належна юридична оцінка, правильно застосовані норми 

матеріального права, що регулюють спірні правовідносини, та не допущено 

порушень процесуального закону, які призвели або могли призвести до 

неправильного вирішення справи. Усі доводи та їх обґрунтування викладені в 
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касаційній скарзі не спростовують висновків судів попередніх інстанцій, 

тому підстави для скасування ухвалених судових рішень та задоволення 

касаційної скарги відсутні. 

Крім того, на сьогоднішній час в рішеннях Європейського суду з прав 

людини існують численні рішення щодо недопущення особи до державної 

служби, або встановлення державою різних обмежень. Наприклад, Рішення 

Європейською суду з прав людини розглядав питання люстрації у декількох 

справах, які стосуються відповідного законодавства: 

 ―Турек проти Словаччини‖ (Turek v. Slovakia), заява № 57986/00 

від 14 лютого 2006 р.) [107]. У рішенні, ухваленому 14 лютого 2006 року у 

справі ―Турек проти Словаччини‖, Європейський суд з прав людини (далі — 

Суд) постановив, що: мало місце порушення ст. 8 Конвенції про захист прав 

людини s основоположних свобод (далі — Конвенція); було порушено ч. 

1 ст. 6 Конвенції щодо права на розгляд справи упродовж розумного строку. 

Відповідно до ст. 41 Конвенції Суд призначив сплатити заявнику 8000 євро 

як компенсацію моральної шкоди і 900 євро на відшкодування судових 

витрат.  Зміст рішення Суду Заявник передовсім скаржився на збереження в 

архівах колишньої ДСБ Чехословаччини його справи, де він значився як її 

співробітник. Також п. Турек оскаржував висловлену йому недовіру з 

мотивів безпеки. Зрештою він стверджував, що відмова у задоволенні позову 

щодо незаконного збереження його справи в архівах ДСБ і наслідки, які з 

цього випливали, були порушенням його права на повагу до приватного 

життя. Заявник, крім того, оскаржував тривалість судового розгляду його 

справи. Він зазначав про порушення ст. 8 Конвенції та ч. 1 ст. 6 Конвенції. 

Суд визнав законну можливість обмеження доступу учасників судового 

процесу до ознайомлення з матеріалами служби безпеки навіть тоді, коли 

служба є однією зі сторін у справі. Втім, коли йдеться про процедуру 

люстрації, такий підхід, на думку Суду, є незастосовним. Адже процедура 

люстрації стосується передовсім встановлення фактів, які мали місце давно, 

зазвичай ще за часів комуністичного режиму. А відтак, справи щодо 
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люстрації не зачіпають поточні питання функціонування служби безпеки. 

Стосовно цієї справи Суд звернув особливу увагу на те, що у ній йшлося про 

законність дій служби безпеки. А ця обставина ще більше послаблювала 

принцип обмеженого доступу до матеріалів служби. Національні суди, які 

розглядали справу, вважали, що принциповим було те, аби заявник сам довів, 

що втручання держави у його права суперечило чинним на той час правилам. 

Насправді, ці правила були таємними, і заявник не мав повного доступу до 

них. Натомість СР мала цілковитий доступ до цих документів. Тому Суд 

дійшов висновку, що така вимога судів до заявника була для нього 

надмірним тягарем, а точніше – обов‘язком, який не можна було виконати. 

Така вимога порушувала принцип процесуальної рівності сторін. Отож Суд 

постановив, що мало місце порушення ст. 8 Конвенції. Підставою порушення 

Суд визнав відсутність процедури, яка надала би заявнику можливість 

домагатися захисту свого права на повагу до приватного життя. Суд не 

вважав за необхідне окремо вивчати скаргу щодо можливих негативних 

наслідків для приватного життя заявника, спричинених відмовами у 

задоволенні його скарг на національному рівні. Також Суд не розглядав 

питань про законність відкриття колишньою ДСБ справи щодо заявника і про 

підставність висновку про недовіру йому з мотивів безпеки. Далі Суд 

розглянув скаргу заявника на надмірну тривалість судового провадження. 

Суд передусім взяв до уваги те значення, яке для заявника мала 

оперативність вирішення його справи. Відтак Суд постановив, що розгляд 

справи заявника упродовж семи років і майже п‘яти місяців двома судовими 

інстанціями був надмірним і порушував вимогу розумної тривалості, 

передбачену ч.1 ст. 6 Конвенції. 

 у Польщі: 

а) «Матиєк проти Польщі» (Matyjek v. Poland), заява № 38184/03 від 30 

травня 2006 р. [106]. У дані справі Заявник був люстрований за співпрацю з 

комуністичними органами безпеки Польщі. Не згодний із національною 

судовою процедурою люстрації, у зв‘язку із тим, що Заявник не мав права 
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(можливості) у повній мірі користуватися матеріалами люстраційного 

провадження, зокрема використовувати у суді записи та нотатки зі справи (у 

зв‘язку з секретністю), Заявник звернувся до ЄСПЛ (Суд).  

Після дослідження матеріалів судової справи, Суд позов задовольнив, 

зазначивши, що У світлі вищевикладеного, Суд вважає, що у зв‘язку з 

секретністю документів і обмеженнями на доступ до матеріалів справи для 

особи, що підлягає люстрації, а також привілейованим становищем Комісара 

з питань інтересів суспільства в люстраційному розгляді, здатність заявника 

довести, що його контакти з комуністичними спецслужбами не були 

«навмисним і таємним співробітництвом» за змістом Закону про люстрацію, 

була дуже обмежена. 

Зважаючи на конкретний контекст люстраційного розгляду, а також 

кумулятивне застосування цих правил, Суд вважає, що на заявника був 

покладений практично нереальний тягар й принцип рівності був порушений. 

За цих обставин Суд доходить висновку, що люстраційний розгляд відносно 

заявника в цілому не може вважатися справедливим за змістом статті 6 §1 

Конвенції в сукупності зі статтею 6 §3. Відповідно, мало місце порушення 

цих положень. Також у даній справи Суд застосував статтю 41 Конвенції – 

справедлива сатисфакція (компенсація). У даній справі, виходячи зі 

принципу прецедентного права, Суд посилається на інші «люстраційні 

справи», зокрема, справу Turek v. Slovakia case (no. 57986/00, §115, ECHR 

2006). Майже аналогічне рішення Європейського суду з прав людини  

зазначено в справі «Бобек проти Польщі» (Bobek v. Poland), заява № 68761/01 

від 17 липня 2007 р. 

б) «Любох проти Польщі» (Luboch v. Poland), заява № 37469/05 від 15 

січня 2008 р. [105]. Так, у рішенні «Любох проти Польщі» ЄСПЛ наголошує, 

що люстраційна процедура не може слугувати покаранням, оскільки це 

прерогатива кримінального права. Якщо норми національного закону 

допускають упровадження обмеження прав, гарантованих Конвенцією, то 

такі обмеження мають бути достатньо індивідуальні. Люстраційні процедури 
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мають відповідати критеріям доступності, а при розгляді справ про 

люстрацію мають бути дотримані всі стандарти справедливого судового 

розгляду та вимог, передбачених статтею 6 Конвенції щодо кримінальних 

проваджень. Зокрема, особі, яка піддається люстрації, мають бути 

забезпечені всілякі гарантії, притаманні кримінальному переслідуванню. 

Такими гарантіями передусім має бути презумпція невинуватості (пункт 61). 

Необхідність доведеності вини кожної особи, яка піддається люстраційним 

процедурам, європейськими стандартами визначено як один із ключових 

критеріїв, що стосуються процедури люстрації, на чому наголошує 

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) у 

висновку від 14-15 грудня 2012 року Ле СВЬ-АВ(2012)028 щодо «Закону про 

люстрацію» колишньої югославської республіки Македонія (пункт 7) [105]. 

в) ―Шульц проти Польщі‖ (Schulz v. Poland), заява № 43932/08 від 13 

листопада 2012 р.) полягає в тому, що заявник не могла отримати доступ до 

всіх документів, що її стосуються, які були створені комуністичними 

спецслужбами, незважаючи на рішення Конституційного суду Польщі від 26 

жовтня 2005 року (справа № K 31/04) та наступні поправки до Закону про 

Інститут, а також рішення Конституційного суду Польщі від 11 травня 2007 

року (справа K 2/07) [108]. Важливо, що на момент публікації «списку 

Вільдштейна» у 2005 році, заявник не мала можливості отримати доступ до 

документів, що її стосуються, аби з‘ясувати причину внесення її імені в 

зазначений перелік. 

Численні спроби заявника протягом багатьох років захистити своє 

добре ім‘я виявилися безрезультатними. Заявник стверджувала, що право на 

повагу до приватного життя включає позитивне зобов‘язання держави 

забезпечити наявність ефективної та доступної процедури, що дозволяє 

людям отримати доступ до документів, що їх стосуються та які були створені 

комуністичними спецслужбами. В результаті чого суд постановив порушення 

статті 8 Конвенції щодо доступу до матеріалів заявника прийнятною та 

виплатити EUR 5000 (п‘ять тисяч євро) заявниці. 
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– у Литві – ―Сідабрас і Дзяутус проти Литви‖ (Sidabras and Džiautas 

v. Lithuania), заяви №№ 55480/00 та 59330/00 від  27 липня 2004 р.; ―Райніс  

та Гаспаравічюс проти Литви‖ (Rainys and Gasparavičius v. Lithuania), заяви 

№№ 70665/01 та 74345/01 від 7 квітня 2005 р.; ―Жічкус проти Литви‖ (Žičkus 

v. Lithuania), заява № 26652/02 від 7 квітня 2009 р.) [102].  

В справі «Сідабрас і Дзяутус проти Литви‖ (Sidabras and Džiautas v. 

Lithuania»  було встановлено, що протиправним є обмеження зайняття посад 

у приватному секторі [102]. KGB Act був визнаний спізнілим, оскільки 

пройшло вже близько 10 років з моменту проголошення незалежності. 

З тих же причин можна вважати спізнілими норми українського 

законодавства щодо КДБ чи структур комуністичної партії (аргументом на 

користь може бути той факт, що до цього Україна через характер владних 

еліт не мала можливості ухвалення відповідних норм – проте в будь-якому 

разі це питання є спірним і потребує обґрунтування України). 

В справі «Жічкус проти Литви‖ (Žičkus v. Lithuania)» встановлено, що 

колишній таємний співробітник КДБ Литовської РСР Егидіюс Жічкус виграв 

в Європейському суді з прав людини справу проти влади Литви, яка в 2001 

році позбавила його роботи за співпрацю з радянськими спецслужбами [104].  

Згідно з литовським законом про люстрацію, що набрав чинності в 

1999 році, до 2009 року відносно колишніх співробітників КДБ діяв ряд 

обмежень на працевлаштування в державній і приватній сфері. У 2000 році 

литовська влада з`ясувала, що Жічкус був пов`язаний з радянськими 

спецслужбами (у 80-х роках він добував інформацію для КДБ, працюючи 

спортивним журналістом). У 2001 році інформацію про минуле Жічкуса було 

опубліковано в «Державних відомостях». Через це він був звільнений з МВС 

і втратив можливість працювати адвокатом. Європейський суд з прав людини 

визнав, що дії Литви в даному випадку були дискримінацією і порушенням 

недоторканості приватного і родинного життя. Державу зобов`язали 

компенсувати Жічкусу судові витрати на суму майже 3,5 тисячі євро. 

Моральний збиток позивачеві відшкодовувати не будуть - суд постановив, 
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що визнання несправедливості саме по собі є достатньою компенсацією. За 

даними "Інтерфаксу", Жічкус - перший колишній таємний співробітник КДБ, 

який довів в Страсбурзі неправомірність литовського закону про люстрацію. 

До цих пір дію цього закону успішно оспорювали в Страсбурзі лише колишні 

штатні співробітники КДБ, зокрема, Юозас Сидабрас, Кястутіс Джяутас, 

Антанас Гаспаравічюс і Раймундас Райніс [104]. 

В рішенні ЄСПЛ «Адамсон проти Латвії» (Adamsons v. Latvia), заява № 

3669/03 від 24 червня 2008 р.) встановлено 4 вимоги до люстрації: люстрації 

має включати елементи відкритості, доступності, зрозумілості; люстрація не 

має бути спрямована лише на покарання, вона не має жодного відношення до 

кримінального переслідування; люстрація має проводитись на 

індивідуалізованих засадах; люстраційні заходи є тимчасовими, їхнє 

застосування має зменшуватись з часом [103]. Саме тому Закон України 

«Про очищення влади» підлягаю скасуванню, абз. 2 статті 19 Закону України 

«Про державну службу» [333] необхідно виключити 8 підставу для 

державних службовців, які підпадають під заборону, встановлену Законом 

України «Про очищення влади».  

Стаття 69 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

передбачає вік якого не можна бути суддею, тобто державним службовцем  

«не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п‘яти років» [367], що в 

свою чергу призводить до певної не узгодженості із статтею 19  Закону 

України «Про державну службу» [333], в якій зазначено, що громадяни 

України набувають право на державну службу з 18 років, що зумовлено 

особливостями завдань, функцій і повноважень режиму державної служби, та 

жодних інших  норм відсильного характеру не передбачено. 

Виходячи із зазначеного необхідно внести зміни до статті 19 Закону 

України «Про державну службу» шляхом внесення змін до пункту 1, а саме: 

«1. Право на державну службу, крім посад суддів, мають повнолітні 

громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким 
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присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 1) магістра - для посад категорій 

"А" і "Б";2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В". 

Необхідно акцентувати увагу на аргументи, які викладені в документах 

Венеціанської комісії, що люстрація «може застосовуватися тільки для 

ліквідації або суттєвого зменшення загрози, яку суб‘єкт люстрації становить 

для формування життєздатної і вільної демократичної держави, 

використовуючи своє особливе становище, порушуючи права людини або 

блокуючи процес демократизації». Відповідно до рішень Європейською суду 

з прав людини, особливий історичний і політичний контекст, який впливає на 

структуру демократичних інститутів, може становити загрозу для нового 

демократичного порядку (через відродження ідей, які можуть бути здатними 

відновити тоталітарний режим, якщо для цього є сприятливе підґрунтя), а 

отже, може виправдати застосування люстраційних заходів щодо дій, 

вчинених після повалення тоталітарного режиму. Зрештою, кожна 

демократична держава може вимагати від своїх службовців мінімальної 

лояльності та може звільнити осіб з посад іншим способом, не вдаючись до 

такого особливого інструменту, як люстрація. 

Як вірно зазначають Т. Коломоєць Т.О., П. Лютіков, обмеження щодо 

одержання подарунків, на відміну від заборони, містять «рамкові ліміти» 

поведінки службовця, тобто, на відміну від «табу», обмеження передбачає 

модель поведінки, яку можна визначити як таку, що «дозволена, однак за 

певних умов». Як наслідок, у законодавстві можна виокремити «заборонені 

подарунки», а також «дозволені подарунки, якщо вони відповідають певним 

ознакам, із дотриманням умов їх одержання», а також «абсолютно дозволені 

подарунки» («подарунки без умов для їх одержання») [178, с. 166]. На жаль, 

законодавець використовує чимало оціночних понять у формулюванні 

«дозволених подарунків», а саме «... які відповідають загальновизнаним уяв-

ленням про гостинність» (ч. 2 ст. 23 Закону), завдяки чому виникають 

проблеми, пов‘язані з тлумаченням цих положень на практиці, під час 

з‘ясування того, чи належить цей предмет за своїми ознаками до «дозволених 
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подарунків» чи ні, а отже й із дотриманням або ж недотриманням 

встановлених обмежень [168, с. 68; 178, с. 166]. Аналіз зарубіжного 

законодавства свідчить про те, що така практика нормотворення є досить 

поширеною, однак задля ефективного запобігання правопорушенням, 

пов‘язаним із корупцією, з використанням його всіх засобів бажано уникати 

у формулюванні визначень подарунка, його видів, його ознак використання 

оціночних понять, віддавши перевагу вказівці на вартісні ознаки подарунку, 

прив‘язку до професійної діяльності особи, характеристику особи, яка цей 

подарунок пропонує (надає) [98, с. 36; 178, с. 167].  

У цьому аспекті слід звернути увагу на особливість цього обмеження у 

його зв‘язку з т. з. «діловими подарунками», «офіційними подарунками», 

тобто тими подарунками, які надані державі, територіальній громаді, 

комунальній чи державній установі тощо, хоча фактично вони й надані особі, 

яка представляє вищезазначені утворення під час офіційних прийомів, 

візитів, заходів тощо [178, с. 166]. Хоча ст.ст. 23, 24 Закону України «Про 

запобігання корупції» [339] детально це питання не регламентують (лише ч. 3 

ст. 23 Закону), втім окремою Постановою Кабінету Міністрів України 

регламентується порядок передачі таких подарунків вищезазначеним 

утворенням, недотримання якого також можна розглядати як порушення 

«спеціальних обмежень». Відсутність визначення «офіційного подарунка» й 

навіть його ознак (лише вказівка на те, що вони «одержані як подарунок 

державі, територіальній громаді, державній або комунальній установі ...») 

зумовлює питання з‘ясування, чи є таким подарунком квіти, сувеніри, 

канцелярські прилади, які надавалися всім учасникам офіційного заходу? 

[178, с. 166]. У цьому аспекті бажано було б урахувати досвід зарубіжних 

країн у частині регламентації відповідного питання з чітким визначенням 

того, що «… якщо ці предмети надаються кожному учаснику заходу з метою 

виконання своїх обов‘язків, а також квіти й предмети, які надаються як 

офіційне заохочення (нагорода) персонального характеру, вони є не 
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офіційними подарунками», а отже не передаються державі, територіальній 

громаді, державній або комунальній установі тощо [76, с. 93; 178, с. 166]. 

Поводження з подарунками передбачає детальну регламентацію 

поведінки публічного службовця задля уникнення недотримання 

встановлених заборон [178, с. 167]. Цікавим є те, що законодавець приділяє 

цьому увагу як на рівні базового законодавчого акта, щоправда, 

зосереджуючи увагу лише на деталізації відповідної моделі поведінки 

публічного службовця стосовно безпосереднього «контакту» з особою, яка 

пропонує (надає) подарунок [178, с. 167]. Так, у ч. 1 ст. 24 Закону України 

«Про запобігання корупції» [339] законодавець виділяє чотири послідовних 

дії, які публічний службовець зобов‘язаний вчинити у разі виникнення 

відповідної поведінки [178, с. 167]. Зокрема, публічний службовець має 

відмовитися від пропозиції, ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію 

(якщо це можливо), письмово повідомити про цей факт безпосереднього 

керівника або керівника органу, установи, підприємства, організації, 

спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції (ч. 1 ст. 24 

Закону) [178, с. 167].  

Як вірно зазначають Т. Коломоєць, П. Лютіков, недотримання 

відповідної процедури й можна розглядати як порушення встановлених 

обмежень. Більше того, слід зазначити, що у ч. 2 цієї ж статті законодавець 

визначає модель поведінки у разі, коли публічний службовець виявив 

подарунок (майно, що може бути подарунком) у своєму службовому 

приміщенні, зобов‘язуючи його письмово повідомити у строк «невідкладно, 

але не пізніше одного робочого дня» про цей факт безпосереднього керівника 

або керівника відповідного підприємства, органу, установи (ч. 2 ст. 24 Закону 

України «Про запобігання корупції» [339]). З одного боку, базовий 

законодавчий акт визначає модель поведінки особи у відповідній ситуації, 

визначаючи «межі такої поведінки», забезпечуючи запобігання порушенню 

обмежень [178, с. 167]. Водночас, з іншого боку, залишає поза увагою 

регламентацію поведінки публічного службовця у разі одержання «майна, 
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яке може бути дозволеним подарунком», щодо з‘ясування відповідності 

загальновизнаним уявленням про гостинність, відповідного предмета, щодо 

з‘ясування його вартості (що саме публічний службовець має робити у 

кожному конкретному випадку надходження відповідної пропозиції з 

предметом, який «може бути дозволеним подарунком»?) [178, с. 167].  

Відсутність детально регламентованої процедури дотримання 

обмежень не дозволяє з упевненістю стверджувати той факт, чи узгоджується 

модель поведінки публічного службовця із встановленими обмеженнями, що 

й зумовлює потребу регламентації моделі поведінки публічного службовця 

щодо з‘ясування: по-перше, ознак «дозволеного» чи «забороненого» 

подарунку, а отже правомірності його одержання; по-друге, поводження з 

подарунком у разі його виявлення (надходження) поза службовим 

приміщенням, безпосередньо у близьких осіб публічного службовця (в тому 

числі за місцем їх проживання чи роботи) [178, с. 167]. Як базове положення 

можна було б використати Методичні рекомендації щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції  від 29.09.2017 № 839, а саме: «у разі 

виявлення майна, яке може бути подарунком, публічним службовцем за 

місцем свого проживання чи у громадському місці, він зобов‘язаний негайно 

повідомити про це правоохоронні органи» (п. 1.2.1 Методичних 

рекомендацій) [346]. Відповідним положенням бажано доповнити ч. 2 ст. 24 

Закону України «Про запобігання корупції» [339]. Також бажано остаточно 

визначити питання, пов‘язане з тим, що публічний службовець у разі 

наявності у нього сумнівів щодо можливості одержання подарунку має право 

письмово звернутися до територіального органу НАЗК для одержання 

роз‘яснення, що є досить важливим у правозастосуванні, втім незрозумілою 

залишається модель поведінки публічного службовця стосовно предмета, 

«який може бути подарунком», до отримання відповідного роз‘яснення 

НАЗК [178, с. 167]. Цілком виправданим є письмове повідомлення про факт 

пропозиції (виявлення) відповідного предмета керівника й передача його 
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керівникові, а після отримання роз‘яснення щодо можливості одержання - 

повернення службовцеві [178, с. 167]. Втім, враховуючи специфічні 

можливості ознаки предмета, до моменту його повернення він може 

зіпсуватися, або ж зберігання його до моменту повернення може вимагати 

певних зусиль від керівника, а отже, виникає питання, чи зобов‘язаний це 

робити останній або хто буде відшкодовувати (компенсувати) зусилля 

керівника за відповідний період очікування [178, с. 167]. 

Проаналізувавши Закон України «Про державну службу» щодо даного 

питання необхідно констатувати, чомусь законодавець залишив поза увагою 

висвітлення окремою статтею суміщення державних службовців є 

неприпустимим. Саме тому з метою розроблення та прийняття окремої статті 

в Закон України «Про державну службу» необхідно проаналізувати інші 

законодавчі акти що регулюють зазначене питання.  

Наприклад, в статті 66 Законі України «Про Національну поліцію» 

[357] - службове сумісництво поліцейських, зазначене, що поліцейський не 

може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною 

діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої. В статті 18 

Закону України «Про прокуратуру», зазначене, що  перебування на посаді 

прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної 

влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з 

представницьким мандатом на державних виборних посадах [362]. Вимоги 

щодо несумісності не поширюються на участь прокурорів у діяльності 

виборних органів релігійних та громадських організацій. На прокурора 

поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності, визначені Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» [362]. 

Отже, як бачимо, законодавець в цій статті є більш радикальним та не 

залишив право прокуророві займатися науково., викладацькою  або творчою 

діяльністю, що є порушенням норм: 1) статті 43 Конституції України: 

«Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
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працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»; 2) статті 25 

Закону України «Про запобігання корупції»,  в якій передбачена можливість 

державних службовців займатися оплачуваною викладацькою, науковою і 

творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською 

практикою із спорту. 

В законах України «Про Національну гвардію України», «Про службу 

безпеки України» питання суміщення взагалі не знайшло відображення, як і в 

Законі України «Про державну службу», що також є неприпустимо. 

Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» [357], а також 

заснування 2 вересня 2015 року центрального органу виконавчої влади – 

Національної поліції – стали першими кроками в масштабній реформі, що 

мала на меті перетворення міліції з репресивного інструменту влади на 

сервісну службу для населення України [279, с. 290]. Одним із перших 

заходів її досягнення стало утворення патрульної поліції. Згодом, 5 липня 

2017 року, Голова Національної поліції повідомив про підписання ним наказу 

про утворення поліцейської академії – Академії патрульної поліції [279, с. 

290]. Відповідно до положення, Академія є державною установою 

Національної поліції України, що надає первинну підготовку поліцейських, 

яких уперше прийнято на службу в патрульну поліцію, а також проводить 

окрему службову підготовку патрульних поліцейських [279, с. 290]. У 

системі Національної поліції України також функціонують дев‘ять 

державних установ, які мають назву «Навчальний центр підготовки 

поліцейських» [279, с. 290]. У цих установах здійснюють первинну 

професійну підготовку та підвищення кваліфікації поліцейських [279, с. 290]. 

Таким чином, зазначені центри не належать до закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання, а отже, науково-педагогічну діяльність тут 

не здійснюють [279, с. 290]. Тобто залучати до викладання спеціальних 

дисциплін поліцейських-практиків на платних засадах цей заклад не може, 

оскільки поліцейському заборонено здійснювати цю діяльність (відповідно 

до Закону України «Про Національну поліцію») [357]. Зокрема, її можуть 
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кваліфікувати як правопорушення, пов‘язане з корупцією, учинення якого 

тягне за собою накладення адміністративного стягнення і звільнення з поліції 

[279, с. 290]. Причому інших категорій службовців правоохоронної сфери 

(прокурори, судді, експерти) ця заборона не стосується [279, с. 291]. З огляду 

на зазначене, можна констатувати недалекоглядність авторів Закону України 

«Про Національну поліцію», які штучно обмежили можливість залучення на 

умовах погодинної чи іншої оплати праці висококваліфікованих фахівців-

практиків поліції до навчального процесу поліцейських [279, с. 291]. Як вірно 

зазначає І. Пастух, питання стосовно того, чому саме викладацьку діяльність 

для поліцейських замінили на науково-педагогічну, також залишається 

відкритим [279, с. 291]. 

