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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Юридична відповідальність є об’єктом 

досліджень багатьох юридичних наук, зокрема теорії держави та права, 

кримінального, цивільного, трудового, адміністративного права, та багатьох 

інших наук. Зумовлено це тим, що юридична відповідальність є гарантією і 

механізмом забезпечення прав та свобод суб’єктів різноманітних 

правовідносин.  

Особливість адміністративного права полягає в тому, що воно регламентує 

порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності та порядок 

притягнення публічних службовців до дисциплінарної відповідальності. Також 

у системі адміністративного права зародилося й оформилося у вигляді 

правового інституту «службове право», представники якого почали 

досліджувати особливості юридичної відповідальності публічних службовців, 

ігноруючи галузеві обмеження. Таким чином, у межах службового права 

юридична відповідальність публічних службовців досліджувалась на 

міжгалузевій основі, тобто з розкриттям особливостей дисциплінарної, 

адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності 

публічних службовців. 

Разом із тим реформа адміністративного права, яка відбувається і сьогодні в 

Україні, вимагала перегляду ключових категорій адміністративного права 

(державне управління, державна служба, державний службовець) та 

впровадження нових (публічне управління, публічна служба, публічний 

службовець), що вплинуло і на загальні уявлення про юридичну 

відповідальність публічних службовців, її підстави, принципи та порядок 

застосування. 

 Зважаючи на те, що юридична відповідальність публічних службовців є 

однією з найбільш актуальних і дискусійних проблем у науці адміністративного 

права та правовій науці європейських держав, її слід розглядати як одне з 

ключових питань, що потребує особливої уваги на шляху до зближення 

національних правових систем та інтеграційних процесів. 

Представлені у сучасній юридичній науці України дослідження юридичної 

відповідальності публічних службовців, а також порівняльно-правові 

дослідження даної проблеми переважно стосуються окремих видів юридичної 

відповідальності або порівняння окремих складників тієї чи іншої правової 

системи країн ЄС, що не дає комплексного уявлення про юридичну 

відповідальність публічних службовців як інституту службового права України.  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять праці науковців, які 

на загальнотеоретичному рівні досліджували поняття «юридична 

відповідальність» та займалися проблемами притягнення публічних службовців 

до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно-правової 

відповідальності, зокрема таких як: А.В. Гайдук, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, 

М.Б Боброва, Є.С. Герасименко, Н.В. Добрянська, Д.І. Йосифович, 

С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, Л.М. Корнута, О.В. Кузьменко, П.В. Макушев, 

А.В. Матіос, А.М. Медведєв, О.І. Миколенко, О.Д. Новак, О.Є. Панфілов, 
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С.С. Рогульський, О.В. Старцев, О.В. Терещук, В.А. Труханов Р.М. Тучак, 

А.О. Яфонкін та ін. 

Разом із тим у юридичній літературі відсутні комплексні праці, які 

присвячені дослідженню юридичної відповідальності публічних службовців, 

що й зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.  

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

виконано в Запорізькому національному університеті в межах наукового 

проекту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Тема 

дослідження відповідає основним положенням Стратегії реформування системи 

державної служби в Україні; Концепції реформування системи професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад; Концепції формування та розвитку вищого корпусу 

державної служби, а також Стратегії реформування державного управління 

України на 2016–2020 роки. Тема дисертації відповідає перспективним 

напрямам кандидатських і докторських дисертацій за юридичними 

спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії НАПрН України від 

18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розкритті 

особливостей юридичної відповідальності публічних службовців, у розробці з 

урахуванням сучасних досягнень вітчизняної науки та досвіду країн світу теорії 

підстав, принципів та порядку притягнення публічних службовців до 

юридичної відповідальності, а також у вдосконаленні на цій основі положень 

національного законодавства. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

– охарактеризувати публічну службу як явище правової дійсності та 

визначити її роль в Україні і країнах ЄС; 