Таким чином, враховуючи зазначене, слід абз. 2 статті 19 Закону 

України «Про державну службу» викласти в наступній редакції: «На 

державну службу не може вступити особа, яка: 1) досягла 

шістдесятип‘ятирічного віку; 2) в установленому законом порядку визнана 

недієздатною або дієздатність якої обмежена; 3) має судимість за вчинення 

умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку; 4) відповідно до рішення суду позбавлена 

права займатися діяльністю, пов‘язаною з виконанням функцій держави, або 

займати відповідні посади; 5) піддавалася адміністративному стягненню за 

корупційне або пов‘язане з корупцією правопорушення - протягом трьох 

років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 6) має 

громадянство іншої держави; 7) не пройшла спеціальну перевірку або не 

надала згоду на її проведення». 

Запропоновано доповнити новою статтею 10-1 «Службове сумісництво 

державних службовців» в Закон України «Про державну службу таким 

змістом: 

«Державний службовець не може під час проходження служби 

займатися підприємницькою діяльністю або іншою оплачуваною діяльністю, 



318 
 

крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту». 

Внести зміни до ч.1 статті 71 Закон України «Про державну службу» 

шляхом встановлення обов‘язковості проведення службового розслідування 

та викласти зазначену частину таким змістом: 

«1.З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості 

дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування». 

Доведено привести частину 1 та 2 статті 18 Закону України «Про 

прокуратуру» відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання 

корупції», та викласти таким змістом: 

«1. Перебування на посаді прокурора несумісне з обійманням посади в 

будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі 

місцевого самоврядування (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та з 

представницьким мандатом на державних виборних посадах. 

Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь прокурорів у 

діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій. 

2. На прокурора поширюються обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності, визначені Законом України "Про 

запобігання корупції"». 

Обґрунтовано доцільність доповнення  абзацом 4 ч. 2 ст. 24 Закону 

України «Про запобігання корупції» таким змістом: «У разі виявлення майна, 

яке може бути подарунком, публічним службовцем за місцем свого 

проживання чи у громадському місці, він зобов‘язаний негайно повідомити 

про це правоохоронні органи».  

Крім того виходячи з аналізу статті 26  Закону України «Про 

запобігання корупції» на сьогоднішній час заборонено протягом року 

укладати тільки колишній особі уповноваженому на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування особи, яка звільнилися або іншим 

чином припинили діяльність, пов‘язану з виконанням функцій держави або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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місцевого самоврядування, проте жодного слова щодо близьких осіб нажаль 

в зазначеній статті не знайшло відображення. Тому пропонуємо в частині 1 

статтю 26 після слів «Особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини 

першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов‘язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування» доповнити словосполученням «або близьким особам». 

 Доведено, що Закон України «Про очищення влади» не 

відповідає нормам міжнародного права, рекомендація Вініціанської комісії,  

практики Європейського суду з прав людини, що в свою чергу тільки 

порушує права людини під час вступу до державної служби. Саме тому 

зазначений захід примусу в службовому праві,не пов'язаний з юридичною 

відповідальністю підлягає скасуванню. 

 Обґрунтовано, прийняття та внесення змін положень до  Законів 

України «Про службу безпеки України» [364], «Про Національну гвардію 

України» [356] з метою приведення положень у відповідність до статті 25 

Закону України «Про запобігання корупції» щодо сумісництва та  72 Закону 

України «Про державну службу» - відсторонення державного службовця від 

виконання посадових обов‘язків, як заходу примусу не пов‘язаної з 

юридичною відповідальністю: 

 Доповнити новою статтею 19-3 «Службове сумісництво 

працівників Служби безпеки України» Закону України «Про службу безпеки 

України» таким змістом: «Працівник Служби безпеки України не може під 

час проходження служби займатися підприємницькою діяльністю або іншою 

оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту». 

 Доповнити новою статтею 19-4 «Відсторонення поліцейського 

від виконання службових обов‘язків (посади)» Закону України «Про службу 

безпеки України» таким змістом: «1. Працівник Служби безпеки України, 

щодо якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений 
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від виконання службових обов‘язків у порядку, визначеному 

Дисциплінарним статутом Служби безпеки України. 

2. Працівник Служби безпеки України, щодо якого здійснюється 

кримінальне провадження, може бути відсторонений від посади в порядку, 

визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. 

3. Відсторонення працівника Служби безпеки України від виконання 

службових обов‘язків є тимчасовим недопущенням зазначеного працівника 

до виконання обов‘язків за займаною посадою. 

4. За особою, відстороненою від виконання службових обов‘язків 

(посади), зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй 

визначені до відсторонення, крім премії. 

5. Працівник Служби безпеки України вважається відстороненим від 

виконання службових обов‘язків з дня видання відповідного наказу до дня 

видання наказу про допуск до виконання службових обов‘язків за займаною 

посадою. 

6. У разі якщо працівника Служби безпеки України, відстороненого від 

виконання службових обов‘язків (посади), звільнено зі Служби безпеки 

України до дня видання наказу про допуск до виконання службових 

обов‘язків за займаною посадою, він вважається таким, що був 

відсторонений від виконання службових обов‘язків за посадою до дня 

звільнення зі Служби безпеки України. Протягом періоду, коли працівника 

Служби безпеки України відсторонено від виконання службових обов‘язків 

(посади), призначення такої особи на будь-яку іншу посаду заборонено. 

7. Якщо працівника Служби безпеки України відсторонено від 

виконання службових обов‘язків (посади), його можуть допустити до 

виконання службових обов‘язків за займаною посадою або призначити на 

іншу посаду лише після скасування підстави відсторонення та видання 

відповідного наказу». 
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 Доповнити новою статтею 11-1 «Службове сумісництво 

працівників Національну гвардію України» Закону України «Про 

Національну гвардію України» таким змістом: 

«Працівник Національної гвардії України не може під час проходження 

служби займатися підприємницькою діяльністю або іншою оплачуваною 

діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 

практики, інструкторської та суддівської практики із спорту». 

 Доповнити новою статтею 11-2 «Відсторонення поліцейського 

від виконання службових обов‘язків (посади)» Закону України «Про 

Національну гвардію України» таким змістом: 

«1. Працівник Національної гвардії України, щодо якого проводиться 

службове розслідування, може бути відсторонений від виконання службових 

обов‘язків у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Національної 

гвардії України. 

2. Працівник Національної гвардії України, щодо якого здійснюється 

кримінальне провадження, може бути відсторонений від посади в порядку, 

визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. 

3. Відсторонення працівника Національної гвардії України від 

виконання службових обов‘язків є тимчасовим недопущенням зазначеного 

працівника до виконання обов‘язків за займаною посадою. 

4. За особою, відстороненою від виконання службових обов‘язків 

(посади), зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй 

визначені до відсторонення, крім премії. 

5. Працівник Національної гвардії України вважається відстороненим 

від виконання службових обов‘язків з дня видання відповідного наказу до 

дня видання наказу про допуск до виконання службових обов‘язків за 

займаною посадою. 

6. У разі якщо працівника Національної гвардії України, 

відстороненого від виконання службових обов‘язків (посади), звільнено зі 

служби Національної гвардії України до дня видання наказу про допуск до 
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виконання службових обов‘язків за займаною посадою, він вважається таким, 

що був відсторонений від виконання службових обов‘язків за посадою до дня 

звільнення зі служби Національної гвардії України. Протягом періоду, коли 

працівника Національної гвардії України відсторонено від виконання 

службових обов‘язків (посади), призначення такої особи на будь-яку іншу 

посаду заборонено». 

Доцільно внести зміни до ст. 66 Закону України «Про Національну 

поліцію», виклавши її в такій редакції: «Поліцейський не може під час 

проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім 

наукової, викладацької або творчої». 

Встановлено необхідність розробки і прийняття Службового кодексу 

України,  який зміг би вирішити усі проблемні питання щодо заходів 

примусу в службовому праві, не пов‘язаних з відповідальністю. Тільки 

зведення заходів примусу в службовому праві, не пов‘язаної з юридичною 

відповідальністю у чітку систему дасть можливість без помилок вирішувати 

питання визначення складу суб‘єктів, що можуть притягатися до 

відповідальності за порушення порядку застосування заходів примусу.  

 

Висновки до розділу 3 

 

На підставі проведеного у розділі дослідження можуть бути 

сформульовані такі висновки. 

1. Під примусом у службовому праві, не пов‘язаним з юридичною 

відповідальністю, запропоновано  розуміти сукупність заходів попередження 

і припинення, спрямованих  на профілактику й недопущення правопорушень, 

відсутність протиправного діяння, у сфері публічно-службових відносин, 

причому підстави, межі й порядок зазначених заходів визначені нормами 

службового права. 

Заходам примусу в службовому праві, не пов‘язаним з юридичною 

відповідальністю, притаманні специфічні риси, які дають можливість 
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виділити їх як окремий правовий феномен: а) регулювання зазначених 

заходів відбувається нормами службового права; б) державно-владний 

характер цих заходів; в) відсутність правопорушення як підстави для 

застосування, тобто відсутність протиправних діянь; г) сфера їхнього 

застосування розповсюджується на публічно-правові відносини спеціального 

суб‘єкта (державного службовця); д) спрямовані на профілактику та 

попередження дій державних службовців під час виконання функцій 

держави; ж) превентивний характер: загальний (спрямований на невизначене 

коло осіб); приватну особу (спрямоване на конкретного державного 

службовця). 

За критерієм спрямованості профілактики заходи попередження 

примусу у службовому праві, не пов‘язані з юридичною відповідальністю 

можуть бути поділені на дві групи: 

1) призначені для профілактики порушень, зумовлених професійною 

некомпетентністю.  

2) призначені для профілактики корупційних правопорушень.  

2. Виділено види  заходів примусу в службовому праві, не пов‘язані із 

юридичною відповідальністю : проведення спеціальної перевірки; виконання 

вимог Закону України «Про очищення влади»; проведення конкурсного 

відбору; проведення службового розслідування; обов‘язок щорічного 

подання декларації про доходи; відсторонення на час службового 

розслідування; обмеження щодо роботи близьких осіб;  обмеження щодо 

одержання подарунків; обмеження щодо сумісництва та суміщення; 

обмеження щодо використання свого службового становища під час служби; 

обмеження для службовців категорії А та Б щодо членства у політичних 

партіях та входження до керівничих органів партій; обмеження після 

припинення діяльності, пов‘язаної із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування: а) протягом року з дня припинення відповідної 

діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у 

сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права 



324 
 

або фізичними особами - підприємцями, якщо державні службовці, протягом 

року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або 

підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних 

осіб або фізичних осіб – підприємців; б) розголошувати або використовувати 

в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв‘язку з 

виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

в) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти 

інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в 

судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, 

в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності; 

обмеження щодо участі у страйках; обмеження щодо участі в агітації; 

відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов‘язків;набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення 

заборони займатися діяльністю, пов‘язаною з виконанням функцій держави; 

наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб; 

Запропонована класифікація заходів примусу в службовому праві, не 

пов‘язаних з юридичною відповідальністю: 

 а) виходячи із стадій проходження державної служби;  

б) в залежності від терміну дії  - постійні та тимчасові. 

3. Виокремлено міжнародні нормативно-правові акти, в яких зазначені 

стандарти застосування примусу, не пов‘язаного з юридичною 

відповідальністю: Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод від  01.11.1950 (затверджена членами Ради Європи); 

Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброї 

службовцями органів правопорядку ООН від 1990 року; Кодекс поведінки 

посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р; Резолюція 

Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) «Про Декларацію про 

поліцію»; Кодекс поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку 
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(1978) тощо. Доведено доцільність змін до чинної редакції Закону України 

«Про очищення влади».  

4. Запропоновано: 

а) внести зміни і доповнення до Закону України «Про запобігання 

корупції», а саме: ч. 1 ст. 26 пунктом викласти у наступній редакції: «Особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов‘язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється: 

- Протягом двох років з дня припинення відповідної діяльності 

укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому 

цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 

цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців; 

- розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала їм відома у зв‘язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

- протягом двох років з дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення 

зазначеної діяльності»; 

б) доповнити абзацом 4 ч. 2 ст. 24 пунктом наступного змісту: «У разі 

виявлення майна, яке може бути подарунком, публічним службовцем за 

місцем свого проживання чи у громадському місці, він зобов‘язаний негайно 

повідомити про це правоохоронні органи»; 
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в) частину 1 ст. 26 після слів «Особам, уповноваженим на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 

частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином 

припинили діяльність, пов‘язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування» доповнити словосполученням «або близьким 

особам. 

г) Внести зміни і доповнення до Закону України «Про державну 

службу», а саме: 

- доповнити Закон України «Про державну службу» ст. 10
1
 наступного 

змісту: «Державний службовець не може під час проходження служби 

займатися підприємницькою діяльністю або іншою оплачуваною діяльністю, 

крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту». 

д) Сформульовані численні конкретні пропозиції щодо внесення змін 

до Законів України «Про службу безпеки України», «Про Національну 

гвардію України», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» щодо  

уточнення зазначених законодавчих актів у питаннях застосування таких 

заходів примусу, не пов‘язаних із юридичною відповідальністю як 

відсторонення від виконання посадових обов‘язків та  службове сумісництво 

та наголошено на необхідності розробки і прийняття Службового кодексу 

України. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРИМУС У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ПОВ'ЯЗАНИЙ  

ІЗ ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 

 

4.1 Поняття, особливості примусу в службовому праві України, 

пов'язаного з юридичною відповідальністю 

 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в 

основі своєї діяльності мають керуватися принципами пріоритетності 

забезпечення прав і свобод людини. Визнання людини найвищою соціальною 

цінністю вимагає від держави створення дієвого механізму забезпечення 

захисту її прав та інтересів з боку держави та інших суб‘єктів владних 

повноважень. Ефективність впровадження такого механізму залежить від 

визначення міри та заходів застосування примусу у сфері публічної служби, 

пов‘язаного з юридичною відповідальністю.  

Юридична відповідальність визнається тим унікальним регулятором 

суспільно-правових відносин, що є складовою будь-якого механізму 

держави. Завданням застосування механізмів притягнення суб‘єкта 

правовідносин до юридичної відповідальності є припинення тих чи інших 

негативних явищ в різних сферах суспільного життя, які суперечать 

моральним та соціальним нормам, що втілені у правовій формі, в тому числі 

у службовій сфері. 

Неоднозначність тлумачення поняття юридичної відповідальності 

пов‘язується з її багатогранністю сфер її застосування. Поняття юридичної 

відповідальності завжди буде предметом наукової дискусії, неминучим 

результатом якої має стати переосмислення методологічних засад її 

застосування, визначення складових та сутнісних характеристик. Отже, 
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кожна соціальна норма має своїм наслідком її дотримання чи недотримання, і 

лише у випадку недотримання чи неналежного виконання приписів норми 

права не тільки можливим, а і необхідним є застосування заходів юридичної 

відповідальності як гарантії забезпечення встановлення режиму 

правопорядку та законності в державі. 

Актуальність дослідження поняття, визначення особливостей примусу 

у службовому праві України, пов'язаного із юридичною відповідальністю, 

обґрунтовується передусім недостатньою розробленістю відповідної 

проблематики у вітчизняній юридичній науці. Формування службового права 

як підгалузі адміністративного права в сучасних умовах, у тому числі і 

визначення такого його інституту, як застосування примусу до службових 

осіб, повинно відбуватися на нових концептуальних засадах. Окремі аспекти 

цієї проблематики знайшли своє відображення в працях представників 

української науки адміністративного права: В. Авер‘янова, О. Андрійко, 

Ю.  Битяка, І. Голосніченка, Т. Коломоєць, Н. Нижник, О. Петришина та 

інших, однак при цьому формування інституту публічної служби в контексті 

впровадження політики, спрямованої на забезпечення реалізації 

євроінтеграційних процесів, обумовлює відхід від інституційного розуміння 

категорії примусу до реалізації положень «людиноцентристської» концепції 

здійснення публічного управління. 

Передусім визначення сутності примусу у службовому праві України, 

пов‘язаного з юридичною відповідальністю, вимагає визначення сутності 

останньої.  

В основу розуміння юридичної відповідальності як складової такої 

філософської категорії, як соціальна відповідальність, беззаперечно, 

покладається існування системи причинного зв‘язку між діянням особи та 

шкідливим наслідком, що вимагає застосування до неї визначених 

правовими, релігійними, моральними та іншими соціальними нормами 

необхідних обмежувальних заходів, що мають відповідати характеру 

суспільно шкідливої поведінки суб‘єкта, сприяти забезпечення функції 
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загальної та спеціальної превенції як головних завдань існування такого 

суспільно-правового інституту.  

В основу теоретико-правового підходу до визначення сутності 

юридичної відповідальності покладається необхідність не лише покарання 

правопорушника, і таким чином реалізації функції спеціальної превенції 

правового регулювання суспільних відносин, а також і забезпечення 

реалізації функції загальної превенції, сутність якої зводиться до 

попередження можливих порушень вимог законодавства та формування 

позитивної поведінки суб‘єкта, спрямованої на забезпечення сумлінного 

виконання ним визначених законодавством обов‘язків. При цьому 

застосування заходів примусу, на думку В. Лазарєва, є безумовною 

складовою механізму юридичної відповідальності. При цьому вчений 

акцентує, що реалізація заходів відповідальності до службовців має 

поєднуватися із застосуванням до неї примусових позбавлень (обмежень) 

особистого (організаційного) або майнового характеру [370, с. 490].  

В межах теоретико-правових досліджень категорія юридичної 

відповідальності визначається як «здійснюваний у межах правовідносин 

добровільно або за рішенням судового чи іншого юрисдикційного органу та 

забезпечений державою юридичний обов‘язок правопорушника зазнати 

позбавлення певних цінностей» [402, с. 50].  

Доцільним є виділення таких ознак юридичної відповідальності, як : 1) 

є засобом загальної та спеціальної превенції; 2) передбачає застосування 

заходів державного примусу, що не залежать від волевиявлення 

правопорушення; 3) встановлення виключно відповідно до норм чинного 

законодавства; 4) настає у випадку вчинення правопорушення; 

5) характеризується наявністю осудом поведінки правопорушника з боку 

суспільства і держави; 6) застосування заходів примусу має 

підтверджуватись відповідним правозастосовчим актом; 7) встановлена 

процедура застосування заходів примусу. 
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В основу теоретико-правового розуміння механізму юридичної 

відповідальності необхідно визначати дві його складові : активну 

(перспективну) і пасивну (ретроспективну). Визначення сутності активної 

(перспективної) відповідальності має відбуватися через усвідомлення та 

прийняття особою соціальної необхідності ініціативного виконання 

покладеного на неї обов‘язку [3, с. 14]. Розуміння особою можливості 

застосування до неї заходів впливу у разі недотримання нормативно-

правових вимог вимагає від неї активної поведінки, спрямованої на 

забезпечення виконання правових приписів.  

У випадку застосування заходів юридичної відповідальності до 

службовців необхідність формування такої «активної» поведінки є його 

службовим обов‘язком, невиконання якого може бути визнано протиправною 

бездіяльністю. Саме тому у службових правовідносинах може бути 

використано категорію «активної відповідальності» [142, с. 55]. Як зазначає 

О. Щербак, у цьому випадку проходить «особистісна орієнтація поведінки, 

самопідпорядкування бажань, прагнень, діяльності посадової особи 

приписам, адресованим їй правовими нормами» [472, с. 12].  

Викладене дозволяє зробити проміжний висновок про те, що юридична 

відповідальність - це застосування суб‘єктами владних повноважень до 

порушника заходів державного примусу, в межах встановленої чинним 

законодавством процедури, при цьому особисті та майнові обмеження, що 

застосовуються до винної особи мають бути достатніми та обґрунтованими і 

досягати мети застосування примусу – реалізації функцій загальної та 

спеціальної превенції. 

Згідно з загальновизнаною концепцією юридичної відповідальності 

виділяються такі її основні види, як дисциплінарна, адміністративна, 

цивільна та кримінальна. При цьому поєднання дисциплінарної 

відповідальності допускається з будь-яким іншим видом; так само і цивільно-

правова відповідальність може слідувати зі дисциплінарною, 

адміністративною чи кримінальною [205, с. 121; 508]. 
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Необхідно визначити особливе місце в механізмі юридичної 

відповідальності, яке займає інститут конституційної відповідальності, що 

застосовується до органів державної влади та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування. Конституційна відповідальність є унікальною 

гарантією забезпечення ефективності функціонування механізму публічного 

адміністрування  [294, с. 118].  

Конституційна відповідальність настає у випадку вчинення 

конституційного делікту, що проявляється у невиконанні чи неналежному 

виконанні нормативно-правових приписів Конституції України та інших 

законодавчих актів, шляхом застосування конституційних санкцій [113, с. 

380].  

Інститут конституційної відповідальності, необхідність його 

застосування у сфері публічної служби стосується передусім функціонування 

політичної служби. Однозначного підходу до розуміння конституційної 

відповідальності, її місця у системі заходів юридичної відповідальності, 

співвідношення з політичної відповідальністю сучасна наука досі не 

виробила [239, с. 175-183; 245]. Вважаємо, що пошук відповіді у такій 

науковій дискусії можливо знайти у рішенні Конституційного Суду України 

у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 

тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України 

(справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових 

осіб) від 7 травня 2002 р. № 8-рп/2002 [389], де визначено, що відмінність 

між конституційною та політичною відповідальністю полягає у розмежуванні 

підстав їх виникнення : якщо перша застосовується за порушення правових 

норм, тоді як друга за порушення соціальних норм.  

Вважаємо, що юридичною підставою конституційної відповідальності 

є положення Конституції України або інших конституційних актів держави, 

фактичною - конституційний делікт. Суб‘єктами конституційної 

відповідальності у сфері публічного управління можуть бути Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний 
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Суд України, органи місцевого самоврядування, посадові особи, судді. До 

суб‘єктів конституційних деліктів можуть бути застосовані конституційно-

правові санкції, передбачені Конституцією України. Так, наприклад, 

Верховна Рада України може усунути з поста Президента України в порядку 

імпічменту (ч.1 ст.111), Президент України має право достроково припинити 

повноваження Верховної Ради України (ст. 90), Верховна Рада України може 

прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України (ч.1 ст.87), 

Конституційний Суд України визнає неконституційними закони та інші 

правові акти (ч.1 ст.152) тощо. Правозастосовними актами в процесі 

застосування конституційно-правових санкцій є постанова, указ, рішення. 

Не менш неоднозначним у визначенні сутності є категорія 

адміністративної відповідальності [180, с.288]. Вирішенню такої наукової 

дискусії певною мірою сприяло б вироблення законодавчого визначення 

категорії адміністративної відповідальності.  

Застосування державного примусу є допустимим у формі 

адміністративної відповідальності, сутність якої втілюється у застосуванні 

адміністративного покарання до осіб, винних у вчиненні адміністративного 

правопорушення, що є доведеним під час адміністративно-деліктного 

провадження [181, с. 112]. Варто підкреслити позицію С. Стеценка, який 

визначає, що  застосування адміністративної відповідальності своїм 

результатом повинно мати застосування адміністративних стягнень [427, 

с. 223]. Усталеною є думка, що адміністративна відповідальність як різновид 

юридичної, під якою розуміються адміністративно-правові відносини, що 

пов‘язані з застосуванням суб‘єктами владних повноважень до 

правопорушників адміністративних стягнень [9, c. 430-431]. При цьому 

С. Денисова підкреслює високий рівень правової ефективності, який має 

застосування заходів адміністративної діяльності до службових осіб, у 

порівнянні з ефективності заходів дисциплінарної відповідальності, 

реалізація якої передбачає диспозитивний характер її через диспозитивний 

принцип її застосування, що обґрунтовує доцільність розширення підстав 
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застосування адміністративної відповідальності у службових 

правовідносинах [81]. Продовжуючи думку С. Денисової, В. Кобзаненко 

розглядає у якості гарантії впровадження публічної служби оптимальне 

застосування заходів адміністративної відповідальності [159, с. 249]. 

В межах даного дослідження виходячи з результатів наукових 

напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених категорія адміністративної 

відповідальності розуміється як застосування до суб‘єктів правовідносин 

суб‘єктами владних повноважень адміністративних стягнень та інших 

заходів державного примусу, що визначені чинним законодавством, за 

вчинення ними адміністративних правопорушень. Заходи адміністративної 

відповідальності, що застосовуються до винних суб‘єктів, мають характер 

особистих та майнових обмежень. 

Розвиток системи публічного управління визначає необхідність 

посилення ролі адміністративної відповідальності в українському суспільстві 

у забезпеченні правового порядку.  

Встановлення обов‘язку держави відповідати перед людиною визначає 

необхідність посилення відповідальності у сфері публічної служби [1, с. 27]. 

Вивчаючи питання юридичної відповідальності посадових осіб, 

О. Горницький наголошує на тому, що перспективна (позитивна) 

відповідальність виступає як моральний обов‘язок виконати відповідний 

правовий припис без застосування санкції [68, с. 110-113].  Тоді як за своєю 

сутністю юридична ретроспективна відповідальність визначається як заходи 

державного примусу, в основу застосування якого покладається юридичний і 

громадський осуд правопорушника, а також встановлення відносно нього 

певних правообмежувальних негативних наслідків [371, с. 412]. 

Юридична відповідальність в цілому, і зокрема, у службовій сфері має 

персоніфікований характер, на чому наголошує Л.Є. Кисіль [142, с. 54]. 

Здатність посадової особи нести юридичну відповідальність за порушення 

адміністративно-правових норм у юридичній літературі визначається як 

службова деліктоздатність [182, с. 97].  
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Наявність необхідного обсягу службової деліктоздатності є 

обов‘язковою вимогою до застосування заходів примусу, пов‘язаних з 

юридичною відповідністю посадових осіб органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Одним із перших обґрунтував доцільність 

виокремлення категорії службової деліктоздатності В. Чмутов, при 

здійсненні ним характеристики посадової особи як спеціального суб‘єкта 

юридичної відповідальності [465, с. 64].  

Службова деліктоздатність посадовців виникає і припиняється 

одночасно з виникненням і припиненням відносин у сфері публічної служби. 

Зміст службової деліктоздатності залежить від характеру та виду службової 

діяльності чи характеру службових обов‘язків, виконання яких покладається 

на особу [284, с. 198]. Службова деліктоздатність є складовою 

правосуб‘єктності службової особи, поряд з правами, що їм надаються [276, 

с. 45]. 

Однією із особливостей правового статусу публічних службовців, на 

відміну від правового статусу приватної особи, є первинність обов'язків та 

відповідальності службовця і вторинність (похідне спрямування) його прав. 

Тобто, завдання і функції публічної служби зумовлюють необхідність 

закріпити пріоритет дотримання виконання службових обов'язків. Обов'язки 

публічного службовця визначають сутність його службової діяльності, 

окреслюють коло покладених завдань, визначають межі необхідної 

службової поведінки. А права спрямовані на забезпечення належних умов 

здійснення службової діяльності, створення реальних можливостей для 

здійснення службових завдань і є передумовою виконання службових 

обов'язків. 

Разом з тим, службовцям для успішного здійснення службової 

діяльності надаються особливі права, тобто службові права, які відрізняються 

від суб‘єктивних громадянських прав службовців за своїми цілями та 

складом. 
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До прав службовців належать: 1) право на участь у розгляді питань і 

прийняття в межах своїх повноважень рішень; 2) право одержувати від 

державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та 

регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать 

до їх компетенції; 3) право на поважання особистої гідності, справедливе і 

шанобливе ставлення до себе (державних службовців) з боку керівників, 

співробітників і громадян; 4) право ознайомлення з документами, які 

визначають його права й обов‘язки за займаною посадою публічної служби, 

критерії оцінки якості роботи та умови просування по службі, а також 

організаційно-технічні умови, необхідні для виконання ним службових 

обов‘язків.  

Право на ознайомлення з переліком посадових обов‘язків, що 

покладаються на службовця передбачає встановлення критеріїв оцінювання 

якості виконання функцій закріплених за посадою та умови просування по 

службі. Під критерієм якості виконання державної посади розуміються 

попередньо встановлені правила здійснення повноважень за посадою. 

Тривалий час питання відхилення від встановлених стандартів 

проходження публічної служби було предметом виключно внутрішнього 

контролю з боку керівника – суб‘єкта призначення. Необхідним є 

впровадження дієвих механізмів незалежного об‘єктивного оцінювання 

якості роботи службовців. Такими процедурами є процедура 

кваліфікаційного оцінювання суддів, атестації поліцейських, працівників 

прокуратури та інших категорій публічної служби. 

Під критерієм оцінки виконання функцій державної посади слід 

вважати оціночні показники, які складаються з багатьох факторів службової 

діяльності і поряд з тим охоплюють широкий спектр службових і моральних 

проблем. Досягнення високого рівня службової діяльності щодо 

забезпечення виконання повноважень державних органів означає чітке 

виконання посадових обов‘язків, високу організованість і трудову 

дисципліну, досягнення стабільних високих результатів у службовій 
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діяльності, успішне виконання особливо важливих завдань, ініціативу та 

творчу активність, які сприяють ефективному вирішенню поставлених перед 

державним органом завдань. 

Якість виконання повноважень під час перебування на публічній 

службі є не тільки визначальною в оцінці службової діяльності і заохоченні 

службовця, але й основною умовою його просування по службі, а також 

може бути підставою для притягнення його до юридичної відповідальності.  

Отже, безпосередньо пов‘язаним з визначенням обсягу та змісту 

службової деліктоздатності є встановлення моменту настання юридичної 

відповідальності. З набуттям особою статусу публічного службовця вона стає 

суб‘єктом юридичної відповідальності у сфері проходження публічної 

служби. Зміст останньої залежить від виду службової діяльності чи характеру 

виконуваних службових завдань і функцій конкретним службовцем.  

Правове регулювання притягнення службової особи до юридичної 

відповідальності здійснюється відповідно до норм Конституції України [189], 

Кодексу України про адміністративні правопорушення [156], Митним 

кодексом України [250], Кримінальним кодексом України [201], Законами 

України «Про запобігання корупції» [339], «Про Національну поліцію» [357], 

«Про прокуратуру» [362], «Про державну службу» [333], та рядом інших 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. 

Якщо виділяти правову основу притягнення службовців до 

адміністративної відповідальності, що є одним із завдань даного 

дисертаційного дослідження, то необхідно підкреслити, що адміністративно-

деліктне законодавство в цілому, і зокрема, у сфері застосування заходів 

адміністративної відповідальності до службовців, характеризується 

надзвичайною розгалуженістю правового регулювання. Особлива роль 

належить КпАП України, прийнятому 7 грудня 1974 р. (набув чинності 1 

червня 1975 р.), який містить як матеріальні норми, так і адміністративно-

процесуальні, регулюючи провадження у справах про адміністративні 
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правопорушення та порядок виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень.  

Про необхідність реформування адміністративно-деліктного 

законодавства неодноразово наголошувалось у наукових колах [246, с.17]. 

Окрім КУпАП адміністративно-деліктні відносини за участі представників 

публічної служби регулюються нормативними положеннями Митного 

кодексу України (розділ ХVІІІ), Кодексу України про надра (глава 6), 

Повітряного кодексу України (розділ ХVІІІ), Законів України «Про 

центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р., «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р., «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 р. та ін.  

Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідальності 

службових осіб є вчинення ним правопорушення.  

Правопорушення у службовій сфері можуть бути класифіковані за 

рядом ознак. 

За суб‘єктом вчинення правопорушення поділяються на 

правопорушення, що вчинюються працівниками державної служби, служби 

органів місцевого самоврядування, мілітаризованої служби, служби в органах 

судової влади, патронатної служби та інших видів публічної служби. 

За ступенем суспільної небезпеки посягання порушення, що 

вчинюються службовими особами, можуть бути класифіковано на : 1) 

кримінальні правопорушення; 2) адміністративні правопорушення; 3) 

дисциплінарні проступки; 4) майнові правопорушення. Види правопорушень 

обумовлюють доцільність існування відповідних видів юридичної 

відповідальності. 

За характеристикою протиправного діяння правопорушення у 

службовій сфері можуть бути класифіковані на правопорушення, що 

вчинюються у формі активних дій та бездіяльності. 

За сферою протиправної поведінки правопорушення, що вчинюються 

службовими особами, можуть класифіковані на : 1) правопорушення, що 
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вчинюються у сфері запобігання корупції; 2) правопорушення, що 

вчинюються у службовій сфері і не пов‘язуються з корупційними 

правопорушеннями; 3) інші правопорушення. 

За характером примусу, що застосовується до службовця поділяється 

на правопорушення за які передбачено застосування стягнень особистого 

характеру, або стягнень майнового характеру, або поєднання стягнень 

особистого та майнового характеру. 

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП визначено, що під адміністративним 

правопорушенням необхідно розуміти «протиправну, винну (умисну або 

необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законом передбачено адміністративну відповідальність» (ч. 1 ст. 9 

КУпАП). Поряд з адміністративно-деліктне законодавство виділяє окремо 

адміністративну відповідальність посадових осію, визначаючи її як 

відповідальність посадових осіб за порушення, пов‘язані з недодержанням 

установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і 

громадського порядку, природи, здоров‘я населення та інших правил, 

забезпечення виконання яких входить до їх службових обов‘язків (ст. 14 

КУпАП). 

Таким чином, законодавець підкреслює особливий характер юридичної 

відповідальності службовців. Однак, однозначного законодавчого розуміння 

категорії службовець (або ж службова особа, чи працівник публічної служби) 

не вироблено. Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 18 КК України службовими є особи, 

які: 1) постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади чи 

місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності 

посади, пов‘язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій; 2) або виконують такі функції за 

спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 
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державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 

повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом 

або законом; 3) посадові особи іноземних держав [201].  

У тексті КУпАП навпаки термін службова особа замінено категорією 

посадова особа [330], при цьому законодавчому визначенні відповідальності 

за посадових осіб (ст.14 КУпАП), підкреслюється, щ вона настає за 

порушення службових обов‘язків. 

КАС України містить поняття публічна служба, зазначаючи, що це 

діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, 

прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, 

дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади 

Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування. Також 

визначено, що суб‘єкт владних повноважень – це орган державної влади, 

орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший 

суб‘єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (п.п. 7, 

15 ст. 3). 

Така розбіжність підходів до нормативного визначення категорії 

суб‘єктів юридичної відповідальності у сфері публічної служби очевидним 

робить висновок про необхідність комплексного розуміння такого правового 

інституту, в основу якого, як зазначалось у попередніх підрозділах цього 

дослідження, необхідно покласти формулювання процесу формування такої 

спеціальної підгалузі як службове право, застосування характерної для неї 

методології правового регулювання суспільних відносин. 

Як зазначалось вище підставою адміністративної відповідальності є 

адміністративне правопорушення, при цьому об‘єктом адміністративного 

правопорушення у сфері публічної служби є  суспільні відносини, що 

виникають у сфері  публічного управління. Під механізмом публічного 

управління нами розуміється систему організаційно-правових, економічних, 

процедурних гарантій, адміністративно-правових засобів впливу, що 
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реалізуються в установлених законодавством формах органами державної 

влади, місцевого самоврядування, громадськими об‘єднаннями, юридичними 

особами та іншими уповноваженими суб‘єктами для забезпечення функцій 

держави в цілому, і - в окремих сферах суспільного життя зокрема [220, 

с. 75].  

Однією з особливостей реалізації концепції публічного управління є 

впровадження гуманістичної спрямованості здійснення державної політики, 

що пов‘язується з широким залученням громадськості до процесу прийняття 

управлінських рішень, прозорістю урядування тощо.  

Необхідно погодитись з Ю. Легезою, яка визначає, що однією вимог 

реалізації публічного управління є пріоритет впровадження дієвих механізмів 

відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб, дотримання принципів прозорості та громадського 

обговорення прийняття управлінських рішень та актів [220,  с. 66].  

Категорія публічного управління закладена в основу реалізації 

Програми розвитку ООН і розуміється як «галузь практики та теорії, яка 

зосереджена на внутрішній діяльності державних установ, зокрема на 

вирішенні таких управлінських питань, як контроль, керівництво, 

планування, організаційне забезпечення, забезпечення інформаційними 

технологіями, управління персоналом та оцінка ефективності» [63]. 

Отже, об‘єктом адміністративних правопорушень у сфері публічної 

служби, є суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації публічного 

управління, спрямовані на розбудову прозорої системи прийняття 

управлінських рішень задля забезпечення реалізації функцій та завдань, що 

стоять перед сучасною правовою демократичною державою. 

Об‘єктивна сторона складу адміністративного правопорушення в 

зазначеній сфері характеризується діяннями як у формі дії, так і 

бездіяльності. Наприклад, ненадання відповіді на звернення громадян про 

доступ до публічної інформації, у випадку його вчинення посадовою особою, 

є кваліфікуючою ознакою складу правопорушення, передбаченого ч. 2 



341 
 

ст. 212-3 КУпАП. І відповідно такі вчинюються у формі бездіяльності. Тоді 

як приховування, перекручення або відмова від надання повної та 

достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян 

та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в 

тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, що передбачено ст. 

82-3 КУпАП як окремий склад адміністративного правопорушення, 

вчинюється у формі дій. 

За вчинення адміністративних правопорушень до службовців можуть 

бути застосовані такі види адміністративних стягнень, як: 1) штраф – 

грошове стягнення, що накладається на громадян, посадових та юридичних 

осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених 

КпАП та іншими законами України (ст. 27 КпАП); 2) позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – призначається 

судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи 

передбачене воно в санкції статті Особливої частини КпАП, коли з 

урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за 

посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших 

обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю; позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом строком 

на один рік, коли його спеціально передбачено в санкції статті Особливої 

частини КпАП (ч.ч. 5, 6 ст. 30 КпАП); 3) конфіскація: предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об‘єктом адміністративного 

правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного 

правопорушення (ст. 29 КпАП). Згідно ст. 25 КпАП конфіскація предметів 

може застосовуватись як основне, так і додаткове адміністративне стягнення; 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

тільки як додаткове; штраф може застосовуватись тільки як основне.  

Ще одним видом юридичної відповідальності службовців є 

дисциплінарна відповідальність. Під дисциплінарною відповідальністю 



342 
 

розуміється вид юридичної відповідальності працівника зазнавати певних 

обмежень (дисциплінарних стягнень) у випадку вчинення ним 

дисциплінарного правопорушення, тобто порушення вимог трудової 

діяльності, внутрішнього трудового розпорядку, робочого часу тощо. Таким є 

розуміння дисциплінарної відповідальності з точки зору ретроспективного 

(негативного підходу). В межах науки трудового права прихильниками 

такого підходу є С. Братусь, О. Іоффе, Р. Халфіна, М. Шаргородський, 

Л. Явич та ін. 

Розуміння дисциплінарної відповідальності з точки зору позитивного 

підходу (прихильниками якого є М. Матузов, Б. Назаров, П. Недбайло, 

Н. Нижник, Т. Коломоєць та ін.) полягає у усвідомлення та неухильному 

внутрішньому бажанні суб‘єкта виконувати встановлені вимоги та 

реалізовувати завдання, що перед ним стоять. 

Якщо вести мову про визначення дисциплінарної відповідальності 

службовців, то сутність її у наукових колах зводиться до застосування 

дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарних проступків, під яким 

розуміється невиконання чи неналежне виконання службовцем своїх 

службових обов‘язків, перевищення своїх повноважень, порушенні 

обмежень, пов‘язаних з проходженням служби, а також вчинення проступку, 

що дискредитує його як публічного службовця, або орган (чи службу), яку 

він представляє [11, с. 315]. 

Дисциплінарна відповідальність службовців належить до спеціальної 

дисциплінарної відповідальності, що вимагає застосування норм 

спеціального законодавства до процедури її реалізації [43, с. 543].  

Так, державний службовець за невиконання або неналежне виконання 

посадових обов‘язків, визначених Законом України «Про державну службу» 

від 10 грудня 2015 р. та іншими нормативно-правовими актами у сфері 

державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил 

етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни притягається до 
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дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому вказаним 

Законом України (ст.ст. 64 –79).  

Фактичною підставою для притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного 

проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття 

рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним 

службовцем своїх посадових обов‘язків та інших вимог, встановлених 

Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може 

бути застосоване дисциплінарне стягнення.  

Приписи ст. ст. 64–79 Закону України «Про державну службу» 

підтверджують розуміння того, що спеціальна дисциплінарна 

відповідальність вирізняється більш широким змістом дисциплінарного 

проступку і суворішими стягненнями [404, с. 23].  

Справді, зміст дисциплінарного проступку, вчиненого державним 

службовцем, визначається повнотою ознак, вичерпним переліком 

дисциплінарних проступків (містять вимоги й етичного характеру), які є 

фактичною підставою дисциплінарної відповідальності, а саме: порушення 

Присяги державного службовця; недотримання правил внутрішнього 

службового розпорядку; прогул державного службовця; перевищення 

службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або 

адміністративного правопорушення та ін. (ст. 65). До державних службовців 

застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: 1) 

зауваження; 2) догана; 3) попередження про неповну службову відповідність; 

4) звільнення з посади державної служби. Систему юридичних гарантій прав 

державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення 

складають: відповідність стягнення ступеню тяжкості вчиненого проступку 

та вині державного службовця; необхідність врахування характеру 

проступку, обставин, за яких він був вчинений, обставин, що пом‘якшують 

чи обтяжують відповідальність, результатів оцінювання службової діяльності 

державного службовця, наявності заохочень, стягнень та його ставлення до 
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служби; застосування стягнення тільки в разі встановлення факту вчинення 

дисциплінарного проступку та вини державного службовця, виключаючи 

відповідальність в разі діяння у стані крайньої потреби або необхідної 

оборони; накладення за кожне порушення службової дисципліни лише 

одного дисциплінарного стягнення; неможливість застосування стягнення під 

час відсутності державного службовця на службі у зв‘язку з тимчасовою 

непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні; 

строк застосування дисциплінарного стягнення – не пізніше шести місяців з 

дня виявлення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності 

або перебування у відпустці, або якщо минув рік після його вчинення; право 

на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи, на оскарження 

застосованого дисциплінарного стягнення; право на правову допомогу 

адвоката або іншого уповноваженого ним представника.  

Отже, реалізація прав публічних службовців під час застосування 

дисциплінарного стягнення гарантуються чинним законодавством. В процесі 

дисциплінарного провадження зауваження як дисциплінарне стягнення 

застосовується суб‘єктом призначення до державних службовців, які 

займають посади державної служби категорій «А», «Б», «В», натомість інші 

види дисциплінарних стягнень до державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії «А», застосовуються суб‘єктом 

призначення з урахуванням пропозиції Комісії, відповідно, до державних 

службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» – за 

поданням дисциплінарної комісії. Правозастосовний акт дисциплінарної 

відповідальності – наказ або розпорядження суб‘єкта призначення. 

Таким чином, до ознак юридичної відповідальності у сфері публічної 

служби належить: 1) мета її застосування – забезпечення реалізацій функцій 

держави, що безпосередньо є завданням діяльності публічної служби; 2) 

визначення спеціального суб‘єкта, наділеного необхідним обсягом службової 

деліктоздатності; 3) застосування заходів примусу, що реалізується 

уповноваженими органами держави (судовими, виконавчими тощо) у 
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відповідності з санкціями норм права, які передбачають вид та міру 

відповідальності; 4) наявність причинного зв‘язку між вчиненим 

правопорушенням у сфері службової діяльності та настанням суспільно 

шкідливими наслідками; 5) специфічний характер санкцій, що 

застосовуються до службовця, до яких зокрема, належить встановлення 

обмежень у сфері проходження публічної служби (заборона займати певні 

посади). 

Отже, необхідно підкреслити, що юридична відповідальність у сфері 

публічної служби за своєю сутністю є поєднанням сумлінного виконання 

суб‘єктом покладених на нього обов‘язків, що забезпечується застосуванням 

відповідних засобів заохочення (перспективна відповідальність) та 

застосуванням державою до службовця певних санкцій (стягнень) – заходів 

примусу, що визначаються службовим законодавством (ретроспективна 

відповідальність). 

Застосування заходів відповідальності у сфері публічної служби 

допускає застосування засобів адміністративного примусу, під яким 

розуміється система засобів психологічного або фізичного впливу на 

свідомість і поведінку людей з метою досягнення чіткого виконання 

встановлених обов'язків, розвитку суспільних відносин в рамках закону, 

забезпечення правопорядку і законності [215, с. 152]. 

Заходи примусу, дія яких пов‘язується з притягненням службовця до 

юридичної відповідальності, мають характер правових обмежень, 

застосування яких спрямовано на забезпечення реалізації не лише функції 

спеціальної превенції (наприклад, шляхом застосування до винного суб‘єкта 

адміністративного чи дисциплінарного стягнення), але і здатні реалізовувати 

загальнопревентивну функцію правового регулювання суспільних відносин у 

сфері публічної служби, спрямованої на усунення можливості вчинення 

інших службових деліктів, що врешті-решт є пріоритетною задачею 

правового регулювання суспільно-політичних відносин в умовах розбудови 

сервісної моделі сучасної держави. 
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Таким чином, з врахуванням вище зазначеного, в основу розуміння 

заходів примусу, пов‘язаних з юридичною відповідальністю службовців, 

покладається необхідність обґрунтування їх застосування встановленням 

обсягу та змісту службової деліктоздатності особи та доцільністю досягнення 

реалізації функцій загальної та спеціальної превенції. 

Головною особливістю юридичної відповідальності публічних 

службовців порівняно з юридичною відповідальністю громадян 

характеризується наявністю більшим ступенем свободи, що характеризують 

статус останніх. Саме тому, діяльність службових осіб обмежується 

наданими їх повноваженнями в межах їх компетенції, і відповідно будь-які 

дії посадовця, що виходять за межі його компетенції, і пов‘язуються з 

проходженням ним публічної служби, можуть бути визначені як службове 

правопорушення. Необхідно підкреслити, що розуміння службового 

правопорушення базується на застосуванні оціночних понять, які визначають 

зміст таких деліктів, як перевищення службових повноважень, порушення 

присяги тощо. 

Отже, підставою притягнення до юридичної відповідальності 

службових осіб є їх дії, рішення чи бездіяльність, при цьому основними її 

видами є адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, конституційна, 

цивільно-правова. Окрім заходів примусу, застосування яких пов‘язується з 

притягненням до юридичної відповідальності службових осіб, не виключає 

інших видів відповідальності (моральної, громадської). Доцільним буде 

зазначити, що тільки підвищення всіх рівнів відповідальності публічних 

службовців у своїй системності та сукупності може забезпечити подальший 

розвиток української держави. 
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4.2 Характеристика заходів примусу в службовому праві, 

пов'язаного з юридичною відповідальністю 

 

 

Застосування заходів примусу у службовому праві має здійснюватися з 

дотриманням встановлених законодавством особливостей, забезпечення 

гарантій та законних інтересів посадових осіб органів виконавчої  влади, 

місцевого самоврядування, інших суб‘єктів владних повноважень, у разі 

притягнення їх до юридичної відповідальності, що має базуватися на 

дотриманні принципів законності, верховенства права, об‘єктивності та 

прозорості прийняття управлінських рішень. 

Дотримання процесуальних гарантій законності та правомірності 

застосування заходів примусу, що пов‘язуються з притягненням службовців 

до юридичної відповідальності, передбачає встановлення нормами чинного 

законодавства відповідної адміністративної процедури та її дотримання. 

Передусім з врахуванням предмету даного дослідження зосередимо 

свою увагу на визначенні особливостей застосування заходів примусу, 

пов‘язаних з притягнення службової особи до дисциплінарної та/або 

адміністративної відповідальності.  

Зазначимо, що підставами відповідальності посадовців публічної 

служби у визначених випадках є діяння, які є підставою для притягнення 

службовця до дисциплінарної відповідальності: а) невиконання або 

неналежне виконання органами і посадовцями своїх обов‘язків щодо інших 

учасників правовідносин; б) порушення належного виконання посадовцями 

службових обов‘язків при вирішенні питань державного значення.  

При цьому пріоритетним є застосування норм спеціального 

законодавства для врегулювання порядку застосування заходів примусу, 

пов‘язаного з притягненням службовця до дисциплінарної відповідальності.  

Так, відповідно до рішення від 3 жовтня 1997 року № 4-зп Конституційного 

суду України визначено, що «конкретна сфера суспільних відносин не може 
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бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими 

актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є 

практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження щодо 

повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаним є й те, 

що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, 

автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше» 

[385]. Так само відповідно до Постанови Верховного суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 01.03.2018 р. було визначено, 

що правове регулювання проходження публічної служби, зокрема, служби в 

органах та підрозділах Національної поліції України, регулюється нормами 

спеціального законодавства, при цьому норми трудового законодавства 

застосовуються лише у разі врегулювання  таких відносин на неналежному 

рівні [422]. 

Система дисциплінарних стягнень, що застосовуються у сфері 

публічної служби, враховуючи існуючу надзвичайно розгалужену систему 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, передбачає, у 

порівнянні з чинним законодавством про працю (де передбачено 

застосування до працівників як заходів дисциплінарної відповідальності або 

звільнення або догани (ст. 147 Кодексу Законів про працю України [154])), 

значно більш диференційовану сукупність різноманітних заходів примусу 

особового характеру. 

Наприклад, до державних службовців згідно з ч. 1 ст. 66 Закону 

України «Про державну службу» можуть бути застосовані такі дисциплінарні 

стягнення, як : 1) зауваження; 2) догана; 3) попередження про неповну 

службову відповідність; 4) звільнення з посади державної служби [333]. При 

цьому до працівників дипломатичної державної служби, окрім зазначених 

видів дисциплінарних стягнень, може бути застосовано «такий захід 

дисциплінарного впливу, як затримка до одного року у присвоєнні чергового 

дипломатичного рангу» (ч. 2 ст. 34 Закону України «Про дипломатичну 

службу») [334]. 
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Дещо інакшою є система дисциплінарних стягнень, що застосовуються 

до суддів. Зокрема, частиною першою статті 109 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» визначається, що дисциплінарними 

стягненнями, що можуть бути застосовані до суддів, є: 1) попередження; 

2) догана – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу 

судді протягом одного місяця; 3) сувора догана – з позбавленням права на 

отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців; 

4) подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від 

здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу судді та обов‘язковим направленням судді до 

Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення 

кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження 

щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження 

здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; 5) подання про 

переведення судді до суду нижчого рівня; 6) подання про звільнення судді з 

посади [367]. 

До працівників прокуратури застосовуються такі стягнення, як: «1) 

догана; 2) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора); 3) звільнення з посади в органах прокуратури» (ч. 1 ст. 49 Закону 

України «Про прокуратуру») [362]. 

Відповідно до Закону України «Про Дисциплінарний статут 

Національної поліції України» передбачено такі види дисциплінарних 

стягнень, як : зауваження; догана; сувора догана; попередження про неповну 

службову відповідність; пониження у спеціальному званні на один ступінь; 

звільнення з посади; звільнення із служби в поліції (ст. 13),  а до курсантів 

вищих навчальних закладів системи МВС України застосовується 

позачергове призначення у добовий наряд [335]. Тоді як статтею 12 

Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України визначено, що на 
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осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за 

порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види 

дисциплінарних стягнень: усне зауваження; зауваження; догана; сувора 

догана; попередження про неповну посадову відповідність; звільнення з 

посади; пониження в спеціальному званні на один ступінь; звільнення з 

органів внутрішніх справ [336]. Необхідно підкреслити, що незважаючи на 

те, що підрозділи Національної поліції України як складова органів 

внутрішніх справ, навіть в межах однієї служби, не спостерігається єдності 

підходів до визначення системи дисциплінарних стягнень. Однак за своєю 

сутністю вони зводяться до застосування попереджувальних заходів 

примусу, а у разі їх недостатності чи недоцільності, то застосовуються 

правоприпиняючі заходи примусу, якими є звільнення з посади, обмеження 

права займати визначені посади. 