– розкрити види публічної служби в Україні на підставі критеріїв, що 

пропонуються в науковій літературі та чинному законодавстві; 

– визначити місце службового права, яке закріплює підстави та види 

юридичної відповідальності, в системі адміністративного права України;  

– розкрити особливості процесу адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС у сфері публічної служби; 

– охарактеризувати публічного службовця як суб’єкта права України з 

урахуванням євроінтеграційних процесів;  

– визначити правовий статус публічного службовця та його елементи; 

– розкрити зміст юридичної відповідальності як категорії юридичної науки 

України та як інститут публічної служби країн ЄС;  

– охарактеризувати принципи юридичної відповідальності публічних 

службовців в Україні та країнах ЄС; 

– визначити підстави притягнення публічних службовців до юридичної 

відповідальності; 
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– розкрити основні критерії класифікації юридичної відповідальності 

публічних службовців в Україні та країнах ЄС; 

– охарактеризувати сучасний стан нормативного регулювання юридичної 

відповідальності публічних службовців в Україні та країнах ЄС;  

– визначити особливості історії розвитку наукової думки щодо 

дисциплінарної відповідальності в доктрині адміністративного права; 

– розкрити зміст та визначити ознаки і підстави дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців; 

– охарактеризувати види дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців;   

– визначити особливості процедури притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та види стягнень, що застосовуються до публічних 

службовців;    

– охарактеризувати історію розвитку наукової думки щодо 

адміністративної відповідальності в доктрині адміністративного права; 

– розкрити зміст та охарактеризувати підстави адміністративної 

відповідальності публічних службовців; 

– визначити особливості процедури притягнення публічних службовців до 

адміністративної відповідальності та її ефективність з огляду на досвід країн 

ЄС; 

– охарактеризувати особливості кримінальної відповідальності публічних 

службовців в Україні та країнах ЄС; 

– розкрити особливості цивільно-правової відповідальності публічних 

службовців.  

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

притягнення публічних службовців до юридичної відповідальності.  

Предметом дослідження є юридична відповідальність публічних 

службовців: порівняльно-правове дослідження. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загально- та спеціальнонаукових методів, які використовуються в юридичних 

дослідженнях. Як основний загальнонауковий метод використовувався 

діалектичний метод наукового пізнання, завдяки якому здійснено 

загальнотеоретичне дослідження юридичної відповідальності публічних 

службовців (розділи 1, 2, 3, 4, 5, 6). Логіко-семантичний метод використано для 

дослідження дефініцій національного права, які в сукупності допомагають 

розкрити сутність юридичної відповідальності публічних службовців як одного 

із елементів структури їхнього правового статусу (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5), зокрема, з’ясовано сутність термінів «публічна служба», 

«службове право», «публічний службовець», «правовий статус публічного 

службовця», «юридична відповідальність», «принципи юридичної 

відповідальності», «підстави юридичної відповідальності». 

Методи моделювання, аналізу та синтезу були використані для розробки 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства (підрозділи 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 
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3.2, 5.3 6.1). Метод групування та системно-структурний підхід допомогли 

з’ясувати систему національного законодавства, що регламентує підстави та 

порядок притягнення публічних службовців до юридичної відповідальності, 

визначитися з видами публічної служби, юридичної відповідальності публічних 

службовців та видами дисциплінарної відповідальності публічних службовців 

(підрозділи 1.2, 3.1, 3.2, 4.3), а також розкрити місце службового права в 

системі адміністративного права та структуру правового статусу публічного 

службовця,   структуру адміністративного судочинства (підрозділи 1.3, 2.2).  