Правомірність застосування заходів дисциплінарної відповідальності 

до публічних службовців має підтверджуватись дотриманням вимог 

матеріального та процесуального права. Вимогами матеріального права у 

сфері публічної служби встановлюється, що заходи дисциплінарного 

примусу застосовуються у випадку невиконання чи неналежного виконання 

посадовою особою покладених на нього відповідно до чинного 

законодавства обов‘язків. Таке положення міститься у ряді Законів України. 

Так, наприклад, у Законі України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» визначено, що застосування звільнення до посадової особи 

органу місцевого самоврядування передбачається у таких випадках, як :  

1) порушення посадовою особою місцевого самоврядування присяги; 

2) порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого 

самоврядування; 

3) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають 

перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням 

служби в органах місцевого самоврядування; 
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4) досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 

граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування 

(ст. 20) [365]. 

Дисциплінарне провадження у сфері публічної служби – це 

врегульована правовими нормами діяльність суб‘єктів публічного 

управління, спрямована на застосування до посадових осіб публічної служби 

дисциплінарних стягнень за порушення вимог службового законодавства. 

Обґрунтованим є висновок Р. Миронюка про визначення категорії 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб публічної служби як 

категорії службового права як підгалузі адміністративного права, що у свою 

чергу э підгалуззю адміністративного права. Предметом службового права 

Р. Миронюк розглядає «врегульовані нормами публічної служби суспільні 

відносини публічно-правового характеру, які формуються між державою (або 

територіальною громадою) в особі її органів та фізичною особою з приводу її 

прийняття на публічну службу, під час проходження нею служби на посаді 

публічного службовця, а також у зв‘язку з припиненням проходження з 

публічної служби, тобто звільненням» [248, с. 133]. 

Натомість М. Добробаба виділяє категорію службово-деліктного 

процесу як унікальної форми реалізації виконавчої влади. Об‘єктом 

службово-деліктного процесу вчений визначає службовий спір, вирішення 

якого спрямовується на забезпечення встановленого порядку публічного 

управління. Характерною ознакою службово-деліктного процесу дослідник 

виділяє наявність двох способів захисту процесуальних прав його 

учасників [87]. 

Аргументами віднесення інституту дисциплінарної відповідальності 

публічних службовців до сфери адміністративно-правового регулювання 

можемо назвати такі: 1) застосування відповідних дисциплінарних стягнень 

пов‘язується з необхідністю забезпечення реалізації публічного інтересу, 

належного виконання функцій держави, що є змістовним наповненням 

компетенції органу державної влади чи місцевого самоврядування; 
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2) необхідність встановлення імперативного прозорого механізму 

притягнення до дисциплінарної відповідальності публічних службовців, що 

не є характерною ознакою дисциплінарної відповідальності працівників за 

законодавством про працю. 

Звільнення з публічної служби у випадку його застосування як заходу 

запобігання корупції також відноситься до адміністративних процедур, адже 

його реалізація спрямована на задоволення публічного інтересу. 

Стадіями дисциплінарного провадження у сфері публічної служби є: 

1) порушення справи про дисциплінарне правопорушення; 2) службове 

розслідування; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення; 

5) виконання рішення; 6) оскарження рішення; 7) дострокове зняття 

дисциплінарного стягнення. При цьому остання стадія дисциплінарного 

провадження є факультативною і в окремих випадках її застосування є 

недопустим. Наприклад, у випадку оголошення поліцейському зауваження 

його дострокове зняття не допускається (ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

Дисциплінарний статут Національної поліції України») [335]. 

При цьому строки, характеристика особливостей реалізацій зазначених 

стадій не завжди визначаються законодавчими нормативно-правовими 

актами. Спостерігається ситуація надмірного захоплення законодавця 

впровадженням різноманітних адміністративних процедур звільнення з 

публічної служби.  

Отже, дисциплінарне провадження з розгляду корупційних 

правопорушень є врегульованою процедурними нормами діяльністю 

уповноважених суб‘єктів з притягнення до відповідальності публічних 

службовців за отримання неправомірної винагороди за виконання 

покладених на них службових обов‘язків чи за вчинення інших суміжних із 

корупцією діянь. 

Особливості процедури застосування заходів примусу, пов‘язаних з 

притягненням до відповідальності, залежить від виду останньої. Заходи 
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дисциплінарної відповідальності застосовуються згідно з наказом суб‘єкта 

призначення. 

Так, відповідно до статті 4 Дисциплінарного статуту наказ є формою 

реалізації службових повноважень особи начальницького складу, згідно з 

якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та 

відповідальна особа, якій належить його виконати. Накази можуть даватись 

як в усній, так і в письмовій формі. У разі одержання наказу від старшого 

прямого начальника підлеглий зобов'язаний виконати його та повідомити про 

це свого безпосереднього начальника. 

Отже, наказ - це правовий акт, виданий з метою вирішення основних і 

оперативних завдань органів виконавчої влади його керівником, що діє на 

основі єдиноначальності, містить вимогу необхідності вчинення будь-якої дії 

або утримання від неї конкретним виконавцем (конкретними виконавцями). 

За змістом статті 7 Дисциплінарного статуту службова дисципліна 

базується на високій свідомості та зобов'язує кожну особу рядового і 

начальницького складу: дотримуватися законодавства, неухильно виконувати 

вимоги Присяги, статутів і наказів начальників; дотримуватися норм 

професійної та службової етики; сприяти начальникам у зміцненні службової 

дисципліни, забезпеченні законності та статутного порядку; виявляти повагу 

до колег по службі та інших громадян, бути ввічливим, дотримуватися 

правил внутрішнього розпорядку тощо. 

Види дисциплінарних стягнень за порушення службової дисципліни 

наведені в статті 12 Дисциплінарного статуту, найсуворішим з яких є 

звільнення з органів внутрішніх справ, що застосовується як крайній захід 

дисциплінарного впливу. 

Порядок накладення дисциплінарних стягнень на осіб рядового і 

начальницького складу врегульовано статтею 14 Дисциплінарного статуту. 

Зокрема, з метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, 

учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник 

призначає службове розслідування. Службове розслідування має бути 
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завершене протягом одного місяця з дня його призначення начальником. У 

разі необхідності цей термін може бути продовжено начальником, який 

призначив службове розслідування, або старшим прямим начальником, але 

не більш як на один місяць. Перед накладенням дисциплінарного стягнення 

начальник або особа, яка проводить службове розслідування, повинні 

зажадати від порушника надання письмового пояснення. Небажання 

порушника надавати пояснення не перешкоджає накладенню 

дисциплінарного стягнення. Про накладення дисциплінарного стягнення 

видається наказ, зміст якого оголошується особовому складу органів 

внутрішніх справ. Зміст наказу доводиться до відома особи рядового або 

начальницького складу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 

під підпис. У разі звільнення з посади або звільнення з органів внутрішніх 

справ особі рядового або начальницького складу видається витяг з наказу. 

При визначенні виду дисциплінарного стягнення мають враховуватися 

тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно, заподіяна шкода, 

попередня поведінка особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до 

виконання службових обов'язків, рівень кваліфікації тощо. Звільнення осіб 

рядового і начальницького складу з органів внутрішніх справ як вид 

стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу. 

Підстави звільнення зі служби осіб рядового і начальницького складу, в 

тому числі за порушення дисципліни, вчинення адміністративного чи 

кримінального правопорушення, встановлені пунктами 63- 65 Положення. 

Окремо пунктами 66 і 67 Положення передбачені підстави звільнення 

зі служби за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і 

начальницького складу, та за вчинення злочину або адміністративного 

корупційного правопорушення. 

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку про те, що 

дискредитація звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ за своєю суттю полягає у вчиненні такого проступку, що підриває 
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довіру та авторитет органів внутрішніх справ і їх працівників в очах 

громадськості та є несумісним із подальшим проходженням служби. 

Необхідно підкреслити, що застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності здійснюється відповідно до норм спеціального 

законодавства.  

Так, у справі № 815/1490/16 [419] Одеським апеляційним 

адміністративним судом визначено, що застосування положень Закону 

України «Про професійний розвиток працівників» не виявляється 

необхідним за наявності норм спеціального законодавства – положень Закону 

України «Про Національну поліцію» [357] та Наказу Міністерства 

внутрішніх справ України від 17.11.2015  № 1465 [342]. Такий висновок 

Одеського апеляційного адміністративного суду базується на положеннях  

Рішення від 3 жовтня 1997 року № 4-зп Конституційного суду України, 

висловленого в п. 3 мотивувальної частини: «Конкретна сфера суспільних 

відносин не може бути водночас врегульована однопредметними 

нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать 

один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить 

пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. 

Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не 

передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний 

акт, який діяв у часі раніше» [385]. 

Отже, необхідно виходити з того, що за наявності норм спеціального 

законодавства, що регулює відносини з проходження публічної служби в 

Україні, йому віддається пріоритет порівняно з нормами трудового 

законодавства [422]. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 22 Закону України «Про Дисциплінарний 

статут Національної поліції України» встановлено, що застосування 

звільнення з посади та звільнення із служби в поліції, застосовані до 

поліцейського, який перебуває у відпустці чи на лікарняному (у період 

тимчасової непрацездатності), виконуються (реалізуються) після його 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97
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прибуття до місця проходження служби [335]. Тоді як відповідно до ч. 4 ст. 

40 Кодексу законів про працю України чітко визначено, що застосування 

звільнення працівника за ініціативи роботодавця у випадку перебування на 

лікарняному чи у відпустці є неприпустимим [154]. Тлумачення спеціальної 

норми про проходження служби в підрозділах та органах Національної 

поліції України свідчить про ймовірну можливість прийняття рішення про 

звільнення з посади у період перебування особи на лікарняному чи у 

відпустці, тоді як виконання такого наказу відбувається після прибуття до 

місця проходження служби.  

Окрім визначеної чинним законодавством спеціальної процедури 

застосування заходів примусу, допустимим є зняття дисциплінарного 

стягнення після спливу визначеного строку, а також у разі існування інших 

обставин, що свідчать про сумлінне виконання обов‘язків службовою 

особою.  

Уніфікованого підходу до встановлення порядку зняття 

дисциплінарного стягнення, так само як і до визначення їх системи, чинним 

законодавством України не визначається, і, як правило, регулюється, 

нормами відомчих нормативно-правових актів. 

Так, зокрема, у справі № К/9901/6608/18 [420] визначено, що зняття 

наказу про накладення дисциплінарного стягнення має відбуватися 

мінімально після спливу трьохмісячного строку, що визначено було 

положеннями Закону України «Про Дисциплінарний статут органів 

внутрішніх справ України» від 22.02.2006 № 3460-IV [336].  

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення є заходом заохочення 

службовця, і має застосовуватися за наявності підстав, що свідчать про його 

виправлення. Такими обставинами є сумлінне виконання покладених на 

службовця обов‘язків, для працівників мілітаризованої служби, якими є 

службовці Національної поліції України, є проявлення мужності, відваги, 

героїзму при здійсненні охорони громадського порядку, забезпечення прав та 

свобод людини. 
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Необхідно зазначити, що притягнення до дисциплінарної 

відповідальності державних службовців здійснюється на підставі висновку 

проведеного службового розслідування, що проводиться Головним 

управлінням державної служби за рішенням вищих посадових осіб України, 

Першого віце-прем‘єр-міністра України, керівника державного органу 

(посадової особи), що призначив на посаду державного службовця. При 

цьому керівник органу, де працює державний службовець, не усувається від 

участі у проведенні службового розслідування, а навпаки контролює роботу 

комісії, що, виявляється достатньо спірним положення (ч. 4 ст. 69 Закону 

України «Про державну службу»)[333], та, в разі необхідності, може давати 

обов‘язкові для виконання доручення.  

Для проведення службового розслідування створюється комісія, склад 

якої затверджується керівником державного органу, або вищою посадовою 

особою, яка призначила державного службовця на посаду. За результатами 

службового розслідування члени комісії складають акт, який ними 

підписується і подається на розгляд керівника державного органу, який 

призначив службове розслідування. За результатами розгляду керівник 

державного органу приймає в десятиденний термін рішення, з яким 

ознайомлюється державний службовець. У разі незгоди державного 

службовця з рішенням за результатами службового розслідування, воно може 

бути оскаржене в суді (ч. 4 ст. 69 Закону України «Про державну службу») 

[333].  

Однак, на практиці однозначного підходу до визначення особливостей 

застосування нормативних положень адміністративного та трудового 

законодавства не визначено. На відносини у сфері публічної служби у 

частині застосування заходів дисциплінарної відповідальності службовців 

розповсюджуються положення трудового законодавства у тому обсязі, що не 

знайшов в спеціальних нормативно-правових актів. Так, зокрема, на 

відносини, пов‘язані з застосуванням процедури притягнення до 

дисциплінарної відповідальності службовців поширюється положення 
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частини 3 статті 40 Кодексу Законів про працю України, де визначено, що 

трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий 

трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані 

власником або уповноваженим ним органом лише у випадках, зокрема, 

систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи 

дисциплінарного чи громадського стягнення [154]. Тобто, для звільнення 

працівника на підставі п. 3 статті 40 КЗпП України необхідне встановлення 

систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи 

дисциплінарного чи громадського стягнення. 

При цьому безпосередньо правила внутрішнього трудового 

розпорядку, визначення обов‘язків, покладених відповідно до трудового 

договору (контракту) службовців є, як правило, адміністративними актами 

локальної дії, які застосовуються в межах органу державної влади чи 

місцевого самоврядування. Так, зокрема, у справі № 313/942/16-а(2-

а/313/8/2016) касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 

підтримав позиції судів першої та апеляційної інстанції, визначивши, що 

виходячи із сутності спору, предметом його є застосування правомірність 

застосування звільнення до службової особи органу місцевого 

самоврядування. При цьому було встановлено, підставами застосування 

звільнення як заходу дисциплінарної відповідальності до службової особи 

органу місцевого самоврядування є порушення правил внутрішнього 

трудового розпорядку, і зокрема, виходячи з обставин справи відповідно до 

правил внутрішнього трудового розпорядку робітників та посадових осіб 

Веселівської районної ради (начальника організаційного відділу якої було 

звільнено) встановлено, що робітники і службовці зобов'язані працювати 

добросовісно, дотримуватися дисципліни - основу порядку в районній раді, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2018_05_22/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
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своєчасно і точно виконувати розпорядження голови ради, використовувати 

весь робочий час для праці, утримуватись від дій, які будуть заважати іншим 

працівникам виконувати їх трудові обов'язки; підвищувати ефективність 

праці, своєчасно та якісно виконувати задану керівництвом ради роботу; 

виконувати вимоги по охороні праці, техніці безпеки, протипожежній 

охороні. Коло обов'язків, які виконує кожний працівник, регламентується 

посадовими інструкціями. В ході судового розгляду справи судом І інстанції 

було встановлено коло посадових обов‘язків посадової особи, яку було 

звільнено, а також було встановлено неправомірність звільнення особи з 

посади за неналежну організацію проведення святкування річниці Дня 

перемоги [416].  

Отже, наявність оціночних категорій як критеріїв визначення 

належності виконання покладених на службовця обов‘язків має своїм 

наслідком виникнення адміністративних спорів у сфері публічної служби, і 

має бути максимально конкретизовані підстави для звільнення особи з посад 

публічної служби. Відповідно, обґрунтованим є уникнення застосування 

оціночних категорій при визначенні підстав притягнення службової особи до 

заходів юридичної відповідальності. 

Іншим видом юридичної відповідальності, застосування заходів 

примусу якого допускається у сфері публічної служби, є адміністративна 

відповідальність. У системі деліктів склади адміністративних правопорушень 

у сфері публічної служби мають заповнювати проміжок між злочинами, що 

характеризуються високим ступенем суспільної небезпеки, та 

дисциплінарними правопорушеннями. Аналіз норм чинного адміністративно-

деліктного законодавства дозволяє дійти висновку, що за вчинення 

правопорушень у сфері публічної служби, передбачається застосування 

адміністративних штрафів, які в окремих випадках можуть поєднуватися зі 

встановленням заборони обіймання відповідних посад у системі публічної 

влади.  
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Штраф як вид адміністративного стягнення є найбільш 

розповсюдженим, і не є винятком встановлення відповідальності за вчинення 

правопорушень у сфері запобігання корупції, та інших видів службових 

правопорушень, за вчинення яких передбачено застосування штрафних 

санкцій. Адміністративно-деліктне законодавство перебуває у стадії 

реформування, необхідність якого є очевидною. Кодекс України про 

адміністративні правопорушення є тим нормативно-правовим актом, який 

перейшов й у спадок українській державі ще з радянських часів, 

характеризується наявністю в ньому застарілих складів адміністративних 

деліктів, незбалансованістю розмірів та видів адміністративних стягнень, що 

застосовуються та ряду інших проблем. У зв‘язку з цим хотілось б окрему 

увагу приділити визначенню сутності штрафу як виду адміністративного 

стягнення і ефективності його застосування у зв‘язку з застосуванням заходів 

примусу у службовому праві, пов‘язаному з притягненням до 

адміністративної відповідальності. 

Штраф належить до заходів примусу, що має характер негативного 

майнового впливу на особу [27, с. 105]. Однак, враховуючи, що дійсно штраф 

має превентивне, виховне та стимулююче значення, його ефективність 

залежить від визначеного чинним законодавством розміру стягнення, що 

забезпечує належний вплив на свідомість особи [26, с. 115]. При цьому 

застосування штрафних санкцій є достатньо ефективним не лише в межах з 

адміністративно-правових відносин, але і для врегулювання процедури 

застосування кримінально-правової відповідальності, майнової 

відповідальності. Тому з метою їх відмежування, доцільним є визначення у 

ч. 1 ст. 24 КУпАП як виду основного стягнення формулювання 

адміністративного стягнення. 

Одиницею обчислення розміру адміністративних штрафів є 

неоподаткований мінімум доходів громадян (розмір якого визначається як 17 

грн [329]). Мінімальний розмір штрафних за вчинення правопорушень у 

сфері запобігання корупції, передбаченого гл. 13-А КУпАП, складає 50 
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неоподаткованих мінімумів доходів громадян за несвоєчасне подання без 

поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП). Відповідно 

максимальний розмір адміністративного штрафу передбачено за подання 

завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 4 ст. 172-6 

КУпАП), при цьому зазначається, що адміністративна відповідальність за 

ст. 172-6 КУпАП настає,  якщо подання завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об‘єкта декларування, 

що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від 

достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб. 

Відповідно до ч. 3 ст. 38 КУпАП визначено, що адміністративне 

стягнення за вчинення правопорушення, пов‘язаного з корупцією, а також 

правопорушень, передбачених статтями 164-
14

 («Порушення законодавства 

про закупівлі»), 212-
15

 («Порушення порядку надання або отримання внеску 

на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання 

державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення 

порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для 

здійснення передвиборної агітації або агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму»), 212-
21

 («Порушення порядку подання фінансового 

звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії 

про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру») КУпАП, 

може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не 

пізніше двох років з дня його вчинення. І таке положення адміністративно-

деліктного законодавства створює додаткові корупційні ризики, спрямовані 

на ухилення від притягнення службовця до юридичної відповідальності. 

Адже можливість ухилення від притягнення до адміністративної 

відповідальності «встановлюється» нормативно-правовим приписом, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1529692741704640#n1567
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1529692741704640#n1567
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1529692741704640#n2582
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1529692741704640#n2582
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1529692741704640#n3896
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1529692741704640#n3896
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передбаченим ч. 4 ст. 277 КУпАП, де встановлено, що розгляд справи про 

вчинення адміністративного правопорушення у сфері запобігання корупції 

може бути зупинено (при цьому строк розгляду справи залишається 

загальний – 15 днів). Зупиняється строк розгляду справи про адміністративне 

правопорушення у сфері запобігання корупції у зв‘язку з умисною неявкою 

службовця до суду. Присутність особи, яку звинувачують у вчиненні 

адміністративного правопорушення у сфері запобігання корупції, є 

обов‘язковою умовою судового розгляду справи. Однак при цьому не 

зазначається, яким чином відбувається обчислення зупинення строку для 

накладення адміністративного стягнення, встановленого відповідно до ч. 3 

ст. 38 КУпАП. Вирішення такої процесуальної колізії вбачається шляхом 

передбачення можливості застосування приводу до зали судового засідання 

службовця у випадку його ухилення від явки без поважних на те причин. 

Окрім адміністративних штрафів до службовця, винного у вчиненні 

адміністративного правопорушення, у якості додаткового адміністративного 

стягнення може бути застосовано таке адміністративне стягнення, як 

конфіскація. Передбачено можливість конфіскації різних видів майна, 

грошей та інших майнових цінностей – отриманого доходу, подарунку, 

винагороди, грошей, що були незаконно набуті внаслідок порушення вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції. 

Безпосереднє вчинення адміністративного правопорушення у сфері 

публічної служби не передбачає застосування оплатного вилучення 

предмету. Такий вид адміністративного стягнення є, як правило, додатковим 

заходом адміністративної відповідальності, що поєднується з застосуванням 

до винної особи спеціального права чи адміністративного штрафу. Оплатне 

вилучення предмета необхідно відрізняти від конфіскації предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 

правопорушення, що означає безоплатну передачу майна у власність 

держави. Однак його доцільність застосування в межах науки 

адміністративного права є предметом наукової дискусії [29, с. 24-31]. 
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Застосування конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, на відміну від 

застосування конфіскації майна в межах кримінального провадження, не 

передбачає безоплатного вилучення всього майна, що належать 

правопорушника, а лише того предмету, що став знаряддям вчинення 

правопорушення.  

У випадку вчинення службового правопорушення передбачено 

обов‘язковість застосування конфіскації незаконно отриманого прибутку. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 172-4 КУпАП визначено, що за «порушення 

особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною 

діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та 

суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю» застосовується конфіскація незаконно 

отриманої винагороди. Конфіскація подарунку передбачається відповідно до 

ст. 172-5 КУпАП. Також відповідно до ст. 69 Закону України «Про 

запобігання корупції» передбачається доцільність застосування конфіскації 

незаконно отриманого доходу в наслідок неправомірного використання 

службового становища з метою задоволення власних інтересів. 

Однак застосування зазначених вище норм про адміністративну 

відповідальність публічних службовців, зокрема, за отримання незаконного 

подарунку, як слушно зазначає Т. Коломоєць, має низьку ефективність через 

наявність неоднозначного нормативного підходу до визначення його 

сутності, необґрунтованого запровадження поділу подарунків на 

«заборонені», «дозволені за умови дотримання встановлених вимог», 

«дозволені», при цьому в основу критеріїв їх відмежування покладено 

застосування оціночних понять (наприклад, таким є формулювання «які 

відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність» та ін.), що 

ускладнює досягнення об‘єктивної істини у прийняті та розгляді 

адміністративної справи [170, с. 176-177]. До шляхів вирішення процедурних 

колізій, пов‘язаних з застосуванням такого спеціального обмеження у сфері 
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публічної служби, як «одержання подарунку», Т. Коломоєць пропонує 

розглядати закладення в основу розмежування дозволених та недозволених 

подарунків саме їх вартісну оцінку, і відповідно необхідним є встановлення 

обов‘язку службовця декларувати будь-яких подарунок, вартість якого 

перевищує встановлений дозволений законодавством розмір [170, c. 179]. 

Таким чином, досягається усунення застосування оціночних понять у 

визначенні критеріїв дозволеності отримання подарунків публічними 

службовцями.  

Визначення сутності подарунку, його відмежування від інших видів 

доходів публічного службовця, вбачається є можливим шляхом звернення до 

його розуміння в межах цивільно-правового регулювання договору 

дарування. Відповідно до ст. 717 Цивільного кодексу України встановлено, 

що відповідно до сутності договору дарування одна сторона правочину 

передає або зобов‘язується передати у власність іншій стороні майно (або 

подарунок) у власність на безоплатній основі [458]. При цьому визначається, 

що подарунком може бути не лише річ, майно як сукупність речей, цінні 

папери, дорогоцінності, а також майнові права (ст. 718 ЦК України) [458]. 

Крім того допустимим є дарування майна, що виникне у майбутньому. 

Обмежень щодо підстав здійснення дарування відповідно до цивільно-

правового законодавства не встановлюється.  

Встановлення обмежень щодо можливостей отримання подарунків 

обумовлено необхідністю забезпечення відсутності можливості отримання у 

службовців неправомірної вигоди за виконання ними покладених на них 

функціональних обов‘язків. При цьому відповідно до ст. 1 Закону України 

«Про запобігання корупції» визначено, що дарунком є грошові кошти або 

інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які 

надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової 

[339].  

По-перше, необхідним підкреслити, що використання категорії 

оплатного набуття права власності («за ціною, нижчою мінімальної 
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ринкової») протирічить власне сутності подарунку, і має бути визначено як 

отримання неправомірної вигоди.  

По-друге, виходячи з сутності розуміння подарунку, визначеного 

відповідно до норм цивільно-правового законодавства, а також з метою 

усунення умов поширення корупції, виявляється за доцільне як його 

характерну ознаку, що має застосовуватись і у сфері службових відносин, 

встановити те, що майно, майнові права, переваги та послуги можуть не 

лише існувати у теперішньому часі, а і бути надані у майбутньому, що також 

свідчить про неправомірність їх отримання, і має бути додатково зазначено у 

законодавстві.  

Саме тому, вважаємо, що необхідно встановити обмеження щодо 

можливості отримання подарунку особою і протягом її звільнення з 

публічної служби. Строк може корегуватися зі строками, що встановлюються 

Законом України «Про очищення влади» і дорівнювати п‘яти рокам. В цьому 

аспекті актуальним є визначення майнових прав у якості подарунку, крім 

встановленого у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції». 

Тому у ст. 1 Закону України пропонується визначити подарунок як 

«грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, майнові права, 

нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно у теперішньому 

часі та протягом п‘яти років після звільнення особи з публічної служби». 

Цікавим є неоднозначність підходів, що застосовується до обмежень 

щодо можливості одержання подарунків. Зокрема, у КНДР встановлена 

заборона отримання будь-якого подарунку, окрім книг [33, с. 246]. У 

Сингапурі, де вдалося максимально знизити рівень корумпованості 

механізму публічного управління, забороненим є дарування службовцеві 

будь-якого подарунку, і при цьому отримання такого подарунку тягне за 

собою не адміністративну, а кримінальну відповідальність [33, с. 247]. 

Аналіз норм чинного адміністративно-деліктного законодавства у сфері 

запобігання корупції дозволяє виділити застосування чотирьох видів 

конфіскації : 
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- конфіскація отриманого доходу від підприємницької діяльності чи 

винагороди від роботи за сумісництвом;  

- конфіскація отриманого доходу від такої діяльності; 

- конфіскація отриманого доходу чи винагороди;  

- конфіскація подарунка. 

Факт отримання незаконного подарунку чи іншого делікту у сфері 

публічної служби, оформлюється протоколом про адміністративне 

правопорушення, і в результаті провадження у справі Національним 

агентством з питань запобігання корупції направляється адміністративна 

справа до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду 

(судді), де приймається рішення про застосування адміністративного 

стягнення до винної особи (ст. 221 КУпАП) [329].  

Необхідно особливу увагу приділити дослідженню сутності 

попереджувальних заходів примусу, пов‘язаних з притягненням службової 

особи до юридичної відповідальності. Як свідчить аналіз нормативних 

положень чинного службового законодавства у системі дисциплінарних 

стягнень існують такі заходи примусу, як «попередження», «догана», 

«зауваження», «попередження про невідповідність займаній посаді», при 

цьому критерії їх відмежування відсутні. При цьому історія розвитку 

деліктного законодавства свідчить про синонімічність підходів до 

визначення таких стягнень. Так, Ю. Куразовим робиться припущення, що 

прообразом попередження є догана, зауваження, громадська догана [209, 

с. 544]. 

Не зважаючи на те, що статтею 26 КУпАП визначається, що 

попередження як вид основного адміністративного стягнення має 

застосовуватись у письмовій формі, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством, при цьому сутність такого заходу адміністративної 

відповідальності, та критеріїв його відмежування від інших заходів, що 

мають попереджувальний характер впливу, до яких належить догана, 

зауваження, сувора догана, не встановлено. 
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Відсутність законодавчого визначення попередження як виду 

основного адміністративного стягнення своїм наслідком має різноманітність 

наукових підходів до визначення його сутності. 

Більшість дослідників, розглядаючи попередження як вид 

адміністративного стягнення, наголошують на його виховному впливі. Так, 

А. Т. Комзюк визначає як мету застосування попередження превенцію та 

виховання правопорушника [5, с. 28]. В.К. Колпаков визначає попередження 

як «офіційне від імені держави, осудження протиправного діяння органом 

адміністративної юрисдикції й попередження правопорушника про 

недопустимість таких дій надалі», при цьому ним також наголошується на 

виховному впливі такого стягнення, що має характер особистих, не майнових 

обмежень, застосування якого є необхідним до правопорушника» [180, с. 

329;181, с. 99]. При цьому попередження, на думку більшості дослідників є 

найбільш м‘яким адміністративним стягненням, що кореспондується з 

законодавчою позицією [5, с. 28; 180, с. 329; 66, с. 25; 67, с. 5].  

Ю. Куразов, визначаючи попередження як  «вид адміністративного 

стягнення, офіційний від імені держави разовий осуд адміністративного 

правопорушення (як правило, малозначного), вчиненого особою, яка в 

цілому позитивно характеризується, й інформування останньої про 

протиправний, антигромадський характер її поведінки й недопущення такої у 

майбутньому», підкреслює як його позитивні ознаки мінімально 

опосередкований документообіг, економічність, оперативність [208, c. 36-37]. 

Вчений виділяє такі ознаки попередження як виду адміністративного 

стягнення такі : 1) виховний та превентивний характер, 2) офіційний осуд 

поведінки особи, 3) інформування останньої про протиправність такої 

поведінки, попередження про неприпустимість таких діянь на майбутнє, 

4) особистісна спрямованість, самодостатність завдяки чому застосовується 

як основний різновид адміністративного стягнення, разовість 

(одномоментність) дії, 5) офіційний характер, 6) широке коло суб‘єктів 

застосування, має значення преюдиційного факту [208, c. 36-37]. 
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Пріоритет застосування попередження, на думку В. Колпакова, 

віддається за вчинення незначних адміністративних деліктів, а також якщо 

порушення адміністративного законодавства вчинюється особою вперше 

[180, с. 329].  

На необхідності встановлення спеціальної процедури застосування 

попередження наголошує Н. Хорощак, найменший за суворістю караності 

такого адміністративного [456, с. 65].  

Застосування будь-якого стягнення, в тому числі і попередження, 

передбачає реалізацію інформаційної функції правового регулювання 

деліктних правовідносин в цілому, і зокрема, у сфері публічної служби [6, с. 

66]. При цьому викликає заперечення позиція Д. Лук‘янця, який визначає, що 

застосування попередження для правопорушника обмежень особистісного 

характеру [225, с. 247-248]. Як було вище зазначено, застосування 

попередження у службовій сфері передбачає інформування не лише 

правопорушника про характер та обраний захід примусу відносно нього, а і 

інформування інших учасників службових правовідносин. Такий висновок 

обґрунтовується також науковим підходом, що обстоюється у працях 

Т. Коломоєць, яка виділяє особисті адміністративні стягнення, до яких нею 

віднесено попередження, громадські роботи, виправні роботи, 

адміністративний арешт, позбавлення спеціального права, адміністративне 

видворення, а також адміністративні стягнення неособисті (майнові) – 

штраф, оплатне вилучення предмету, конфіскація [179, с. 105-106]. 

Так, зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України «Про 

Дисциплінарний статут Національної поліції України» виконання наказу про 

застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення відбувається 

«шляхом його оголошення в органі (підрозділі) поліції та особистого 

ознайомлення поліцейського з ним», що вочевидь передбачає відкрите 

оголошення такого адміністративного акту індивідуальної дії, що 

пов‘язується з оголошенням підстав його прийняття, заходів примусу, що 

застосовуються до службовця і безумовно передбачають з боку останнього 
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моральні страждання, а отже застосування будь-якого стягнення передбачає 

вплив на особу, і відповідно необхідно говорити про обмеження 

особистісного характеру, яких зазнає службова особа.  

Дійсно, безпосередньо обмеження прав на свободу пересування не 

відбувається, однак особа зазначає обґрунтованого впливу, спрямованого на 

її виховання, трансформацію її моральних переконань, і відповідно 

відбувається вплив на її усвідомлення як особистості. Обґрунтоване 

застосування заходів примусу у службовому праві, в тому числі застосування 

попередження,  передбачає виховний, превентивний вплив на 

правопорушника, що досягається, зокрема, шляхом осуду результатів її 

службової діяльності з боку громадськості чи держави. 

Застосування попередження як заходу примусу у службовому праві має 

не лише поточний вплив на особу, а передусім здійснюється акцент у його 

впровадженні на його перспективність, що полягає у ймовірній можливості 

застосування до порушника у випадку повторюваності вчиненого діяння, 

більш суворого стягнення, яким може бути, зокрема, попередження про 

неповну службову відповідність, звільнення та інші, якщо мова йде про 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності, чи адміністративного 

штрафу, конфіскації майна – у випадку існування підстав притягнення до 

адміністративної відповідальності [28, с. 35].  

Необхідно зазначити, що до службовців, окрім застосування 

адміністративного стягнення, передбаченого відповідною нормою 

адміністративно-деліктного законодавства, можуть бути застосовані ряд 

інших заходів примусу правообмежувального особового характеру. 

Такими обмеженнями, застосування яких пов‘язується з притягненням 

службовця до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень 

у сфері запобігання корупції, є встановлення обмеження реалізації права 

прийняття на вакантну посаду публічної служби, а також права проходження 

служби в окремих визначених чинним законодавством випадках. 
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За загальним правилом встановлюються обмеження строку доступу до 

публічної служби до спливу трьох років з моменту набрання законної сили 

судовим рішенням про притягнення до адміністративної відповідальності 

(п. 5 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну службу» [333]). 

В окремих випадках передбачаються подовжені строки обмеження 

доступу до публічної служби  або взагалі необмежені строки. Так, зокрема, 

відповідно до пункту 5 частини 2 статті 61 Закону України «Про Національну 

поліцію» не може бути поліцейським особа, «до якої були застосовані заходи 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення, пов‘язаного з корупцією» [357]. Є навіть обмеження з 

приводу перебування на посаді Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури для осіб, які протягом п‘яти років до дня набрання чинності 

Законом України «Про прокуратуру» працювали (проходили службу), 

незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по 

боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ 

України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України та митних органах (п. 3-1 

Перехідних положень Закону України «Про прокуратуру») [362].  

Окрім заходів примусу, застосування яких пов‘язується з притягненням 

службовців до адміністративної відповідальності, чинним законодавством 

передбачено підстави застосування заходів дисциплінарного впливу у зв‘язку 

з притягненням їх до дисциплінарної відповідальності. В окремих випадках 

чітко передбачається, коли обов‘язковим є поєднання дисциплінарної та 

адміністративної відповідальності службовців. Такою підставою, зокрема, є 

притягнення до адміністративної відповідальності службовця за вчинення 

адміністративного правопорушення, передбаченого гл. 13-А КУпАП, що 

означає доцільність застосування до нього звільнення з посади. Однак 

практика застосування такої вимоги є непоширеною через відсутність її 

безпосереднього обов‘язкового застосування для всіх категорій службовців. 
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Особливе значення має застосування до службовців такого заходу 

примусу, як відсторонення, що за своєю сутністю є різновидом процедурних 

гарантії досягнення цілей правомірного об‘єктивного з‘ясування обставин 

вчинення правопорушень службовцем. 

Необхідно зупинитися на визначенні сутності відсторонення від 

виконання покладених посадових обов‘язків. Відсторонення від виконання 

посадових обов‘язків може розглядатися як вид дисциплінарного стягнення і 

як вид обмеження прав службовців. 

Чинним законодавством поміж інших видів правообмежень (до яких 

належить заняття підприємницькою діяльністю (ст. 42 Конституції України 

[189]), право бути членом політичних партій (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про 

політичні партії» [359], право брати участь у страйку чи організовувати 

страйк (ч. 5 ст. 10 Закону України «Про державну службу» [333], ч. 2 ст. 12 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [365], ч. 

5 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію» [357], ч. 7 ст. 17 Закону 

України «Про Збройні Сили України» [352], «Про альтернативну 

(невійськову) службу» [327] та ін.)), - обмежень прав, що застосовуються до 

службовців постійно, існують обмеження, що мають тимчасовий характер. 

До правообмежень, що має тимчасовий характер належить відсторонення від 

виконання службових обов‘язків. Загальновизнаним є розуміння 

відсторонення від роботи як «тимчасова заборона працівникові виконувати 

свої функціональні обов‘язки, передбачені трудовим договором 

(контрактом), з припиненням виплати заробітної плати» [474].  

В основу розуміння застосування відсторонення від виконання 

посадових обов‘язків лежить необхідність усвідомлення взаємозв‘язку між 

неналежним виконанням службових обов‘язків та настанням негативних 

наслідків [21, с. 234]. Враховуючи, що в ході попереднього дослідження 

встановлено, що врегулювання відносин, що виникають у сфері публічної 

служби, має застосовуватись норми спеціального законодавства, визначені 

статтею 46 КЗпП України [154] підстави відсторонення від роботи 
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поширюються на службовців лише в тій частині, в якій відсутнім є 

спеціальне врегулювання. 

Визначаючи сутність відсторонення як правообмежуючого заходу 

доцільно виділити наступне:  

по-перше, тимчасовий характер відсторонення, (воно не може 

перевищувати часу службового розслідування, тобто два місяці);  

по-друге, відсторонення від виконання службових обов‘язків за 

посадою не припиняє службово-правових відносин, а лише призупиняє 

виконання службових завдань;  

по-третє, допускається збереження грошового забезпечення службових 

осіб, відносно яких застосовано відсторонення від посади;  

по-четверте, відсторонення не є підставою застосування юридичної 

відповідальності.  

Таким чином, відсторонення від виконання повноважень за посадою не 

є юридичною відповідальністю, оскільки не є остаточною оцінкою діяльності 

посадової особи чи інших службовців. Цей захід спрямований на 

призупинення службової діяльності даних осіб з метою попередження 

настання шкідливих наслідків і відноситься до категорії обмежень. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що на відміну від 

заборони, яка має абсолютний характер і триває протягом всього періоду 

служби, обмеження службової діяльності встановлюються на певний, 

визначений законодавством час, і спрямовані на попередження службових 

правопорушень. Обмеження та заборони є невід‘ємними елементами 

адміністративно-правового статусу посадової особи. Їх правове закріплення, 

поряд із службовими обов‘язками та правами, визначає площину правомірної 

службової поведінки, спрямованої на виконання посадовою особою своїх 

функцій. 

Розвиток адміністративно-деліктного законодавства вимагає пошуку 

оптимальних шляхів вирішення питання ефективності його застосування в 

цілому, і зокрема, - у службовій сфері. При цьому пропозиції щодо 
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запровадження таких заходів примусу, як оприлюднення фактів про 

вчинення службових проступків, письмового поінформування постраждалих 

юридичних і фізичних осіб, оприлюднення інформації у професійних колах, 

повідомлення у засобах масової інформації тощо), що пропонується 

Ю. Чижом, необхідно розглядати не з аспекту запровадження нових видів 

стягнень, а як удосконалення процедури застосування вже існуючих [464, 

с. 15]. 

Форма застосування заходів примусу у службовому праві, пов‘язаному 

з притягненням до юридичної відповідальності, вимагає оформлення 

відповідним адміністративним актом індивідуальної дії, при цьому власне 

виконання стягнення допускає як різні строки виконання, так і власне 

процедуру його реалізації. Справедливо підкреслюють С.В. Ващенко та 

В.Г. Поліщук застосування адміністративного стягнення має оформлюватись 

виключно у письмовій формі, зокрема, у формі наказу  [49, с. 61].  

Звичайно, виглядає такою, що не відповідає потребам сучасного 

суспільства, думка, висловлена ще у 70-х років ХХ століття Л.В. Ковалем 

[152 с. 71-72], про можливість оформлення застосування попередження в 

усній формі, що унеможливлює можливість визначення у подальшому 

існування ознаки повторності правопорушення, досягнення цілей покарання, 

встановлення моменту, з якому починається строк обчислення застосування. 

Отже, єдності законодавчих підходів до визначення видів 

дисциплінарних стягнень, що застосовуються у службовому праві, не 

спостерігається, попри існування категорії публічної служби і запровадження 

його в межах розгляду спорів у порядку адміністративного судочинства. 

До того ж в юридичній науці немає єдності щодо класифікації 

дисциплінарних стягнень, що застосовуються до публічних службовців. Так, 

зокрема, В. Малиновський за своїм змістом поділяє дисциплінарні стягнення, 

що застосовуються до державних службовців, на такі три групи: а) заходи 

морально-правового характеру:  догана, попередження про неповну службову 

відповідність; б) заходи матеріально-правового характеру: затримка до 
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одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду, 

зменшення розміру чи зняття премій, надбавок за високі досягнення у праці й 

виконання особливо важливої роботи, інших надбавок і доплат; в) 

припинення державної служби [232, с. 466]. 

Таким чином, наявність численних спеціальних актів, що 

встановлюють підстави та порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, ускладнює процедуру їх реалізації, веде до виникнення 

значної кількості публічно-правових спорів у сфері службових 

правовідносин. Такий висновок підтримують і експерти Центру політико-

правових реформ, які наголошують на необхідності систематизації 

законодавства у сфері публічної служби, що в тому числі сприятиме 

підвищенню ефективності і правозастосування з питань притягнення 

службовців до юридичної відповідальності  [373, с. 123].  

Загальновизнаною концепцією є поділ заходів примусу на заходи 

примусу, метою реалізації яких є: а) попередження можливих правопорушень 

та настання небезпечних для суспільства наслідків; б) припинення 

протиправних дій; в) покарання осіб, винних у вчиненні правопорушень [92, 

с. 60-68]. 

При цьому заходи примусу, які мають характер попередження мають 

чітку спрямованість на забезпечення профілактики вчинення більш тяжких 

правопорушень, і в цілому мають спрямування на забезпечення встановлення 

режиму правового порядку. В сфері службових відносин застосування 

попереджувальних заходів примусу можуть бути умовно поділено на заходи, 

спрямовані : 1) на попередження більш тяжких правопорушень; 2) на 

перешкоджання ухилення службовцями від виконання покладених на них 

обов‘язків. 

Застосування попереджувальних заходів примусу, пов‘язаних з 

відповідальністю у службовому праві, пов‘язується  як з існуванням підстав, 

які виникли і залежать від волі суб‘єкта, так і з існуванням підстав, які 
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виникли поза волею службовця. До заходів примусу у службовому праві 

передусім необхідно віднести такий захід, як попередження. 

Однозначного підходу до визначення особливостей застосування 

попередження в межах службового права у літературі немає. Однією із 

наукових праць, на яку необхідно звернути увагу, є дисертація Ю. Куразова 

«Попередження як вид адміністративного стягнення: теорія, досвід та 

практика застосування» (2013 р.).  

Отже, загальновизнаним є підхід до розуміння попередження як «міри 

відповідальності, що застосовуються з метою виховання особи, як вчинила 

адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових 

правопорушень як самим правопорушником (реалізація функції спеціальної 

превенції), так і іншими особами (реалізація функції загальної превенції)» 

[475, с. 660].  

Попередження належить до категорії основних адміністративних 

стягнень, що здійснює на людини обмеження у вигляді морального впливу на 

неї, при цьому обмежень майнового характеру не відбувається.  

Застосування попередження як виду адміністративного стягнення за 

вчинення адміністративного правопорушення допустимим є можливим, якщо 

прямо передбачено чинним законодавством. При цьому необхідно 

підкреслити, що правопорушення, за вчинення яких допускається 

застосування попередження можуть бути умовно згруповані за об‘єктом 

посягання на : 1) відносини у сфері використання природних ресурсів 

(ст. ст. 79, 83-1, 85 КУпАП); 2) відносини, пов‘язані з забезпеченням вимог 

експлуатації будівель, споруд, обладнання (ст. ст. 95-1, 99, 175); 3) відносини 

у сфері обігу інформації (ст. 92-1); 4) відносини у сфері фінансів та 

підприємництва (ст. 159,164-1).  

Відповідно до ст. 26 КУпАП визначено можливість окрім загальної 

процедури застосування попередження – у письмовій формі – у встановлених 

законодавством випадках допускається фіксування попередження в іншій 

формі. 
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Як було встановлено у попередньому підрозділі підставою до 

притягнення до відповідальності службовців є вчинення ним відповідного 

правопорушення. Правопорушення у сфері службових відносин пов‘язуються 

з неналежним виконанням покладених на посадову особу обов‘язків, що 

заподіює шкоду публічним інтересам, зокрема, у частині забезпечення 

належного виконання завдань, що стоять перед  сучасною державою.  

В системі службових правопорушень особливе місце займають 

правопорушення, що порушують вимоги законодавства у сфері запобігання 

корупції, пошуку шляхів подолання якої присвячені численні наукові 

дослідження.  

 Явище корупції, що характеризує систему публічного управління в 

Україні з негативного боку свідчить про необхідність застосування 

відповідних заходів примусу, здатних забезпечити попередження поширення 

такого явища. Як визначає О.О. Онищук, запобігання корупції має на меті 

недопущення, попередження вчинення корупційних діянь, тоді як протидія 

корупції визначається як спрямування діяльності уповноважених суб‘єктів 

публічної адміністрації проти будь-яких вже розпочатих або вчинених 

корупційних проявів [272, c. 35].  

Міжнародне законодавство також не містить визначення поняття 

корупції. У Конвенції ООН проти корупції визначається забезпечення 

здійснення правоохоронної діяльності, спрямованої на боротьбу з: 

1) підкупом національних публічних посадовців (ст. 15); 2) підкупом 

іноземних публічних посадових осіб та посадових осіб публічних 

міжурядових організацій (ст. 16); 3) викраданням, неправомірним 

присвоєнням чи іншим нецільовим використанням майна публічною 

посадовою особою  (ст. 17);  4) зловживання впливом (ст. 18); 

5) зловживанням службовим становищем (ст. 19); 6) незаконним збагаченням 

(ст. 20), що розуміється як надмірне отримання прибутків посадовою особою 

публічного управління, якщо при цьому вона не може підтвердити джерело 

отримання таких коштів та їх правомірність. 
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До ознак корупції Н.І. Крюкова відносить отримання неправомірної 

вигоди не лише з метою задоволення власних потреб чи інтересів інших осіб, 

а й інтересів корпорацій. Також дослідницею виділяється політична мета 

корупційної діяльності як один з її мотивів [203, с. 29-35], при цьому 

підкреслюється, що сфера поширення корупції є настільки неосяжною, що 

робить неможливим забезпечення належного рівня запобігання її проявам 

[203, с. 29-35].  

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року корупційне правопорушення визначається як діяння, що містить 

ознаки корупції, вчинене особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за яке законом встановлено 

кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

Розуміння поняття корупції чинним законодавством України зводиться до 

використання особою наданих їй службових повноважень чи пов‘язаних з 

ними можливостей для одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб або, відповідно, обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди 

особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з 

метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов‘язаних з ними можливостей.  

Запобігання поширенню корупції відбувається шляхом застосування 

попереджувальних, правообмежувальних та правоприпиняючих заходів 

примусу.  

Головними пріоритетами у здійсненні попереджувальних заходів є 

забезпечення формування у суспільстві несприйняття корупційної поведінки, 

формування високого рівня правової свідомості та правової культури. Також 

до заходів попередження поширення корупції необхідно віднести 

декларування доходів, витрат та майна, що належать особам, які виконують 

функції держави. 
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До правообмежувальних заходів, спрямованих на запобігання корупції, 

відносяться заходи, пов‘язані зі встановленням особливих умов, які мають 

бути виконані для прийняття та проходження публічної служби. До таких 

умов належать: 1) спеціальний порядок прийняття на публічну службу, який 

полягає, як правило, у конкурсному доборі, або на підставі результатів 

виборів (для політичної публічної служби); 2) необхідність постійного 

підвищення рівня професіоналізму службовця, що є однією з гарантій 

належного виконання покладених на нього обов‘язків; 3) складання присяги 

та неухильне слідування її дотриманню; 4) дотримання вимог професійної 

етики службовця.  

У випадку недотримання таких вимог до публічного службовця можуть 

бути застосовані правообмежувальні заходи, одним з яких є відсторонення 

від виконання посадових обов‘язків та встановлення заборони зайняття 

окремих посад публічної служби. Сучасне антикорупційне законодавство 

передбачає позбавлення права займати посади публічної служби як  

відповідальність за вчинення кримінальних, адміністративних та 

дисциплінарних корупційних правопорушень. Позбавлення права займати 

певні посади державної та муніципальної служби як вид кримінального чи 

адміністративного стягнення безумовно пов‘язується зі звільненням з 

публічної служби, однак при цьому за своєю сутністю є 

правообмежувальним заходом, адже його застосування визначається певним 

проміжком часу, після спливу якого особа поновлюється в праві прийняття 

на публічну службу. 

Заходи адміністративного припинення у сфері запобігання корупції 

спрямовано на застосування заходів юридичної відповідальності. Звільнення 

з публічної служби є крайнім видом дисциплінарного стягнення, що 

застосовується до особи, винної у порушенні вимог антикорупційного 

законодавства. 

Таким чином, застосування заходів примусу, пов‘язаних з 

притягненням службової особи до юридичної відповідальності, переслідує 
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мету досягнення загальної та спеціальної превенції, що полягає у досягненні 

виховного впливу як відносно правопорушника, так і попередження у 

майбутньому вчинення порушень вимог проходження публічної служби з 

боку інших посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Заходи примусу, пов‘язані з притягненням службовців до юридичної 

відповідальності мають характер особистісних та майнових обмежень. При 

цьому особливості заходів примусу, пов‘язаного з застосуванням процедури 

дисциплінарної відповідальності службових осіб органів державної влади та 

місцевого самоврядування, свідчать про їх виховний вплив як на особу 

правопорушника, так і на інших службових осіб відповідного суб‘єкта 

публічного управління, що обумовлено особливостями процедури виконання 

дисциплінарних стягнень, що полягає у відкритому оголошенні змісту 

відповідного наказу суб‘єкта призначення. 

Необхідно підкреслити, що застосування заходів примусу, пов‘язаних з 

застосуванням заходів дисциплінарної відповідальності, може поєднуватись з 

стягненнями, що пов‘язуються з кримінальною чи адміністративною 

відповідальністю службових осіб, так і застосовуватись на підставі вчинення 

дисциплінарних правопорушень.  

Проведена характеристика заходів примусу, пов‘язаних з юридичною 

відповідальністю, свідчать про домінування застосування дисциплінарних 

стягнень, що мають характер особистісних обмежень, і відповідно пріоритет 

застосування заходів, що мають характер майнових обмежень при 

застосуванні примусу, пов‘язаного з притягненням до адміністративної 

відповідальності посадової особи органу публічного управління. 