Специфіка досліджуваного об’єкта, його комплексний характер передбачає 

застосування цілого ряду наукових підходів: фундаментального, органічної 

єдності теорії й практики, поєднання критичного і раціонального, порівняльно-

ретроспективного, єдності логічного та системного підходів. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів юрисдикційної діяльності, політико-правова публіцистика, довідкові 

видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням, яке присвячене визначенню особливостей 

юридичної відповідальності публічних службовців, розробці з урахуванням 

сучасних наукових досліджень юридичної науки, науки адміністративного 

права і досвіду країн світу теорії юридичної відповідальності публічних 

службовців, а також вдосконаленню на цій підставі положень чинного 

адміністративного законодавства. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані особисто 

здобувачем, зокрема: 

уперше: 

– на основі аналізу службового права як сукупності правових норм, які 

регулюють специфічну сферу суспільних відносин, обґрунтовано місце 

службового права в системі права України та системі адміністративного права 

як галузі права, що дозволило, по-перше, визначати службове право як 

підгалузь адміністративного права, по-друге, охарактеризувати юридичну 

відповідальність публічних службовців як міжгалузевий правовий інститут 

службового права, який об’єднує в собі не тільки норми адміністративного 

права, а й норми конституційного, цивільного, трудового, кримінального права 

тощо; 

– розкрито зв’язок євроінтеграційних процесів у нашій державі з адаптацією 

національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної служби, 

що дозволило виділити та охарактеризувати основні проблеми, наявні у 

зазначеній сфері, запропонувати шляхи їх вирішення та акцентувати увагу на 

тому, що процес адаптації національного законодавства до законодавства ЄС не 
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може здійснюватись виключно у сфері юридичної відповідальності публічних 

службовців, – такий процес повинен комплексно і системно охоплювати усі 

сфери суспільних відносин, які регулює сьогодні службове право України, 

тобто з визначенням у законодавстві класифікаційних ознак публічної служби, 

чіткою класифікацією публічних службовців та їхнього правового статусу, 

регламентацією усіх видів публічної служби, усуненням прогалин та протиріч у 

законодавстві та єдиним підходом до сутності і порядку притягнення публічних 

службовців до окремих видів юридичної відповідальності, зокрема до 

дисциплінарної та адміністративної відповідальності;  

– запропоновано авторське визначення юридичної відповідальності 

публічних службовців залежно від форм її реалізації, тобто позитивної та 

ретроспективної юридичної відповідальності, що дозволило встановити зв’язок 

юридичної відповідальності із правовим статусом публічного службовця (коли 

йдеться про позитивну юридичну відповідальність) та уточнити предмет 

дисертаційного дослідження (коли йдеться про ретроспективну юридичну 

відповідальність публічних службовців);   

– комплексно, з урахуванням особливостей усіх видів юридичної 

відповідальності, розкрито поняття «підстави юридичної відповідальності 

публічних службовців», що дало можливість окремо охарактеризувати 

нормативні, фактичні та процесуальні підстави, а також розкрити особливості 

прояву кожної із вказаних підстав у дисциплінарній, адміністративній, 

кримінальній та цивільно-правовій відповідальності публічних службовців;    

– здійснено порівняльно-правову характеристику видів юридичної 

відповідальності публічних службовців з урахуванням особливостей 

національного правового регулювання та законодавства про публічну службу 

країн ЄС, що дозволило виявити недоліки в правовому регулюванні України та 

запропонувати шляхи вдосконалення законодавства про публічну службу;          

удосконалено: 

– положення щодо правового статусу публічного службовця та його 

елементів, що дозволило сформулювати низку пропозицій стосовно 

вдосконалення теорії адміністративного права та норм службового права;  

– наукові положення щодо принципів юридичної відповідальності 

публічних службовців в Україні та країнах ЄС,  що дало можливість надати 

пропозиції з удосконалення відповідних норм національного законодавства; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо визначення публічного службовця як особи, 

яка обіймає відповідну посаду в державних органах та органах місцевого 

самоврядування, що дало можливість уточнити суб’єкт юридичної 

відповідальності, адже національне законодавство не дає чітких ознак та 

критеріїв, які б дозволяли публічного службовця відрізнити від інших 

посадових осіб, відповідальність яких передбачається кримінальним та 

адміністративно-деліктним правом;  

– положення щодо юридичної відповідальності, що дозволило в межах 

науково-дослідної роботи: 1) визначитись із загальними ознаками, які 

притаманні всім видам юридичної відповідальності публічних службовців; 
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2) виділити позитивну та ретроспективну юридичні відповідальності публічних 

службовців, визначити їхні особливості та сформулювати авторські визначення 

зазначених понять;  

– положення про суспільну небезпеку як ознаку правопорушень, що 

дозволило, по-перше, виявити недоліки та протиріччя у наукових підходах 

щодо визначення понять «суспільна шкідливість» і «суспільна небезпека», по-

друге, навести приклади, коли одне й те саме соціальне шкідливе діяння з 

часом перетворювалося зі злочину в цивільно-правовий проступок, і навпаки, 

коли аморальне діяння з часом визнавалося на законодавчому рівні 

адміністративним проступком та навіть кримінальним правопорушенням, по-

третє, довести, що всі правопорушення (кримінальні, адміністративні, 

дисциплінарні та цивільно-правові) різняться між собою лише ступенем 

суспільної небезпеки; 

– теоретичні положення щодо підстав та порядку притягнення публічних 

службовців до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно-

правової відповідальності, що дозволило співвіднести ці знання з досвідом 

країн ЄС та запропонувати вирішення наявних проблем шляхом запозичення 

позитивного досвіду зарубіжних країн з питань правового регулювання 

юридичної відповідальності публічних службовців.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів та 

наукових досліджень; 

– правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України з питань вдосконалення таких видів юридичної 

відповідальності, як дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та цивільно-

правова; 

– правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів, які вправі накладати на публічних службовців покарання, цивільно-

правові санкції, адміністративні та дисциплінарні стягнення; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, читання лекцій, 

проведення семінарських і практичних занять із дисциплін «Адміністративне 

право України», «Службове право», «Адміністративна відповідальність».   

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 2 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правове забезпечення політики держави на сучасному 

етапі її розвитку (м. Харків, 2020 р.); «Теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання суспільних відносин (м. Харків, 2020 р.) 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 

42 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 1 колективній 

монографії, 38 наукових статтях, з яких 29 опубліковані у виданнях, що визнані 

як фахові з юридичних наук, і 9 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а 

також у 2 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 



7 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, які містять 20 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 452 сторінки, у т. ч. основного 

тексту – 387 сторінок. Список використаних джерел налічує 347 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 

одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів і 

публікації.  

Розділ 1 «Теоретичне підґрунтя досліджень юридичної відповідальності 

публічних службовців» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Публічна служба як явище правової дійсності та її роль в 

Україні і країнах ЄС» здобувач здійснив аналіз наукових джерел та джерел 

права, які присвячені розкриттю поняття «публічна служба», а також розкрив 

роль публічної служби у правовій системі України та країн ЄС.  

На підставі аналізу розвитку наукових думок та національного 

законодавства стосовно понять «державна служба» та «публічна служба» 

встановлено, що публічна служба є одним із видів суспільно корисної 

діяльності людини, яка пов’язана, по-перше, з публічним управлінням, адже 

реалізується у сфері внутрішньоорганізаційних відносин органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, по-друге, із соціально-культурним 

обслуговуванням людей, адже полягає в служінні інтересам народу України чи 

інтересам окремої територіальної громади, якщо йдеться про публічну службу 

на регіональному чи місцевому рівнях.  

З’ясовано, що публічну службу можна розглядати в інституційному, 

юридичному та функціональному аспекті. Усі ці аспекти не існують ізольовано, 

а тісно переплітаються між собою. Розгляд публічної служби у 

функціональному аспекті дозволив серед загальних ознак, що притаманні 

сьогодні публічній службі, виділяти такі: а) це публічна діяльність; б) це 

професійна (в тому числі політична) діяльність; в) це діяльність, яка пов’язана, 

як правило, із розумовою працею; г) це діяльність, яка здійснюється на платній 

основі; ґ) це діяльність, яка здійснюється особами, що обіймають посади в 

державних органах та органах місцевого самоврядування; д) це діяльність, яка 

спрямована на здійснення суспільно-публічних функцій чи надання публічних 

послуг.  