 

 

 



380 
 

4.3 Європейські та міжнародні правові стандарти примусу в 

службовому праві, пов’язаного з юридичною відповідальністю, та їх 

імплементація в законодавство України 

 

 

Визначення міжнародних та європейських стандартів застосування 

заходів примусу у службовому праві, пов‘язаного з юридичною 

відповідальністю, обумовлено необхідністю їх впровадження до чинного 

законодавства України, що, зокрема, вимагається вимогами Угоди про 

Асоціацію з Європейським Союзом [482; 381].  

Забезпечення належного рівня функціонування системи органів 

публічного управління в країнах Європейського Союзу, а також інших 

провідних зарубіжних країн пов‘язується зі створенням дієвої системи 

публічної служби, завданням діяльності якої є виконання задач, що стоять 

перед сучасно правовою демократичною соціальною державою. 

Ефективність системи публічної служби обумовлюється наявністю системи 

забезпечення правомірності застосування заходів примусу до службовців, які 

пов‘язані з юридичною відповідальністю, що гарантують права та інтереси 

посадовців, реалізуючи таким чином принцип сталості системи публічного 

управління. 

Проходження особою публічної служби відповідно до міжнародних 

стандартів вимагає дотримання особою таких керівних засад, як : 1) 

самовідданість – службовець має діяти виключно в інтересах суспільства; 

2) цілісність системи публічної служби; 3) об‘єктивність прийняття 

управлінських рішень; 4) підзвітність службовців, що обумовлює особливості 

процедури притягнення до юридичної відповідальності; 5) відкритість – 

максимальна доступність громадськості до інформації про службову 

діяльність ; 6) чесність – допустимим є притягнення до юридичної 

відповідальності у випадку неповідомленні про випадку приватного інтересу, 
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які стали відомі службовцеві під час проходження служби; 7) лідерство, 

реалізація якого вимагає постійного професійного розвитку службовця [498]. 

Цікавим є те, що за законодавством зарубіжних країн встановлюються 

не лише процедурні аспекти проходження публічної служби, а і 

встановлюються стандарти дотримання вимог етичної поведінки. Таким 

законом є закон Сполучених Штатів Америки №12674, де визначаються 

кожен службовець повинен дотримуватись основних принципів етичної 

поведінки: 1) забезпечення довіри громадськості до публічної служби; 2) 

відмова службовців від забезпечення приватних фінансових інтересів; 

3) заборона приймати подарунки, грошові цінності від осіб, які висловлені 

намір отримати офіційну публічну інформацію, отримати публічні послуги 

чи знаходяться у іншій залежності від посадовців; 4) заборона давати 

обіцянки від імені уряду країни; 5)дотримання чесності при виконанні 

покладених на них службових обов‘язків; 6) заборона сумісництва посад та 

інших видів діяльності, окрім наукової, викладацької; 7) сприяння 

попередження корупційним проявам, а також розкриттю та розслідуванню 

правопорушень у сфері запобігання корупції; 8) добросовісне виконання 

покладених на службовців громадських обов‘язків, в тому числі обов‘язків, 

пов‘язаних зі сплатою податків, проходження військової служби тощо. При 

цьому порушення зазначених етичних вимог тягне за собою не лише 

застосування заходів дисциплінарної, адміністративної відповідальності, а і 

заходів кримінальної відповідальності. З метою забезпечення дотримання 

вимог етичної поведінки в Сполучених Штатах Америки навіть діють 

спеціальні консультанти з питань етики [483]. 

Необхідно підкреслити, що для зарубіжних стандартів публічної 

служби є характерним те, що до складу публічної служби, входять не лише 

органи державної влади та місцевого самоврядування, а і органи охорони 

здоров‘я, освіти, соціального захисту і сфери послуг. Від працівників 

зазначених органів вимагається дотримання охарактеризованих вище 

принципів [506]. 
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Відповідно до міжнародних стандартів правового регулювання 

публічної служби встановлено, що належний механізм забезпечення прав 

службовців як під час проходження служби, так і після звільнення, в тому 

числі застосування заходів примусу, пов‘язаних з притягнення до юридичної 

відповідальності службовців (ст. 7 Конвенції Організації Об‘єднаних Націй 

проти корупції) [363]. 

Як було з‘ясовано у підрозділі 4.1 підставою для притягнення до 

юридичної відповідальності є вчинення службовцем правопорушення. 

Відносно ж суворості обрання заходів примусу однозначності підходів в 

зарубіжних країнах немає. Зокрема, у Фінляндії пріоритет віддається 

застосуванню заходів кримінальної відповідальності. Так, за вчинення 

правопорушень у сфері запобігання корупції є прерогативою кримінально-

правового регулювання, і зводиться до застосування штрафних санкцій, що, 

як правило, поєднуються зі звільненням з посади та конфіскацією майна [88, 

с. 317]. 

На відміну від фінського законодавства, у французькому правовому 

полі більше уваги приділяється адміністративним, а не кримінальним 

заходам покарання за правопорушення, що вчинюються у службовій сфері, 

зокрема, у сфері запобігання корупції. Головна мета національної системи 

протидії корупції – її превенція. Законодавча база для боротьби з корупцією в 

рамках чинних інститутів постійно розширюється. Двома основними 

задачами виступають, з одного боку, профілактика і ліквідація посадових 

злочинів державних чиновників,  що скоєні з корисливою метою, а з іншого –  

чітка регламентація порядку фінансування політичних партій і їхніх 

виборчих кампаній. Якщо розглядати перший з названих напрямів, який 

більшою мірою відповідає спрямованості нашого дослідження, тут слід 

звернути увагу на Статут цивільної служби, який регулює відносини у сфері 

публічної немілітаризованої служби. Ним встановлено адміністративну 

відповідальність за корупційні діяння публічних службовців у виді 
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позбавлення усіх привілеїв, включаючи вислугу років, відомчого пенсійного 

забезпечення тощо [390, с. 86]. 

Застосування заходів юридичної відповідальності своїм результатом 

може мати припинення перебування на посаді публічної служби, що є 

завершальним етапом службових правовідносин. Залежно від процедури та 

підстав припинення перебування на посаді публічної посади визначається чи 

буде надано спеціальне пенсійне забезпечення, чи особа позбавляється всіх 

наданих їй пільг, що відповідали її статусу. Загальними підставами 

припинення перебування на посаді публічної служби є підстави, визначені 

ст. 36 Кодексу законів про працю: угода сторін; закінчення строку (п. 2 і 3 

ст. 23), крім випадків, коли державно-службові відносини фактично тривають 

і жодна із сторін не поставила вимоги про їх припинення; призов або вступ 

державного службовця на військову службу, направлення на альтернативну 

(невійськову) службу; розірвання державно-службових відносин з ініціативи 

державного службовця (ст. 38, 39), або з ініціативи керівника органу 

державного управління (ст. 40, 41), або на вимогу профспілкового чи іншого 

уповноваженого на представництво інтересів трудового колективу (ст. 45); 

переведення державного службовця, за його згодою, в інший державний 

орган, в установу, організацію або перехід державного службовця на виборну 

посаду; відмова державного службовця від переведення на роботу в іншу 

місцевість разом із органом державного управління, установою, 

організацією, а також відмова від продовження державно-службових 

відносин у зв‘язку із зміною істотних умов праці; набрання законної сили 

вироком суду, яким державного службовця засуджено (крім випадків 

умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, 

виправних робіт не за місцем роботи, або до іншого покарання, яке виключає 

можливість продовження державної служби тощо [154]. 

У попередніх підрозділах було встановлено, що правове регулювання 

службових відносин належить до сфери публічного права, отже 

законодавство про публічну службу має ґрунтуватись виключно на 
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адміністративно-правових засадах та не повинно містити жодних відсильних 

норм на трудове право, зокрема, в частині визначення підстав та порядку 

припинення службових правовідносин. Головною проблемою забезпечення 

дотримання прав службовців при застосуванні заходів примусу, як 

пов‘язаних з відповідальністю, так і не пов‘язаних, є застосування оціночних 

категорій, в тому числі у визначенні підстав припинення проходження на 

публічній службі. Зокрема, доцільним є уникнення таких формулювань, що є 

поширеними службовому законодавстві України, на зразок, як «авторитет 

державної служби» (п. 4 ч. 2 ст. 65 Закону України «Про державну службу»), 

«неналежне виконання посадових обов‘язків» (п. 5 ч. 2 ст. 65 Закону України 

«Про державну службу») [333], «порушення <…> службової дисципліни», 

«авторитет поліції» (ст. 12 Закону України «Про Дисциплінарний статут 

Національної поліції України» [335]), «дисциплінарний проступок, вчинений 

прокурором, має характер грубого порушення» (п. 1 ч. 4 ст. 49 Закону 

України «Про прокуратуру» [362]), «порочить звання судді або підриває 

авторитет правосуддя» (п. 1 ч. 9 ст. 109 Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» [367]) та ін. 

При цьому не зважаючи на встановлені у розділі 1 ознаки службових 

відносин, формування окремої підгалузі службового права як складової 

адміністративного права, уніфікації процедур застосування заходів примусу, 

пов‘язаних з притягненням до юридичної відповідальності посадових осіб 

суб‘єктів владних повноважень, і досі не відбувається, при цьому навпаки 

законодавець обрав підхід, в основу якого покладено диференціація 

обмежень, що можуть бути застосовані до особи. І в цьому аспекті відповідно 

до визначеної доцільності систематизації чинного законодавства України у 

сфері публічної служби, на особливу увагу заслуговує дослідження досвіду 

зарубіжних країн у відповідній галузі правового регулювання суспільних 

відносин. 

Безумовною аргументацією до вивчення зарубіжного досвіду  

правового регулювання відносин у сфері публічної служби в цілому, і 
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зокрема, у частині – застосування заходів примусу, пов‘язаних з 

притягненням службовців до юридичної відповідальності, є доцільність 

визначення позитивних тенденцій розвитку правових систем сучасних 

держав з метою їх використання з метою підвищення ефективності механізму 

публічного управління. 

В цілому не зважаючи на розширене розуміння категорії публічної 

служби, до якої у більшості країн Західної та Північної Європи, окрім 

посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, 

відносяться і інші суб‘єкти, діяльність яких спрямована на задоволення 

публічного інтересу (наприклад, такими є працівники системи охорони 

здоров‘я, освіти та науки тощо [45]), спостерігається тенденція до 

застосування уніфікованого підходу до визначення стадій реалізації 

відповідних адміністративних процедур, пов‘язаних з прийняттям на службу, 

її проходженням та звільненням з неї. 

Однією з необхідних тенденцій, впровадження якої є актуальним, є 

визначення вичерпного переліку підстав припинення публічної служби, 

формування якого має уникати оціночних категорій. За таким принципом 

побудовано законодавство більшості країн Європейського Союзу [490]. 

Зокрема, відповідно до службового законодавства Республіки Латвія має 

вичерпний перелік підстав припинення публічно-службових відносин, при 

цьому особлива увага приділено правової регламентації процедур звільнення 

з посади службовця. Зокрема, визначено, що передбачається застосування 

звільнення службовця з посади за вчинення дій, що «ображає людську 

гідність, дискредитує авторитет посади державного службовця, або органів 

державної влади» [495]. 

Особливості застосування звільнення з публічної служби у 

Федеративній Республіці Німеччина визначено окремим законодавчим 

нормативно-правовим актом [497]. Подібний підхід, що характеризується 

детальною регламентацією застосування процедури звільнення з посади, що 
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визначається окремим законодавчим актом, впроваджено у Республіці 

Румунії [501].  

Звільнення з посади, як правило, розглядається як одна із процедур 

припинення проходження служби. Так, відповідно до Кодексу державних 

службовців Греції визначено, що підставами припинення проходження 

служби є : 1) смерть державного службовця; 2) прийняття адміністрацією 

відставки державного службовця; 3) втрата посади державного службовця; 

4) звільнення зі державної служби [492]. В цьому аспекті заслуговує на увагу 

пропозиція А. Кірмача щодо необхідності визначення у чинному 

законодавстві України подібних груп підстав припинення проходження 

державної служби, які вченим умовно поділено на чотири групи : 

«позбавлення статусу державного службовця, звільнення з посади 

державного службовця за рішенням органу державного управління; 

звільнення з посади державного службовця за власним бажанням державного 

службовця; відставка державних службовців вищої категорії, як специфічна 

підстава припинення державної служби» [146, с. 161]. 

Застосування заходів примусу, пов‘язаних з притягненням службової 

особи до відповідальності, полягає, як правило, не лише у реалізації стягнень 

до винної особи, але і у позбавленні чи обмеженні спеціальних прав 

посадовця (зокрема, допускається спеціальних прав на отримання 

підвищеного розміру пенсійного забезпечення та ін.). Крім того особа може 

бути позбавлена права повторно брати участь у проходженні конкурсного 

добору чи у інших процедурах прийняття на публічну службу [253, с. 115]. 

Подібна норма вже є складовою частиною системи законодавства України у 

сфері публічної служби. Так, відповідно до ч. 5 ст. 69 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» визначено, що особа, яку звільнено з посади 

судді через незадовільне проходження кваліфікаційного оцінювання, не може 

повторно претендувати на посаду судді [367]. 

Необхідно зазначити, що реалізація заходів примусу, пов‘язаного з 

притягненням до відповідальності службової особи, допускає застосування 
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правообмежувальних заходів, до яких, зокрема, належить відсторонення, що 

є поширеним в європейських країнах. Так, у Великій Британії встановлено, 

що корупційні діяння об‘єднуються в окрему групу кримінальних злочинів і 

відповідно до прецедентів 1809 і 1914 років, при цьому категорія корупції 

розуміється як давання хабаря з метою схилення посадової особи до 

вчинення дій, що протирічать службовим інтересам , а з боку службової 

особи корупція виражається у прийманні хабаря. Винесення рішення у 

справах про хабарництва належить до компетенції суда присяжних, і 

відповідно на час судового розгляду справи до особи, яка перебуває під 

слідством, застосовується   відстороненні від виконання службових 

обов‘язків  [382, с. 54.]. 

Відповідно до законодавства Французької Республіки застосування 

відсторонення передує початку адміністративно-деліктного чи кримінально-

деліктного провадження у сфері запобігання корупції [260, с. 222]. 

Однак, існує в окремих країн порушення справи про притягнення особи 

до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення не вимагає 

застосування відсторонення від виконання покладених на неї повноважень. 

Таким є Законом Республіки Молдова «Про державну посаду та статус 

державного службовця», де не визначено доцільність відсторонення від 

роботи представників державної цивільної служби [266], а для працівників 

мілітаризованої державної служби застосування такого заходу примусу 

допускається лише у випадку відкриття кримінального провадження (ст. 55 

Закону Республіки Молдова від 27.12.2012 «Про діяльність поліції та статусу 

поліцейського» [267].  

Забезпечення належного рівня захисту службовця у випадку 

застосування до нього звільнення з посади має особливе значення у системі 

гарантій незалежності та неупередженості діяльності механізму публічної 

служби. Як правило, застосування звільнення як заходу примусу, що 

пов'язаний з притягненням до юридичної відповідальності, визначаються такі 

підстави, як : 1) притягнення особи до кримінальної відповідальності за 
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умови, що подальше проходження служби на відповідній посаді; 2) подання 

неправдивих відомостей під час прийняття на публічну службу, чи надання 

недостовірної інформації; 3) порушення присяги, що розуміється як вчинення 

дій, які суперечать авторитету публічної служби; 4) притягнення до 

адміністративної відповідальності службовця; 5) притягнення службовця до 

дисциплінарної відповідальності. 

Отже, застосування заходів відповідальності нерозривно пов‘язано з 

позитивним регулюванням проходження публічної служби, і є основою 

забезпечення ефективності системи публічного управління. Підставою 

притягнення до відповідальності службовців є неправомірність службової 

діяльності [491], необґрунтованість прийняття управлінських рішень [488]. 

Європейська правозастосовча практика виходить із необхідності 

встановлення визнаних і в Україні видів юридичної відповідальності, а саме : 

кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільно-

правова відповідальність та дисциплінарна відповідальність. При цьому 

такою, що безпосередньо пов‘язана з проходженням служби є дисциплінарна 

відповідальність (тобто полягає у порушенні вимог службової дисципліни, 

неналежному виконанні чи невиконанні службових обов‘язків), на відміну 

від кримінальної та адміністративної відповідальності, підставами 

притягнення до яких може бути як правопорушення, що пов‘язано з 

використанням наданих службових повноважень (так звані правопорушення 

у сфері запобігання корупції), так і не пов‘язані безпосередньо з 

проходженням публічної служби. 

Не зважаючи на те, що поширеним є застосування категорії службової 

дисципліни, яка є основою визначення підстав притягнення до 

відповідальності, однак при цьому вона не відповідно до чинного 

законодавства України не є визначеною категорією. Позитивним в цьому 

аспекті є запропоноване визначення службової дисципліни відповідно до 

Закону Республіки Болгарії «Про державну службу», де встановлено, що 

службовою дисципліною є  «належне виконання усіх обов‘язків державного 
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службовця, що витікають із закону, спеціальних правових положень, що 

стосуються сфери професійної діяльності державного службовця, службових 

правил і наказів, включаючи дотримання службової присяги» [485]. 

Законодавство зарубіжних країн визначає підстави притягнення до 

дисциплінарної відповідальності службовців. Так, відповідно до 

законодавства Республіки Естонії визначено, що підставами притягнення до 

дисциплінарної відповідальності є : невиконання чи неналежне виконання 

службових обов‘язків, вчинене з умисною чи необережною формою вини, в 

тому числі до числі проступків, що свідчать про неналежність виконання 

покладених на неї обов‘язків, відноситься і поява на службі у стані сп‘яніння; 

2) завдання майнової шкоди, що вчинене службовою особою за наявності її 

вини; 3) негідне діяння, під яким розуміються аморальні чи неетичні дії чи 

бездіяльність, в результаті яких дискредитується авторитет органу державної 

влади, місцевого самоврядування чи іншого суб‘єкта владних 

повноважень  [488]. 

Варто підкреслити, що європейська доктрина адміністративного права 

в основу застосування дисциплінарної відповідальності визначає 

необхідність забезпечення функцій загальної та спеціальної превенції, а 

також захист та підтримання авторитету органу державної влади та місцевого 

самоврядування [426,с. 73-76]. Найбільшої практики у системі застосування 

заходів дисциплінарної відповідальності є застосування попереджувальних 

заходів примусу, до яких належать попередження або зауваження, догана, 

сувора догана [496].  

Перелік дисциплінарних стягнень за законодавством Республіки 

Польщі є розширеним, до яких окрім вище зазначених належать і такі заходи 

примусу, як позбавлення можливості підвищення службового рангу на період 

2 років, пониження службового рангу, заборона участі в конкурсі на вищу 

посаду державного службовця, тощо [497].  

За законодавством Республіки Чехії віддається пріоритет у 

застосуванні штрафних стягнень до службовців, які не дотримуються 
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стандартів проходження публічної служби. Одним із видів дисциплінарних 

стягнень, що можуть бути застосовані до державних службовців, є 

обмеження грошового забезпечення протягом встановленого строку, що 

обраховується у відсотковому вимірі від посадового окладу [486]. 

Встановлення штрафу як виду дисциплінарного стягнення передбачено і 

законодавством Республіки Естонії, де визначається фіксований розмір 

грошового обмеження, що може бути застосовано до державного службовця. 

а естонським законодавством про державну службу передбачено накладання 

на державного службовця, у поєднанні з переведенням службовця на більш 

нижчу посаду на встановлений строк (до одного року) [488].  

Окрім встановлення тенденцій розвитку норм матеріального права 

країн Європейського Союзу, необхідним є дослідження процедурних 

аспектів застосування заходів примусу, пов‘язаних з притягненням до 

відповідальності службових осіб органів державної влади, місцевого 

самоврядування чи інших суб‘єктів владних повноважень. 

Встановлення обґрунтованості застосування того чи іншого заходу 

примусу, пов‘язаного з притягненням до відповідальності службової особи, 

має відбуватись в результаті реалізації відповідної процедури службового 

розслідування [4, с. 437].  

Так, характерною ознакою процедури розгляду справи про 

застосування заходів примусу до службових осіб, що застосовується у 

країнах Європейського Союзу, є обов‘язковість колегіального розгляду 

відповідних справ [484, с. 251–256]. Зокрема, з метою проведення 

дослідження на засадах неупередженості та об‘єктивності службове 

розслідування правопорушення, вчиненого державним службовцем, 

відповідно до законодавства Чеської Республіки здійснюється колегіальним 

органом, головою якого має бути посадова особа органу, в якому не 

проходить службу працівник [486]. 

Розгляд та прийняття рішення у справі про порушення вимог службової 

дисципліни в Республіці Польща також належить до компетенції спеціально 



391 
 

створеного органу публічного управління, яким є Вища дисциплінарна 

комісія. Відповідно вже рішення Вищої дисциплінарної комісії має бути 

оскаржено у суді [373, с. 129]. 

Така модель розгляду та вирішення справ з застосування заходів 

примусу до осіб, пов‘язаних з притягненням їх до відповідальності, має 

багато спільних рис з системою деліктного провадження, що діє у 

Сполучених Штатах Америки. Таким органом публічного управління у 

Сполучених Штатах Америки є спеціально створений квазісудовий орган – 

Адміністративний суд із питань державної служби. Адміністративний суд з 

питань державної служби є відокремленим незалежним суб‘єктом владних 

повноважень, що серед завдань своєї діяльності має захист прав державних 

службовців: розгляд скарг, розслідування випадків порушення прав 

державних службовців та застосування заходів впливу в разі виявлення таких 

порушень [70, с. 209]. 

З врахуванням вище зазначеного досвіду зарубіжних країн з організації 

та проведення службових розслідувань, необхідно підкреслити, що 

вітчизняне правове регулювання процедури застосування заходів примусу у 

сфері публічної служби, системи захисту прав та гарантій службовців від 

упередженого ставлення під час реалізації деліктних проваджень, має 

очевидні недоліки. Зокрема, як було встановлено у попередньому підрозділі, 

проведення службового розслідування за законодавством України 

покладається на спеціально утворені дисциплінарні комісії, склад яких часто 

затверджується керівником органу, у якому проходить службу особа, що 

звичайно дозволяє зробити висновок про можливу упередженість прийняття 

рішення у справі про встановлення підстав застосування заходів примусу. 

Застосування заходів примусу, пов‘язаного з притягненням службовця 

до відповідальності, має встановлений строк реалізації. Наприклад, 

відповідно до законодавства Республіки Литви передбачено, що граничним 

строком застосування дисциплінарного стягнення до службовця є один 

місяць з моменту, коли керівник органу державної влади чи місцевого 
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самоврядування дізнався або міг дізнатися про порушення службової 

дисципліни чи про інше правопорушення, вчинене його підлеглим, але не 

пізніше як у шестимісячний термін з дня вчинення проступку [496]. 

Більш подовжена тривалість строку, визначеного для застосування 

заходів примусу, пов‘язаних з дисциплінарною відповідальність державних 

службовців, встановлено відповідно до законодавства Республіки Чехії. 

Таким строком є двомісячний термін, обчислення якого починається з дня, 

коли уповноважений суб‘єкт дізнався про вчинений проступок, а 

«дисциплінарна відповідальність державного службовця вважається 

вичерпаною, якщо заява про порушення дисциплінарної справи не була 

подана протягом одного року з дня вчинення дисциплінарного 

проступку» [486]. Найбільша тривалість строку, протягом якого допускається 

застосування заходів примусу, пов‘язаних з притягненням до дисциплінарної 

відповідальності державних службовців, визначено відповідно до чинного 

законодавства Республіки Польща, нормативними положеннями якого 

визначено дворічний термін з моменту вчинення правопорушення, але не 

пізніше трьох місяців з моменту, коли уповноважений суб‘єкт дізнався або 

міг дізнатися про порушення службової дисципліни [497]. 

Відповідно до європейського законодавства встановлюються спеціальні 

строки, протягом яких за умови відсутності повторного стягнення , 

вважається, що службовець не притягувався до дисциплінарної 

відповідальності. Як правило, як і за законодавством України, 

встановлюється річний термін, при спливу якого за умови відсутності 

повторного стягнення, службовець вважається таким, що не притягувався до 

дисциплінарної відповідальності. Такий строк встановлюється відповідно до 

положень адміністративного законодавства Республіки Литви, Республіки 

Болгарії, Чеської Республіки; відповідно до законодавства Республіки 

Польщі встановлюється строк у три роки [497].  

Характерним для законодавства європейських країн є встановлення 

доцільності застосування заходів примусу, реалізація яких пов‘язується з 
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подальшим обмеженням прав щодо можливості перебування на публічній 

службі. Встановлення таких обмежень є характерним і для законодавства 

України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 172-5 КУпАП встановлено, що 

службова особа, яка протягом одного року з моменту її притягнення до 

адміністративної відповідальності за «порушення встановлених законом 

обмежень щодо одержання подарунків», обмежується у праві обіймання 

посад державної служби чи інших видів публічної служби строком до одного 

року [156]. 

Побудова санкції статей, що встановлюють обмеження права 

обіймання відповідних посад публічної служби, що передбачено окремими 

положеннями КУпАП, корелюється з вимогами Угоди про Асоціацію 

України з Європейським Союзом, і пояснюється доцільністю реформування 

системи органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом 

усунення від виконання владних повноважень, що притягаються до 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері запобігання корупції. 

Так само відповідно до законодавства Греції визначено, що 

встановлюється обмеження права перебування на відповідних посад 

публічної служби протягом п‘яти років з моменту вчинення правопорушень у 

сфері запобігання корупції [492]. 