Встановлено, що єдиного документа, який би закріплював європейські 

стандарти публічної служби, немає. Разом із тим такі стандарти визначаються 

законодавством ЄС і реалізуються за допомогою комплексу програм та 

механізмів контролю й підзвітності, аудиту адміністративної діяльності та 

соціального аудиту. Запровадження ж та системна реалізація у практичній 

площині стандартів публічної служби, закріплених законодавством ЄС, 
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сприятиме підвищенню якості та продуктивності діяльності публічних 

службовців України. 

У дисертації обґрунтована думка, що втілення у практичну площину 

публічної служби та управління людськими ресурсами принципів публічного 

управління, сформульованих у документі SIGMA, сприятиме розв’язанню 

найбільш актуальних для України на поточному етапі проблем, зокрема таких: 

1) високий рівень корупції в системі публічної служби, що є перешкодою для 

ефективності та результативності публічного управління; 2) нестача на 

керівних та інших посадах державної служби висококваліфікованих кадрів; 

3) недостатній рівень управління людськими ресурсами в міністерствах та 

інших центральних органах виконавчої влади; 4) відсутність автоматизованої 

системи управління людськими ресурсами; 5) гендерний дисбаланс у 

державних органах та органах місцевого самоврядування.  

   У підрозділі 1.2 «Види публічної служби в Україні» дисертант здійснив 

аналіз представлених у науковій літературі класифікацій публічної служби та 

надав критичний аналіз цим класифікаціям з точки зору їх теоретичного і 

практичного значення.  

Встановлено, що на розбіжності науковців стосовно класифікації публічної 

служби впливає той факт, що національне законодавство з цього питання є 

розпорошеним, а іноді і суперечливим. Визначення ж публічної служби, що 

пропонується в п. 17 ст. 4 КАС України, по-перше, не розкриває сутності 

публічної служби як явища правової дійсності, по-друге, не дає якогось єдиного 

критерію її класифікації.  

У дисертації запропоновано використовувати для класифікації публічних 

службовців два критерії, а саме: правову природу публічної служби (тобто вона 

є суто політичною діяльністю чи має професійну основу) та особливість 

правового регулювання її проходження (регламентується окремими 

нормативно-правовими актами та здійснюється в окремих гілках влади чи 

спеціально створених органах). Користуючись цими критеріями здобувач 

виділив чотири види публічної служби, кожен з яких має свої підвиди: 

1) політична служба (наприклад, служба на посту Президента України,  служба 

на посадах  народних депутатів у Верховній Раді України та служба в уряді на 

посадах членів Кабінету Міністрів України); 2) державна служба (наприклад, 

служба на адміністративних посадах, служба на посадах у спеціалізованих 

органах державної влади та служба в мілітаризованих органах); 3) суддівська 

служба; 4) служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна).   

Кожен із цих видів публічної служби детально охарактеризовано в межах 

дисертаційного дослідження.     

У підрозділі 1.3 «Службове право в системі адміністративного права» 

здобувач дав критичний аналіз представлених думок науковців щодо місця 

службового права в системі права України та обґрунтував його місце серед 

елементів системи адміністративного права як галузі права України.   

По-перше, в дисертації звернута увага на тісний зв’язок службового права з 

конституційним, трудовим та міжнародним правом, адже конституційне право 

гарантує громадянам України право на доступ до державної служби, а також до 
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служби в органах місцевого самоврядування, трудове право регулює трудові 

відносини всіх працівників, в тому числі і публічних службовців, особливо з 

питань робочого часу та часу відпочинку, нормування праці тощо, а 

міжнародне право передбачає стандарти публічної служби.  

По-друге, акцентовано увагу на міжгалузевому характері службового права. 

Встановлено, що більшість норм службового права мають адміністративно-

правову природу, разом із тим окремі його частини (зокрема, інститут 

юридичної відповідальності публічних службовців) складаються також із норм 

інших галузей права (наприклад, кримінального і цивільного права).  

По-третє, обґрунтовано думку, що службове право є підгалуззю 

адміністративного права. Наприклад, службове право визначається в науковій 

літературі як самостійна галузь права, як підгалузь адміністративного права та 

як правовий інститут адміністративного права. У дисертації аргументовано 

висновок, що жодних підстав не існує для виділення в системі права України 

самостійної галузі права «службове право». По-перше, традиційні критерії 

диференціації права на галузі (предмет та метод правового регулювання) не 

спрацьовують по відношенню до новоутворених сукупностей однорідних норм 

права, по-друге, відсутні в юридичній науці критерії розмежування галузі 

права, підгалузі права і правового інституту. При цьому зауважено, що 

службове право вже вийшло за межі звичайного правового інституту, адже 

об’єднує досить велику та специфічну однорідну групу правових норм.      

У підрозділі 1.4 «Питання адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС у сфері публічної служби» здобувач визначив особливості 

застосування системного підходу під час адаптації національного 

законодавства у сфері публічної служби до законодавства ЄС, виділив та 

охарактеризував її етапи та запропонував напрями підвищення ефективності 

діяльності вітчизняних інституцій з питань адаптації національного 

законодавства у сфері публічної служби до законодавства ЄС. 

Встановлено, що будь-які законодавчі зміни, що здійснюються шляхом 

адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, повинні 

базуватися на дотриманні вимог ключових принципів законотворення, 

відповідно до яких на законодавця покладаються завдання щодо створення 

законів належної якості в частині забезпечення їх ефективності, системності та 

повноти дії, відсутності прогалин, усунення колізій правових норм та ін.  

Вирішення цих завдань можливе виключно за умови застосування у процесі 

адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної 

служби системного підходу, тобто із визначенням правового статусу всіх без 

винятку суб’єктів правовідносин службового права шляхом визначення 

порядку їхньої діяльності на основі концептуальних засад, що визначають 

призначення публічної служби. 

У дисертації визначено перелік проблемних викликів, які характерні для 

процесу адаптації національного законодавства до acquis communautaire ЄС як 

загалом, так і у сфері публічної служби зокрема: 1) інституційні виклики, які 

пов’язані зі співпрацею з державами-членами та необхідністю здійснювати 

спільні дії, створенням спеціальних органів для допомоги в імплементації 
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законодавства ЄС; 2) виклики, які пов’язані з правовою природою джерел права 

ЄС і стосуються особливостей застосування регламентів ЄС, врахування рішень 

Суду Європейського Союзу як джерела права ЄС, включення міжнародних 

зобов’язань держав-членів ЄС та самого ЄС до відповідних директив та 

регламентів, формулювання окремих положень в актах ЄС; 3) виклики 

технічного характеру, які пов’язані з питанням якості перекладу актів 

Європейського Союзу та необхідністю забезпечити імплементацію останніх в 

Україні.  

З’ясовано, що ключовим інструментом планомірної, системної та своєчасної 

реалізації євроінтеграційних прагнень України виступають суб’єкти, наділені 

владними повноваженнями, адже, власне, на ці органи покладається вирішення 

пріоритетного для нашої країни завдання – всебічного сприяння 

трансформаційним процесам у напрямі вступу України до ЄС. Тобто саме на 

інституційний складник – публічну службу – покладається визначальна роль 

усіх євроінтеграційних процесів в Україні. У дисертації розглянута система 

органів України, які сприяють адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС у сфері публічної служби, та пропонуються напрями 

підвищення їх ефективності.   