Як було встановлено у попередніх підрозділах до осіб, які перебувають 

на публічній службі, висуваються високі стандарти та вимоги, дотримання 

яких обумовленого необхідністю належного виконання функціональних 

обов‘язків, що на них покладено. Саме тому необхідним є встановлення 

дієвих систем гарантій захисту службовців від неправомірного застосування 

заходів примусу до них. Характерним для міжнародних та європейських 

стандартів системи притягнення до юридичної відповідальності службовців є 

діяльність спеціального органу публічного управління, уповноваженого 

розглядати службові спори, і застосовувати заходи примусу.  

На рівні національних правових систем виділимо наступні органи 

публічного управління, до повноважень яких в тому числі належить розгляд 
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спорів та скарг, предметом яких правомірність заходів примусу, пов‘язаних з 

застосуванням юридичної відповідальності. Наприклад, у у Франції 

оскарження здійснюється до апеляційної комісії Вищої ради державної 

служби або компетентного адміністративного трибуналу [4, с. 127].  

Відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччини 

обов‘язковою є стадія оскарження у адміністративному порядку, який має 

передувати стадії судового розгляду спору у сфері публічної служби [491]. У 

механізмі публічного управління Республіки Польщі функціонують два 

спеціальних суб‘єкта владних повноважень, що реалізують повноважень з 

застосування заходів примусу до службовців, якими є  Вища дисциплінарна 

комісія та Начальник державної служби; допускається оскарження їх 

правозастосовчих рішень у судовому порядку [497]. Дворівнева система 

розгляду скарг у сфері державної служби функціонує і у Чеській Республіці, 

де встановлюється можливість оскарження рішення про притягнення 

службової особи до дисциплінарної відповідальності до Дисциплінарного 

комітету  [486]. 

Виходячи з традицій країн англосанксонської правової системи, до 

яких, зокрема, належать Сполучені Штати Америки, вже тривалий час 

функціонує унікальний органу публічного управління, що виконує 

повноваження не лише з розгляду спорів у сфері публічної служби, а надає 

ряд адміністративних послуг, а також забезпечує процес позасудового 

вирішення правових конфліктів. Він має назву Адміністративний суд із 

питань державної служби, і його унікальність підкреслюється в межах 

функціонування законодавчої влади. До його завдань належить як захист 

системи нагород у цілому, так і захист прав окремих державних службовців: 

розгляд скарг, розслідування випадків порушення прав державних 

службовців та застосування заходів впливу в разі виявлення таких порушень 

[70, с. 209]. 

Квазісудовий орган (Трибунал з розгляду претензій) діє в системі 

органів державної влади та місцевого самоврядування і в Канаді, до 
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повноважень якого належить розгляд скарг, що подаються публічними 

службовцями або особами, які претендують на посаду публічної служби (ст. 

88 Закону Канади «Про зайнятість на публічній службі» [373, c. 690]; також 

до сфери повноважень цього квазісудового органу належить надання ряду 

послуг посередництва, медіації [373, c. 690].  

До системи міжнародного захисту прав службовців належить Трибунал 

Європейського Союзу у справах публічної служби, до повноважень якого 

розгляд та вирішення службово-трудових спорів [383, с. 260–262]. Крім того 

ще одним наднаціональним способом захисту прав публічних службовців є 

звернення до європейського омбудсмена. Посада європейського омбудсмена 

з‘явилася згідно з Договором про Європейський Союз. Омбудсмен, який 

виступає в ролі посередника між громадянами і владою Європейського 

Союзу, обирається Європейським Парламентом на п‘ятирічний 

поновлюваний термін і діє незалежно і неупереджено. Він не приймає 

вказівок та інструкцій від національних урядів держав – членів 

Європейського Союзу або інших організацій. Окрім того, протягом усього 

терміну своїх повноважень він не має права займатися будь-якою іншою 

професійною діяльністю незалежно від того, оплачується така діяльність чи 

ні [502]. При цьому рішення омбудсмена у справі щодо застосування заходів 

примусу до службовця мають рекомендаційний характер, однак, виходячи з 

практики розгляду службово-трудових спорів, направляється до відповідних 

органів публічного управління Європейського Союзу, а також можуть 

спрямовуватись до Європейського Парламенту з метою вираження 

політичної волі шляхом внесення відповідних змін до чинного європейського 

законодавства [502]. Про результати своєї діяльності омбудсмен щорічно 

звітує перед Європейським Парламентом. У цілому в 2016 р. на адресу 

омбудсмена Європейського Союзу надійшло 2 667 скарг. Для порівняння: у 

2015 р. кількість скарг була більшою – 3 098. На думку омбудсмена, 

зниженню скарг сприяла його інтерактивна взаємодія з громадянами. 

Зокрема, у 2016 р. отримали консультації більше 19 тис. осіб на 23-х 
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офіційних мовах Європейського Союзу. Консультували громадян як 

європейський омбудсмен, так і національні омбудсмени держав – членів 

Європейського Союзу. Кількість скарг, вирішення яких не входить до 

компетенції омбудсмена Європейського Союзу, становила у звітному 2016 р. 

335. У 2016 р. повністю було закрито 326 справ. За словами омбудсмена, ця 

тенденція підтверджує, що все більше людей справедливо звертаються до 

європейського омбудсмена. Першість по подачі скарг належить Німеччині 

(375 скарг), на другому місці стоїть Іспанія (349 скарг), потім йдуть Польща і 

Бельгія [481]. 

Допустимий строк подання до Трибуналу Європейського Союзу у 

справах публічної служби скарги про застосування заходів примусу, 

пов‘язаного з притягненням до відповідальності службовців, визначено як 

два роки із моменту, коли службовцю стало відомо про порушення його прав. 

Скарга має подаватися до Трибуналу Європейського Союзу на офіційній мові 

Європейського Союзу. До прав публічних службовців належить право 

вимагати розгляду справи конфіденційно. Предмет скарги не може бути 

предметом скарги, що вже розглядалася Трибуналом Європейського Союзу у 

справах публічної служби [302; 499; 489].  

Отже, наднаціональною інстанцією захисту прав службовців від 

неправомірного застосування заходів примусу, повязаних з застосуванням 

юридичної відповідальності є Трибунал Європейського Союзу у справах 

публічної служби. Відповідно до даних європейської статистики доцільним є 

визначення тенденції зростання кількості справ, поданих на розгляд до 

Трибуналу. Якщо в 2014 р. таких справ було 111, у 2015 р. – 113, то в 2016 р. 

вже 139. При цьому кількість справ, судове провадження щодо яких триває, 

збільшилася зі 175 у 2015 р. до 185 у 2016 р. [507]. 

Отже, право на оскарження належить до правових засобів захисту прав 

публічних службовців, а також осіб, які претендують на посаду публічного 

службовця. Відповідно до існуючих зарубіжних стандартів розгляду 

публічно-правових спорів, що виникають у службовій сфері можливим є 
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виділення двох підходів до стадійності їх вирішення. В основі першого 

підходу необхідно визначити необхідність оскарження у адміністративному 

чи позасудовому (медіативному) порядку, тоді як другий підхід передбачає 

можливість судового розгляду спору з моменту його виникнення. Крім того, 

враховуючи такі підвищені вимоги до осіб, які претендують на посаду 

публічної служби, очевидною є необхідність створення специфічної системи 

захисту їх прав від можливих порушень із боку інших учасників 

правовідносин, що, власне, і створено на території країн Європейського 

Союзу, вивчення досвіду впровадження якої потребує особливої уваги в 

ракурсі вибраного вектору розвитку України на здійснення європейської 

інтеграції. 

Таким чином, з метою становлення стабільної державної служби 

потрібно детально врегулювати питання припинення державної служби, 

зокрема, на законодавчому рівні слід закріпити вичерпний перелік підстав 

припинення державно-службових відносин. Також необхідно чітко 

розмежувати підстави припинення державної служби та запровадити у 

вітчизняному законодавстві такі групи підстав припинення державно-

службових відносин: позбавлення статусу державного службовця, звільнення 

з посади державного службовця за рішенням органу державного управління; 

звільнення з посади державного службовця за власним бажанням державного 

службовця; відставка державних службовців вищої категорії, як специфічна 

підстава припинення державної служби. Слід також зауважити, що 

законодавство має бути спрямоване на захист державних службовців від 

необґрунтованого звільнення та забезпечувати можливості для оскарження 

рішень про припинення державної служби. 

І належний рівень правового регулювання проведення службового 

розслідування є тією процедурною гарантією, є детальна регламентація 

системи стандартів, що висуваються до службових осіб. До системи 

міжнародних та європейських стандартів застосування примусу у 

службовому праві належить розроблений механізм забезпечення гарантій 
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належного захисту прав посадових осіб. Наявність системи гарантій захисту 

прав публічних службовців є запорукою забезпечення ефективності 

діяльності органів публічного управління.  

Однією з таких процесуальних гарантій є визначений чинним 

законодавством механізм розгляду публічно-правових спорів за участю 

службових осіб.  

Таким чином, серед тенденцій розвитку європейського законодавства з 

питань застосування заходів примусу, пов‘язаних з застосуванням заходів 

відповідальності до службовців необхідно визначити наступне. Передусім 

варто підкреслити, що розвиток інституту публічної служби у країнах 

Західної Європи спрямований на систематизацію законодавства у 

досліджуваній сфері з метою вироблення уніфікованих процедур прийняття 

на службу, її проходження, і безпосередньо, що є особливо актуальним в 

межах даної роботи, звільнення з неї, в тому числі у порядку застосування 

заходів примусу.  

Крім того до встановлених векторів розвитку європейського 

службового законодавства, який має бути врахований у процесі 

реформування публічної служби в Україні, є запровадження більш широкого 

переліку дисциплінарних стягнень, і запровадження практики застосування 

не лише обмежень особистого характеру (догана, сувора догана, 

відсторонення тощо), а і майнового характеру на кшталт штрафних санкцій, 

відрахувань з розміру грошового забезпечення тощо. Відповідно доцільним 

вбачається застосовувати диференційований підхід до визначення переліку 

заходів дисциплінарної відповідальності службовців, до якого з-поміж вже 

існуючих, включити  можливість застосування штрафу чи встановлення 

відсоткового відрахування, яке має поєднуватись з застосуванням заходів 

особистого примусу (догана, попередження, сувора догана тощо). 

І нарешті, звертає на себе увагу поступова відмова світової спільноти 

від застосування норм трудового законодавства з урегулювання відносин у 
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сфері публічної служби, що обґрунтовується необхідністю подолання 

існуючих колізій нормативної регуляції предмету дослідження.  

Отже, охарактеризована система застосування заходів примусу, 

пов‘язаного з притягненням до юридичної відповідальності службовців 

визначена у зарубіжних країнах базується на функціонуванні спеціально 

уповноважених органів публічного управління, які здійcнюють наглядову 

діяльність, а також спеціальні радники з питань дотримання стандартів 

проходження публічної служби, що є характерним для системи публічної 

служби Сполучених Штатів Америки, Республіки Канади та ін. 

Запровадження такого досвіду виявляється позитивним для України в умовах 

розбудови сучасної системи публічної служби. 

 

 

4.4 Основні напрями вдосконалення правових засад примусу в 

службовому праві, пов’язаного з юридичною відповідальністю 

 

 

Як було з‘ясовано у попередніх підрозділах дисертації, до проблем 

процедурного аспекту застосування заходів примусу, пов‘язаних з 

притягненням до відповідальності службовців, належать проблеми: 

застосування оціночних категорій при визначенні підстав притягнення 

службовців до відповідальності; непоширеність застосування заходів 

дисциплінарної відповідальності майнового характеру; необхідність 

впровадження адміністративних санкцій попереджувального характеру за 

вчинення правопорушень службовцями; неефективність системи 

громадського контролю за процедурою здійснення дисциплінарно-деліктного 

та адміністративно-деліктного провадження у справах у сфері публічної 

служби; низька ефективність застосування нормативних положень про 

застосування адміністративної та дисциплінарної видів відповідальності у 

сфері публічної служби. 
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Головною причиною низької ефективності системи заходів 

відповідальності, що застосовується у сфері публічної служби в Україні, є 

декларативність здійснюваної державної політики. 

У підрозділі 3.2 було визначено процедуру та особливості застосування 

такого адміністративного стягнення як попередження. При цьому необхідно 

підкреслити, що у главі 13-1, що передбачає відповідальність за порушення 

законодавства у сфері запобігання корупції не передбачено жодного складу 

адміністративних правопорушень, за вчинення яких допустим є застосування 

попередження. Зокрема, виникає питання наскільки ефективним є 

передбачення за вчинення порушення особою встановлених законом 

обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, 

наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, 

інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю у 

викладі застосування виключно штрафу, при чому у такому відносному 

високому розмірі (від трьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян), якщо передбачається застосування такого додаткового 

адміністративного стягнення як конфіскація отриманого доходу від 

підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.  

Взагалі питання ефективності реалізації адміністративних норм в 

цілому, і зокрема, норм про адміністративну відповідальність є предметом 

триваючих наукових дискусій.  

В сучасних умовах питання дослідження ефективності досліджувались 

такими вченими, як : Д. А. Керимов, який відзначає ефективність правових 

норм як їх доцільність [139, с. 138, 140];  М. П. Лебєдевою, яка підкреслює, 

що ефективність – це оптимальна форма досягнення завдань, що висуваються 

перед реалізацією норм права [218, с. 22-31]; А. С. Пашков, Д. М. Чечот, які в 

основу розуміння ефективності норм права покладає їх здатність за умови їх 

належної реалізації забезпечити досягнення задоволення публічних інтересів 

[281, с. 3]; П. М. Рабинович, який у своїй праці «Ефективність юридичних 

норм : загальнотеоретично-поняттєвий інструментарій дослідження» 
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(2008 р.), де ним обґрунтовано взаємозв‘язок між результативністю 

нормотворчої діяльності та застосуванням правових приписів [376, с. 13-21] 

та ін. 

Одним із ґрунтовних досліджень, присвячених проблемам пошуку 

вирішення загальнотеоретичних та практичних проблемам реалізації норм 

адміністративного права є дисертаційна робота І. В. Болокан (2017 р.). 

Зокрема, вона підкреслює, що впровадження заходів адміністративної 

відповідальності сприяє підвищенню ефективності реалізації 

адміністративно-правових норм [41, с. 159], зазначаючи, що саме 

застосування норм адміністративного права є тим засобом забезпечення 

реалізації захисту та охорони публічного інтересу, будучи тим унікальним 

регулятором суспільних відносин, за допомогою чого належним чином 

здійснюється виконання та додержання адміністративно-правових приписів 

[41, с. 295]. 

Погоджуючись з І. В. Болокан, яка обґрунтовано встановлює, що 

ефективність правової норми визначається її здатністю оптимального 

вирішення правових завдань, мети її прийняття, з врахуванням галузевої 

специфіки правозастосування [41, с. 381-382], підкреслимо, що на наш 

погляд, ефективність реалізації заходів примусу, що пов‘язуються з 

притягненням до адміністративної відповідальності, базується на їх здатності 

забезпечити відповідність між вчиненим діянням (диспозицією статті 

адміністративно-деліктного законодавства) та правовою санкцією норми, що 

передбачається, що знаходить своє втілення у правозастосовчій діяльності 

суб‘єктів владних повноважень. 

Як було встановлено у попередніх підрозділах, суб‘єктом 

адміністративно-деліктного провадження, визначено суд, які розглядає та 

вирішує по суті, зокрема, справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. ст. 172-4 – 172-92 КУпАП. 
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Виявляється доцільним проаналізувати ефективність застосування 

окремих норм адміністративно-деліктного законодавства у сфері публічної 

служби, що дозволить визначити напрями удосконалення чинного 

законодавства, що встановлює підстави та порядок застосування заходів 

примусу, що пов‘язані з юридичною відповідальністю. 

Передусім звернемо увагу на такий склад адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 172-4 КУпАП, що встановлює 

адміністративну відповідальність за порушення службовою особою вимог 

щодо можливого сумісництва.  

Аналіз судової практики розгляду адміністративних справ про 

вчинення правопорушення, передбаченого ст. 172-4 у період з 01.01.2013 р. 

по 01.01.2018 р. розглянуто близько 18 тис. справ, тоді як притягнуто до 

адміністративної відповідальності лише до  6% службовців, звинувачуваних 

у сумісництві, визнаного винними у вчиненні зазначеного правопорушення, 

тоді як у більше, ніж 60% випадків справа судом поверталася до прокуратури 

для доопрацювання матеріалів справи, в інших випадках – службовці 

звільнялися від притягнення до адміністративної відповідальності через 

малозначність діяння (ст. 22 КУпАП): в таких випадках суд у резолютивній 

частині постанови визначає доцільність заміни штрафу на зауваження, що 

оголошується в ході судового засідання з відповідною конфіскацією 

прибутку, отриманого від сумісництва.  

Такими є, зокрема, постанови у справі № 523/10791/16-п від 25 серпня 

2016 р. [417], у справі №: 297/2591/16-п  від 28 жовтня 2016 року [421], у 

справі № 702/246/16-п  від 20 липня 2016 р. [418], у справі № 281/362/16-п № 

281/362/16-п від 11 серпня 2016 року [415] та ін.  

Критерії визначення малозначності вчиненого діяння нормативними 

положення Кодексу України про адміністративні правопорушення не 

встановлено, і за своєю сутністю, належить до оціночних категорій. На 

необхідності визначення критеріїв малозначності справи неодноразово 

робився акцент у наукових дослідженнях.  
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Зокрема, О. Миколенко, А. Васильєв підкреслюють, що відсутність 

нормативного визначення критеріїв малозначності  справи про 

адміністративне правопорушення створює передумови для реалізації 

дискреційних повноважень щодо вирішення цього питання уповноваженою 

особою [246, с. 65-66].  

Про існування двох підходів до розуміння категорії малозначності 

адміністративної справи визначено у дисертаційній роботі С. Рєзника [384, с. 

5], де ним відокремлено класичне розуміння малозначності як підстави для 

звільнення від відповідальності (О. Бандурка) та як критерія індивідуалізації 

адміністративної відповідальності (С. Стеценко, Т. Коломоєць, Н. Хорощак).  

Проведене С.О. Рєзником дослідження дозволило йому визначити такі 

підстави вважати справу про адміністративне правопорушення малозначною, 

що допускає звільнення від адміністративної відповідальності, а саме : 

1) встановлення відповідного розміру санкції, що застосовується (вченим 

пропонується для штрафів не менше 3 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян); 2) вчинення діяння у спосіб, що не завдало чи не могло завдати 

істотної шкоди охоронюваним законодавством інтересам; 3) досягнення 

домовленості з потерпілим про відшкодування заподіяної шкоди 

охоронюваним чинним законодавством інтересам; 4) вчинення 

правопорушення пояснюється скрутним матеріальним становищем особи; 

5) правопорушення вчинено вперше і не завдало істотної шкоди 

охоронюваним публічним правам та інтересам; 6) можливість накласти та 

виконати адміністративне стягнення на місці правопорушення; 7) скорочений 

строк розгляду справи про адміністративне правопорушення [384, с. 15-16]. 

Питання щодо можливості застосування категорії малозначності до 

визначення справи про адміністративне правопорушення як підстави 

притягнення до адміністративної відповідальності службовців у науковій 

літературі досліджено недостатньо. 

Погоджуючись з визначенням сутності категорії малозначності, 

запропонованим Ю. Куразовим, який відмежовуючи її від поняття незначна 
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суспільна шкідливість, підкреслює, що в основу встановлення розуміння 

першої покладається незначний розмір заподіяної шкоди [210, с. 151], 

необхідно визначити наскільки існування такого інституту у службових 

правовідносинах. 

Як було встановлено у підрозділі 4.2 можливість застосування 

попередження, як правило, передбачає за вчинення так званих формальних 

складів адміністративних правопорушень, дійсно в наслідок яких фактична 

шкода, як правило, не настає, а якщо настає, то тоді необхідно вести мову 

вже про кримінальну відповідальність, то у випадку притягнення до 

адміністративної відповідальності службових осіб, попередження як вид 

адміністративного стягнення за вчинення правопорушень у сфері корупції 

(гл. 13-А КУпАП), правопорушень у сфері проходження військової служби 

(гл. 13-Б КУпАП) та інших адміністративно-службових деліктів, взагалі не 

передбачається.  

Тоді як, виходячи з аналізу судової практики загальновживаним є 

застосування усного зауваження до службовців. При цьому очевидним є 

питання досягнення правової ефективності відповідних норм 

адміністративно-деліктного законодавства, наскільки доцільним саме у 

відносинах у сфері публічної служби є впровадження категорії малозначності 

діяння, чи взагалі така ситуація з точки зору розбудови публічно-сервісної 

моделі держави сприяє вирішенню поставлених перед нею задач, якщо їх 

реалізація покладається на осіб, які порушуючи вимоги законодавства, 

залишаються суб‘єктами владних повноважень? 

Визначення поняття усного зауваження, процедури та критеріїв його 

застосування чинним адміністративно-деліктним законодавством не 

передбачено, втім воно використовується судом з метою індивідуалізації 

адміністративної відповідальності службовців. Втім вирішення такої 

правозастосовчої проблеми є можливим шляхом передбачення 

альтернативного адміністративного стягнення. 
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Аналіз судової практики, що тяжіє до застосування до службовців 

через малозначність діяння такого виду примусу, як усне зауваження, 

очевидним є висновок невідповідність міри заходу примусу, застосування 

якого передбачається відповідно до чинного законодавства, і виходячи з 

потреб практики, необхідності досягнення мети притягнення до 

адміністративної відповідальності – загальної та спеціальної превенції, 

доцільним є переглянути положення санкцій ряду статей КУпАП. 

Зокрема, пропонується статтю 172-4 КУпАП викласти у такій редакції: 

«Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття 

іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої 

діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю -тягне за собою попередження з 

конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи 

винагороди від роботи за сумісництвом. 

Повторне порушення особою встановлених законом обмежень щодо 

зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та 

творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської 

практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, - тягне за собою 

накладення штрафу від трьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької 

діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження 

до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання 

прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та 

представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), -тягне за 

собою накладення штрафу від трьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої 

діяльності». 

Таким чином, внесення відповідних змін до адміністративно-

деліктного законодавства дозволить уникнути застосування такої юридично 

невизначеної категорії як зауваження, що відповідно до норм чинного 

Кодексу України про адміністративні правопорушення не є різновидом ані 

основних адміністративних стягнень, ані додаткових. При цьому 

застосування попередження як санкції за вчинення ряду службових 

адміністративних деліктів дозволить вирішити таку задачу 

правозастосування як індивідуалізація відповідальності, що сприятиме в 

цілому підвищенню рівня правової ефективності відповідних нормативних 

приписів.  

До того ж поєднання попередження як основного адміністративного 

стягнення з конфіскацією незаконного добутого як виду додаткового 

адміністративного стягнення дозволяє вирішити проблему застосування до 

службовця, винного у вчиненні адміністративного правопорушення, не лише 

заходів примусу, що мають характер майнових обмежень (як це відбувається 

при сплаті адміністративного  штрафу та конфіскації майна), а також і 

заходів примусу, що впливають на особистість службовця, шляхом 

публічного осуду  його суспільно небезпечної поведінки. 

Індивідуалізація адміністративної відповідальності шляхом 

встановлення за вчинення відповідних адміністративних правопорушень 

можливості застосування такого стягнення, як попередження своїм наслідком 

має можливість уникати застосування такої спірної категорії як 

малозначність справи – і тому досягається мета існування адміністративної 

відповідальності : функція загальної та спеціальної превенції. Тоді як суд, 

виходячи з обставин справ про адміністративні правопорушення, прагнучи 

індивідуалізувати обрання адміністративного стягнення, позбавлений такої 

можливості через відсутність альтернативних санкцій у більшості службових 

деліктів. Вирішення такої ситуації втілюється у оголошенні усного 
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зауваження службовцю і відповідно особа навіть за наявності складу 

адміністративного правопорушення, до відповідальності притягається, що 

означає настання для неї відповідних наслідків впливу на особистість 

правопорушника.  

Таким чином, можливим є зробити проміжний висновок про 

необхідність збалансування системи стягнень, що застосовуються у випадку 

притягнення службової особи до адміністративної відповідальності шляхом 

запровадження можливості обрання як альтернативного основного стягнення 

попередження.  

Як було встановлено у попередніх підрозділах застосування заходів 

відповідальності до службовців передбачає можливість застосування 

додаткових заходів примусу, яким є обмеження права особи претендувати на 

посади публічної служби та інші обмеження, які можуть бути застосовані у 

випадку притягнення особи до юридичної відповідальності. Так, відповідно 

до п. 5 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну службу» особа 

позбавляється права претендувати на зайняття вакантної посади в органах 

державної влади протягом трьох років з моменту притягнення її до 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення у сфері 

запобігання корупції [333].  

Встановлення такого законодавчого обмеження дозволяє підвищити 

ефективність запобігання у майбутньому корупційним проявам як з боку 

службовця, визнаного винним у судовому порядку і притягнутого до 

адміністративної відповідальності, дозволяє уникнути корупційних ризиків 

при прийнятті судового рішення, адже існуюча нині для судді можливість 

винесення постанови про закриття провадження через малозначність справи, 

для службовців буде усунута шляхом запровадження можливості 

застосування попередження, і врешті-решт сприяє належному виконанню 

функції загальної превенції адміністративної відповідальності.  

Врешті-решт, не можна забувати і про необхідність реалізації такого 

принципу адміністративної відповідальності, як її невідворотність. Цілком 
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погоджуємося з висловленням О. Лейста, що головною проблемою санкцій є 

їх відповідність вчиненого, тоді як проблемою юридичної відповідальність 

залишається забезпечення її невідворотності, досягнення мети покарання 

[221, с. 97].Ефективність застосування заходів адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності залежить від можливості здійснення 

громадського контролю за результатами здійснення відповідних проваджень 

у сфері публічної служби. Забезпечення ефективності громадського 

контролю актуалізується в умовах європейської інтеграції як дієвий засіб 

формування дієвого механізму публічної служби.  