Розділ 2 «Юридична відповідальність як елемент правового статусу 

публічного службовця» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Публічний службовець: особливості теоретичного та 

нормативного визначення в умовах євроінтеграційних процесів» здобувач 

шляхом аналізу наукових джерел та джерел права розкрив різні підходи до 

визначення публічного службовця, а також розкрив сучасні проблеми 

правового регулювання інформаційно-просвітницької діяльності серед 

публічних службовців України та особливості правового забезпечення 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації публічних службовців в 

умовах європейської інтеграції. 

Встановлено, що власне посада є тим критерієм, який дозволяє, по-перше, 

відрізнити публічного службовця від працівника, який здійснює свою трудову 

діяльність за спеціальністю в установі, на державному підприємстві чи 

організації, по-друге, враховувати розбіжності, що існують між політичними та 

адміністративними посадами, між посадами у виконавчій та судовій гілках 

влади, між посадами в державних органах та органах місцевого 

самоврядування.  

Наголошено на тому, що національне законодавство не закріплює поняття 

«публічний службовець». Визначення ж терміна «державний службовець», яке 

закріплене в Законі України «Про державну службу», має обмежену сферу 

використання. На підставі критичного аналізу наукової літератури в дисертації 

запропоновано авторське визначення публічного службовця, яке охоплює 

специфіку всіх видів публічної служби, що здійснюються в Україні.   

Зроблено висновок, що в Україні є нагальні проблеми, які ускладнюють 

процеси підготовки належного кадрового складу органів публічної влади, 

представники якого повинні бути здатними належним чином впоратися із 

сучасними викликами, пов’язаними із прискоренням трансформаційних 
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процесів в умовах інтеграції України до ЄС. Одна із головних проблем, яку в 

дисертації пропонується вирішити на законодавчому рівні, – це відсутність 

єдиної політики держави щодо інформаційно-просвітницької діяльності серед 

публічних службовців стосовно підвищення їх рівня обізнаності із 

положеннями законодавства ЄС. Акцентовано увагу на тому, що Стратегія 

реформування державного управління України на 2016–2020 роки як одну з 

ключових проблем, що характерні сьогодні для державної служби, називає брак 

на керівних та інших посадах державної служби висококваліфікованих кадрів. 

Саме тому основними складовими елементами реформи у сфері державної 

служби та управління людськими ресурсами визначено реформу системи 

професійного навчання державних службовців, у тому числі в частині 

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. У 

зв’язку з цим у дисертації запропоновано можливі шляхи вирішення наявних 

проблем.     

У підрозділі 2.2 «Правовий статус публічного службовця та його 

елементи» розкрито елементний склад структури правового статусу публічного 

службовця.  

Зазначено, що теоретико-правове визначення статусу публічного службовця 

та його структури тісно пов’язане з темою дисертаційного дослідження, адже 

правовий статус публічного службовця реалізується в тому числі і через його 

юридичну відповідальність.    

Акцентовано увагу на тому, що питання визначення структури правового 

статусу будь-якого суб’єкта права завжди супроводжуються дискусіями. Не є 

винятком у цьому сенсі і правовий статус публічного службовця. У науковій 

літературі представлено багато наукових підходів до визначення структури 

правового статусу публічного службовця, починаючи з виділення в його 

структурі двох елементів – прав і обов’язків, закінчуючи виділенням великої 

кількості елементів, що входять до його структури (права, свободи, обов’язки, 

обмеження, заборони, відповідальність, гарантії, соціальний захист тощо).  

З’ясовано, що більшість учених розглядає юридичну відповідальність як 

елемент правового статусу публічного службовця, водночас є дослідники, що 

відносять юридичну відповідальність до правових явищ, що супроводжують 

правовий статус або є наслідками його невиконання. 

На підставі критичного аналізу представлених у юридичній літературі 

поглядів зроблено висновок, що структура правового статусу публічного 

службовця включає три елемента – права, обов’язки та юридичну 

відповідальність, а сам правовий статус публічного службовця є системою 

гарантованих законодавством прав, обов’язків та юридичної відповідальності.      