Засоби громадського контролю не мають конкурувати з засобами 

юридичної відповідальності, що застосовуються суб‘єктами владних 

повноважень, а мають їх доповнювати, забезпечуючи досягнення виконання 

надзвичайно важливого для українського суспільства завдання – розбудови 

механізму діяльності публічної служби на засадах прозорості, об‘єктивності 

прийняття управлінських рішень, що кінцевим своїм результатом має 

належний рівень реалізації прав та законних інтересів людини як головний 

вектор розвитку сучасної держави. Функції громадського контролю є 

складовою частиною механізму публічного управління, тому мають спільні 

завдання, результати яких залежать від функціонування всієї системи. 

Суб'єктами громадського контролю є недержавні організації та інші 

утворення. Вони представляють та захищають інтереси громадян і у своїй 

діяльності мають керуватися законодавством України та своїми статутними 

документами. Засади функціонування громадського контролю закріплені в 

Конституції України та інших нормативних актах у сфері публічної служби. 

Зокрема, відповідно до ст. 34 Конституції України гарантується право на 

доступ до інформації [189], реалізація якого пов‘язується в тому числі з 

активізацією впровадження концепції електронного урядування та 

електронного судочинства. 

Впровадження концепції електронного урядування передбачає в тому 

числі не лише відхід від паперового документообігу, але і активізація 
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залучення громадськості до контролю за діяльністю органів державної влади 

та місцевого самоврядування, забезпечення реалізації комплексного та 

індивідуалізованого підходу до надання публічних послуг, що є неможливим 

без функціонування у суспільстві високоефективного механізму публічної 

служби [190]. Забезпечення функціонування електронного урядування 

можливе лише за умови, що публічні службовці як його складові орієнтовані 

на високий рівень виконання повноважень, якими вони наділені. І відповідно 

одним із шляхів якісного наповнення системи публічної служби є 

застосування заходів примусу до посадових осіб, винних у вчиненні 

правопорушень, об‘єктом яких є дотримання стандартів проходження служби 

в органах державної влади та місцевого самоврядування, чи і в інших 

інституціях механізму публічного управління. Дієвість механізму юридичної 

відповідальності полягає у забезпеченні невідворотності покарання винних 

субєктів, однією із гарантій якого є громадський контроль. 

Відповідно до положень Закону України «Про громадські об‘єднання» 

визначено, що «громадське об‘єднання ‒ це добровільне об‘єднання фізичних 

осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав 

і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів» (ст. 1) [331].  

Видами громадських об‘єднань є громадські організації (громадське 

об‘єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи), 

громадські спілки (громадське об‘єднання, засновниками якого є юридичні 

особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні 

особи приватного права та фізичні особи) (чч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про 

громадські об‘єднання») [331]. Громадські об‘єднання є одним із суб‘єктів, 

що мають можливості до реалізації функції громадського контролю в 

сучасних умовах. Окрім того, функція громадського контролю реалізується 

шляхом подання звернення громадян у порядку нормативно-правових 

положень Закону України «Про звернення громадян» [353], а також шляхом 

забезпечення реалізації інших законодавчих актів, серед яких виділяться 
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Закон України «Про доступ до публічної інформації» [337], Закон України 

«Про доступ до судових рішень» [338], Закон України «Про запобігання 

корупції» [339], Рішення Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 09.02.2018  № 166 «Про затвердження Положення про Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов‘язані з корупцією 

правопорушення» [348] та ін.  

Однак в Україні доступ до інформації про застосування заходів 

дисциплінарного примусу є обмеженим через те, що він фіксується лише 

суб‘єктом владних повноважень і у документарній формі. Інформація про 

застосування заходів примусу зберігається у особових справах і не 

поширюється за допомогою електронних реєстрів. Так, відповідно до ст. 25 

Закону України «Про дисциплінарний статут Національної поліції України» 

[335] встановлено, що «дисциплінарні стягнення, застосовані до 

поліцейських, підлягають обліку, інформація про їх застосування вноситься 

до особових справ», при цьому порядок ведення особових справ ведеться 

відповідно до наказів Міністерства внутрішніх справ України, що не 

визначають створення реєстрів порушників службової дисципліни в 

електронному вигляді у формі загальнонаціональних реєстрів.  

Створення Єдиного реєстру правопорушень службовців, у якого 

необхідно зазначити не лише перелік підстав застосування заходів 

юридичної відповідальності, а і генерувати інформацію щодо  практики 

застосування окремих видів стягнень, а також інших правообмежувальних 

заходів державного примусу. 

Впровадження такого реєстру сприятиме забезпеченню відносин у 

сфері публічної служби, у тій їх частині, що регулює питання 

відповідальності службовців, застосування заходів примусу до них, 

рівнозначність підходів до обрання виду та розміру стягнень, що має 

відповідати тяжкості вчиненого правопорушення.  
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Висновки до розділу 4 

 

За результатами всебічного теоретико-прикладного аналізу 

застосування заходів примусу, пов‘язаних з притягненням до 

відповідальності служовців, отримано такі висновки:  

1. Службово-правові відносини здійснюються на підставі норм 

цивільного, адміністративного, трудового та кримінального права, що дає 

підстави вести мову про їх складний комплексний характер. При цьому лише 

ці відносини продукують корупційні правопорушення як специфічний вид 

суспільно небезпечних діянь, і соціальна значущість наслідків цього діяння, 

висока ціна у вигляді економічної дестабілізації і культурної аномії, яку за 

неї доводиться сплачувати українському соціуму, доводять важливість 

окремого прискіпливого науково-правового аналізу відносин у сфері 

публічної служби. Саме в межах адміністративно-правових досліджень, на 

нашу думку, може бути сконструйовано ефективну модель функціональної 

організації публічної служби з мінімізацією корупціогенних факторів такої 

діяльності. 

2. Встновлено, що розуміння категорії заходів примусу, пов‘язаних з 

юридичною відповідальністю службовців, має базуватись на обґрунтуванні їх 

застосування встановленням обсягу та змісту службової деліктоздатності 

особи та доцільністю досягнення реалізації функцій загальної та спеціальної 

превенції. 

Обґрунтовано, що головною особливістю юридичної відповідальності 

публічних службовців порівняно з юридичною відповідальністю інших осіб 

визначається наявністю більшою свободою правового регулювання 

поведінки останніх. Саме тому, враховуючи, що поведінка службових осіб 

обмежується наданими їх повноваженнями в межах їх компетенції, до 

визначення службового правопорушення може бути віднесено будь-яке 

відхилення від встановлених стандартів та вимог, що висуваються до 

публічних службовців. Саме тому розуміння службового правопорушення, в 
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основу якого покладено застосування оціночних понять, має бути 

мінімізовано. 

Визначено, що підставою притягнення до юридичної відповідальності 

службових осіб є їх дії, рішення чи бездіяльність, при цьому основними її 

видами є адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, конституційна, 

цивільно-правова. Окрім заходів примусу, застосування яких пов‘язується з 

притягненням до юридичної відповідальності службових осіб, не виключає 

інших видів відповідальності (моральної, громадської). Саме тому, 

ефективність функціонування механізму публічної служби вимагає 

поєднання застосування заходів юридичної та інших видів соціальної 

відповідальності. 

2. Необхідно підкреслити важливу суспільну функцію, яку виконують 

заходи адміністративно-правової відповідальності, покликані захищати 

чинний правопорядок і таку соціальну цінність, як здійснення 

представниками публічної влади своїх повноважень на підставі законності. 

Однак адміністративно-правова складова превенції протиправних діянь у 

службовій сфері містить ще один важливий аспект – організаційно-правовий, 

який полягає в нормативному забезпеченні такого порядку відносин у 

публічно-службовій сфері, який дозволив би мінімізувати виникнення 

можливостей для протизаконних дій. Знання й суворе додержання 

публічними службовцями вимог нормативних актів, що регламентують їхню 

діяльність, дотримання законодавчо встановлених обмежень і заборон, 

виконання вимог щодо декларування доходів, майна й витрат, повідомлення 

про акти корупції, що стали їм відомі у зв‘язку з діяльністю на посаді 

публічного службовця, у комплексі сприятимуть закріпленню моделі 

поведінки особи, що відповідає вимогам, які висуваються в умовах 

розбудови сервісної держави.  

Необхідно підкреслити, що застосування заходів примусу, пов‘язаних з 

застосуванням заходів дисциплінарної відповідальності, може поєднуватись з 

стягненнями, що пов‘язуються з кримінальною чи адміністративною 
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відповідальністю службових осіб, так і застосовуватись на підставі вчинення 

дисциплінарних правопорушень.  

Заходи примусу, пов‘язані з притягненням службовців до юридичної 

відповідальності мають характер особистісних та майнових обмежень. При 

цьому особливості заходів примусу, пов‘язаного з застосуванням процедури 

дисциплінарної відповідальності службових осіб органів державної влади та 

місцевого самоврядування, свідчать про їх виховний вплив як на особу 

правопорушника, так і на інших службових осіб відповідного суб‘єкта 

публічного управління, що обумовлено особливостями процедури виконання 

дисциплінарних стягнень, що полягає у відкритому оголошенні змісту 

відповідного наказу суб‘єкта призначення. 

Проведена характеристика заходів примусу, пов‘язаних з юридичною 

відповідальністю, свідчать про домінування застосування дисциплінарних 

стягнень, що мають характер особистісних обмежень, і відповідно пріоритет 

застосування заходів, що мають характер майнових обмежень при 

застосуванні примусу, пов‘язаного з притягненням до адміністративної 

відповідальності посадової особи органу публічного управління. 

3. Проведена характеристика особливостей реалізації заходів примусу, 

пов‘язаних з застосуванням заходів юридичної відповідальності у сфері 

публічної служби, у зарубіжних країнах дозволила визначити 

функціонування системи спеціально уповноважених органів публічного 

управління з реалізації деліктного провадження, в межах якої виділяються 

такі спеціальні суб‘єкти як радники з питань дотримання стандартів 

проходження публічної служби, що є характерним для системи публічної 

служби Сполучених Штатів Америки, Республіки Канади та ін. 

Запровадження такого досвіду виявляється позитивним для України в умовах 

розбудови сучасної системи публічної служби. 

Для удосконалення процедури застосування заходів примусу, 

пов‘язаних з притягнення службової особи до відповідальності, з 

врахуванням досвіду європейських країн та північно-американських країн зі 
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здійснення правового регулювання у досліджуваній сфері, необхідно на рівні 

єдиного законодавчого акту визначити вичерпний перелік підстав, існування 

яких допускає звільнення особи з публічної служби.  

4. На рівні спеціального законодавчого акту має бути визначено 

процедури припинення публічно-службових відносин, уникаючи 

застосування оціночних категорій при встановленні критеріїв належності 

дотримання особою службової дисципліни та виконання покладених на нього 

обов‘язків. З врахуванням визначених особливостей застосування заходів 

примусу до публічних службовців у зарубіжних країнах обґрунтованим є 

висновок щодо доцільності застосування виключно норм спеціального 

законодавства у сфері публічної служби, уникаючи норм трудового 

законодавства, що дозволить усунути існуючі правозастосовчі колізії. 

Аналіз досвіду правового регулювання процедури притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за законодавством України та зарубіжних 

країн дозволяє зробити висновок про необхідність розширення переліку 

дисциплінарних стягнень шляхом впровадження до такої системи санкцій 

майнового характеру, яким може бути накладення на службовця штрафу у 

порядку дисциплінарно-деліктного провадження, а також встановлення 

переліку підстав, за настання яких допускається зменшення заробітної плати 

службовця.   

Для правового регулювання заходів примусу, пов‘язаних з 

притягненням до юридичної відповідальності службовців, найбільш 

прийнятними є два шляхи – прийняття загального закону про службову етику 

публічних службовців, або прийняття окремих актів для кожного виду 

служби. Вибір правової моделі вирішення цієї проблеми залежить від 

законодавчого визначення кола публічно-службових відносин і прийняття 

закону про публічну службу. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, а саме обґрунтовано доцільність виділення примусу в 

службовому праві як самостійного різновиду адміністративно-правового 

примусу, а також визначено його поняття й особливості, класифікаційний 

розподіл зовнішніх форм прояву, окреслено основні напрями вдосконалення 

правових засад застосування. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Доведено, що новітній етап розвитку вітчизняної адміністративно-

правової науки дає змогу виокремлювати службове право та розглядати його 

як підгалузь адміністративного права. Наголошено на тому, що, незважаючи 

на появу останнім часом значної кількості наукових робіт, які безпосередньо 

присвячені службовому праву, питання витоків його формування й ґенези 

залишаються малодослідженими, що дало змогу лише умовно виділити такі 

етапи періодизації в зазначеній сфері (при цьому кожний із періодів 

характеризується не тільки своєрідними часовими межами, а й 

особливостями змісту): 1) дореволюційний період (середина ХIХ ст. – 

початок ХХ ст.); 2) початок ХХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.; 3) 20-ті – початок  

40-х рр. ХХ ст.);  

4) 40-ві – 80-ті рр. ХХ ст.; 5) 90-ті рр. ХХ ст.; 6) сучасний новітній етап 

формування теорії службового права (з початку ХХІ ст. й дотепер). 

Загальний аналіз наведених етапів дає змогу стверджувати, що загалом ґенеза 

службового права є досить своєрідною, «маятниковою» (від формування 

положень службового права щодо окремих питань до ігнорування існування 

його взагалі, ототожнення з правом державної служби). Підкреслено, що хоча 

витоки службового права були сформовані ще в ХIХ ст., проте фактично 

можна вести мову про його реальне позиціонування лише з кінця ХХ ст. 

Наголошено на тому, що саме новітній етап формування теорії службового 
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права є багатоцільовим, змістовним, результативним, спрямованим на 

формування нової теорії службового права як передумови наукового 

фундаменту для систематизації законодавства про публічну службу. 

2. Встановлено, що з‘ясування сутності будь-якої галузі (підгалузі) 

права як нормативного утворення насамперед концентрується на дослідженні 

ключових параметрів, які підтверджують її існування, специфіку, 

унікальність і самостійність. У зв‘язку з цим запропоновано авторське 

визначення предмета, методу, функцій, системи службового права. При 

цьому доведено, що публічно-службові відносини є предметом регулювання 

службового права як підгалузі адміністративного права, а службово-трудові – 

предметом регулювання трудового права. Наголошено на тому, що в 

регулюванні свого предмета службове право використовує методи, наділені 

ознаками методів саме адміністративного права, усі його функції утворюють 

єдину систему, а системі службового права притаманний умовний поділ на 

Загальну та Особливу частини. 

3. Визначено місце службового права в системі національного права в 

аспекті розподілу права на публічне та приватне, матеріальне й 

процесуальне, регулятивне та охоронне. З огляду на це зроблено висновок, 

що службове право як підгалузь адміністративного права є елементом 

публічного права. При цьому, оскільки воно містить значну кількість як 

матеріальних, так і процесуальних норм, автор доводить, що його можна 

вважати матеріально-процесуальним (за поєднання цих норм), а також таким, 

що посідає межове місце в регулятивно-охоронному блоці, будучи за своїм 

призначенням переважно регулятивним. 

4. Систематизовано багатоваріантні міждисциплінарні наукові підходи 

до визначення примусу та зроблено висновок про доцільність його 

комплексного дослідження як інтегративної категорії. З огляду на той факт, 

що найбільш оптимально будь-яке поняття розкривається через ознаки, 

сутність примусу в службовому праві України вперше з‘ясовується на 

підставі комплексного аналізу всіх його ознак (у діалектичному 
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взаємозв‘язку та співвідношенні з ознаками адміністративно-правового 

примусу) і зовнішніх форм прояву, до яких належать такі: а) є джерелами є 

здебільшого норми публічних галузей права, насамперед службового права 

як підгалузі адміністративного права; б) є складовою частиною 

адміністративного примусу; в) різновекторна цільова спрямованість, оскільки 

передбачає не лише реакцію на правопорушення, а й їх превенцію, 

попередження та припинення; г) коло суб‘єктів, до яких застосовується 

примусовий вплив, обмежується лише публічними службовцями; 

ґ) спеціальний суб‘єкт, який може застосовувати примусові заходи; 

д) формальна визначеність; е) інтегративність, що дало змогу відмежувати 

його від інших різновидів державно-правового примусу та сформулювати 

авторське визначення примусу в службовому праві як об‘єктивно 

зумовленого складника адміністративного примусу, що застосовується на 

підставах, у межах і в порядку, встановленому нормами службового права, 

здійснюється компетентними державними органами (їх посадовими особами) 

та є системою заходів впливу на волю, свідомість і поведінку публічних 

службовців із метою попередження правопорушень або інших небажаних 

шкідливих наслідків, забезпечення відновлення порушених прав і свобод та 

притягнення винних осіб до відповідальності. 

5. Запропоновано власний розподіл примусових заходів у службовому 

праві України з урахуванням наявних у правовій доктрині множинних 

критеріїв щодо класифікаційного розподілу державно-примусових заходів, 

зокрема: 1) за характером відносин між особою, яка застосовує примус, та 

особою, щодо якої відбувається застосування (примус, що передбачає 

службову підлеглість; примус, що не передбачає підлеглості); 2) за об‘єктами 

впливу (заходи особистого, морального, майнового, фінансового, 

організаційного характеру); 3) за метою застосування (заходи 

попереджувального впливу, заходи покарання); 4) за строком застосування 

(одномоментне та строкове застосування); 5) за процедурою застосування 

(спрощена й ускладнена); 6) за нормативними підставами (регламентація 



418 
 

засадничих положень щодо застосування відповідних різновидів примусових 

заходів до публічних службовців у базових законодавчих актах у сфері 

службового права та в різнорівневих підзаконних нормативно-правових 

актах, таких як положення, інструкції, дисциплінарні статути тощо); 7) за 

суб‘єктами, до яких застосовуються заходи примусу відповідно до виду 

служби; 8) за наслідками застосування примусових заходів (з припиненням 

службових відносин (звільнення з посади) та без припинення службових 

відносин, проте з встановленням певних обмежень); 9) за суб‘єктами 

(судовий і позасудовий порядок застосування); 10) за фактичними підставами 

та метою застосування (заходи примусу, застосування яких не пов‘язане з 

протиправними діяннями у сфері публічної служби (заходи 

попереджувального впливу, які застосовуються як із загальнопревентивною, 

так і зі спеціальнопревентивною метою, а також заходи припинення), та 

заходи примусу, що застосовуються як реакція на протиправне діяння 

службової особи з карально-виховною метою, тобто заходи, пов‘язані з 

юридичною відповідальністю). Саме останній критерій варто обрати як 

базовий для класифікації примусових заходів у службовому праві України. 

6. Обґрунтовано доцільність системного підходу до примусу в 

службовому праві та запропоновано розуміти його систему як комплексну 

підсистему адміністративного примусу, упорядковані, взаємопов‘язані та 

взаємодіючі інтегративні елементи якої (примусові заходи) утворюють єдине 

ціле, спрямовані на досягнення стратегічної мети – забезпечення стабільності 

функціонування публічної служби, а також застосовуються у зв‘язку з 

публічною, постійною, професійною діяльністю осіб, які обіймають посади в 

публічних інституціях. При цьому підкреслено, що зазначеній системі 

притаманні такі основні властивості, як структурність (наявність елементів – 

окремих примусових заходів) та обов‘язкова наявність зв‘язків між ними, що 

забезпечують її інтегративність (єдність, цілісність). Доведено, що 

відкритість і динамічність системи примусових заходів у службовому праві 

забезпечують можливість її модифікації в разі трансформації базових засад 
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службового права. Запропоновано авторський варіант системи примусових 

заходів у службовому праві, структура якої включає два взаємопов‘язані 

блоки, що існують лише в сукупності: заходи попереджувального впливу та 

заходи примусу, пов‘язані з юридичною відповідальністю. 

7. Встановлено, що сутність заходів примусу в службовому праві, не 

пов‘язаних із юридичною відповідальністю, з‘ясовується на підставі 

комплексного аналізу всіх їхніх ознак, унаслідок чого запропоновано під 

примусом у службовому праві, не пов‘язаним із юридичною 

відповідальністю, розуміти сукупність заходів попередження й припинення, 

спрямованих на профілактику та недопущення правопорушень, мінімізацію 

протиправних діянь у сфері публічно-службових відносин. При цьому 

зауважується, що підстави, межі й порядок зазначених заходів визначені 

нормами службового права. 

8. Зроблено висновок, що заходи примусу в службовому праві, не 

пов‘язані з юридичною відповідальністю, можна класифікувати залежно від 

стадій проходження державної служби та залежно від терміну. 

9. Запропоновано внести зміни й доповнення до Закону України «Про 

запобігання корупції», зокрема: 

а) ч. 1 ст. 26 доповнити пунктом, який викласти в такій редакції: 

«Особам, уповноваженим на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов‘язану з 

виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, забороняється: 

 протягом двох років із дня припинення відповідної діяльності 

укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами – підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому 

цієї частини, упродовж року до дня припинення виконання функцій держави 

чи місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, 
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нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 

цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців; 

 розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв‘язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

 протягом двох років із дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи в справах (у тому числі тих, що 

розглядаються в судах), у яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, у якому (яких) вони працювали на момент припинення 

зазначеної діяльності»; 

б) абз. 4 ч. 2 ст. 24 доповнити пунктом такого змісту: «У разі виявлення 

предмета, який може мати ознаки подарунку, публічним службовцем за 

місцем свого проживання або в громадському місці він зобов‘язаний негайно 

повідомити про це правоохоронні органи»; 

в) ч. 1 ст. 26 після слів «Особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини 

першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов‘язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування» доповнити словосполученням «або близьким особам». 

Також запропоновано доповнити Закон України «Про державну 

службу» ст. 101 такого змісту: «Державний службовець не може під час 

проходження служби займатися підприємницькою діяльністю або іншою 

оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської й суддівської практики зі спорту». 

Сформульовано конкретні пропозиції стосовно внесення змін до 

законів України «Про Службу безпеки України», «Про Національну гвардію 

України», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» щодо уточнення 

зазначених законодавчих актів у питаннях застосування таких заходів 

примусу, не пов‘язаних із юридичною відповідальністю, як відсторонення від 

виконання посадових обов‘язків та службове сумісництво, а також 
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наголошено на необхідності розроблення та прийняття Службового кодексу 

України. 

10. З‘ясовано сутність заходів примусу, пов‘язаних із юридичною 

відповідальністю публічних службовців, що дало змогу зробити акцент на її 

особливостях порівняно з юридичною відповідальністю інших осіб. З огляду 

на те, що поведінка службових осіб обмежується наданими їм 

повноваженнями в межах їх компетенції, запропоновано до службового 

правопорушення відносити будь-яке відхилення від встановлених стандартів 

і вимог, що висуваються до публічних службовців. Відповідно до цього 

з‘ясовано, що підставою притягнення до юридичної відповідальності 

службових осіб є їхні дії, рішення чи бездіяльність, а основними її видами – 

адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, конституційна, цивільно-

правова. Оскільки службове правопорушення не виключає можливість 

застосування інших видів відповідальності (моральної, громадської), 

ефективність функціонування механізму публічної служби, на думку автора, 

вимагає поєднання застосування заходів юридичної та інших видів 

соціальної відповідальності. 

11. З‘ясовано, що потенціал заходів примусу в службовому праві, 

пов‘язаних із юридичною відповідальністю, досліджується крізь призму 

примусових заходів, що мають характер майнових та особистісних 

обмежень; при цьому підкреслено, що їх виховний вплив поширюється як на 

особу правопорушника, так і на інших публічних службовців відповідного 

суб‘єкта публічного управління. Комплексний аналіз заходів примусу, 

пов‘язаних із юридичною відповідальністю, дав змогу зробити висновок про 

домінування застосування дисциплінарних стягнень, що мають характер 

особистісних обмежень, і, відповідно, пріоритет застосування заходів, які 

мають характер майнових обмежень, під час застосування примусу, 

пов‘язаного з притягненням до адміністративної відповідальності посадової 

особи органу публічного управління. 
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12. Узагальнено європейські та міжнародно-правові стандарти 

примусововстановчої та примусовозастосовної діяльності, пов‘язані з 

юридичною відповідальністю публічних службовців, які містяться в 

правових нормах конвенцій, директив, резолюцій і рекомендацій, прийнятих 

міжнародними організаціями. З‘ясовано, що їх застосування в зарубіжних 

країнах (наприклад, у Французькій Республіці, Федеративній Республіці 

Німеччина, Республіці Польща, Канаді, Сполучених Штатах Америки тощо) 

забезпечується спеціально уповноваженим органом публічного управління, 

який здійснює наглядову діяльність із питань дотримання стандартів 

проходження публічної служби. Своєю чергою підхід до визначення переліку 

заходів дисциплінарної відповідальності публічних службовців дає змогу 

зробити висновок про доцільність розширення переліку дисциплінарних 

стягнень в Україні шляхом залучення до такої системи санкцій майнового 

характеру (якою може бути накладення на службовця штрафу в порядку 

дисциплінарно-деліктного провадження), а також встановлення переліку 

підстав, за настання яких допускається зменшення заробітної плати 

службовця. 

13. Запропоновано з огляду на зарубіжний досвід застосовувати 

виключно норми спеціального законодавства у сфері публічної служби, що 

дасть змогу не лише відкоригувати наявний перелік заходів примусу в 

службовому праві, пов‘язаних із юридичною відповідальністю, і підвищити 

ефективність використання цього ресурсу, а й усунути наявні 

правозастосовні колізії. Наголошено на тому, що для оптимізації правового 

регулювання застосування заходів примусу, пов‘язаних із притягненням до 

юридичної відповідальності публічних службовців, найбільш прийнятними є 

два шляхи – прийняття загального закону про службову етику публічних 

службовців або прийняття окремих актів для кожного виду служби. Вибір 

правової моделі вирішення цієї проблеми залежить від законодавчого 

визначення кола публічно-службових відносин та прийняття закону про 

публічну службу.  
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