У підрозділі 2.3 «Юридична відповідальність як категорія юридичної науки 

України та інститут публічної служби країн ЄС» здійснений аналіз поняття 

«юридична відповідальність» як категорії юридичної науки, адміністративного 

права та службового права.  

Акцентовано увагу, що в теорії права більшість знань про юридичну 

відповідальність запозичено з кримінального права і не завжди враховується 
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специфіка цивільно-правової відповідальності, яка теж є видом юридичної 

відповідальності публічних службовців.  

Встановлено, що юридична відповідальність – одна із фундаментальних 

категорій юридичної науки. Співвідносячи її із соціальною відповідальністю, 

необхідно враховувати той факт, що юридична відповідальність є частиною 

соціальної відповідальності. У зв’язку з тим, що соціальна відповідальність є 

родовим поняттям по відношенню до всіх видів відповідальності, юридичній 

відповідальності притаманні загальні сторони, ознаки, особливості, форми 

реалізації соціальної відповідальності. Разом із тим юридична відповідальність 

має певні специфічні ознаки, які дозволяють виділяти її серед інших видів 

соціальної відповідальності: 1) базується на правових нормах, формально 

визначена і характеризується чіткістю, деталізацією та загальною 

обов’язковістю; 2) гарантується державою; 3) забезпечується державним 

примусом чи переконанням; 4) своїми наслідками тягне за собою державне 

схвалення чи осуд та покарання; 5) здійснюється в процедурній (наприклад, 

адміністративна, дисциплінарна відповідальність) чи процесуальній формах 

(зокрема, цивільно-правова, кримінальна відповідальність); 6) є єдиною, але 

має дві форми реалізації – дотримання передбачених нормами матеріального 

права заборон (позитивна відповідальність) та застосування до порушника 

заходів державного примусу (ретроспективна відповідальність).       

У дисертації досліджено також особливості прояву категорії «юридична 

відповідальність» у межах адміністративного права, в межах його правового 

інституту «службове право» та в межах європейського адміністративного 

простору.    

 У підрозділі 2.4 «Принципи юридичної відповідальності публічних 

службовців в Україні та країнах ЄС» розкрито систему принципів юридичної 

відповідальності публічних службовців.  

На підставі аналізу представлених в юридичній літературі думок 

запропоновано виділяти такі принципи юридичної відповідальності публічних 

службовців: 1) законність; 2) справедливість; 3) гуманізм; 4) своєчасність; 

5) презумпція невинуватості; 6) неприпустимість притягнення до 

відповідальності двічі за одне й те саме правопорушення; 7) індивідуалізація 

відповідальності. Зміст та особливості реалізації всіх перелічених принципів 

юридичної відповідальності публічних службовців автором детально розкрито 

в межах дисертаційного дослідження. Звертається увага на безпідставність 

виділення в системі принципів юридичної відповідальності публічних 

службовців таких принципів, як обґрунтованість, невідворотність, точність і 

зрозумілість. Доведено, що принцип обґрунтованості є фактично процедурним 

втіленням принципів презумпції невинуватості і законності, які і встановлюють 

вимоги справедливої процедури у разі притягнення особи до юридичної 

відповідальності; принцип невідворотності настання відповідальності є 

результатом правоохоронної діяльності і показником якості роботи 

контролюючих та правоохоронних органів, а принцип точності і зрозумілості – 

вимогою принципу законності, а не окремим принципом, притаманним 

інституту юридичної відповідальності публічних службовців.  
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Аргументовано думку, що до принципів юридичної відповідальності 

публічних службовців слід віднести і принципи, що визначаються в актах Ради 

Європи, зокрема: 1) наявність усіх прав, якими наділені приватні особи, з тими 

обмеженнями, які зумовлені публічною службою і є мінімально необхідними 

для досягнення мети належного виконання функцій публічних службовців;  

2) відсутність дискримінації на будь-якій підставі; 3) наявність відповідальності 

за неналежне виконання службових обов’язків. Разом із тим аналіз практики 

показав, що принцип недискримінації та принцип відповідальності за 

порушення посадових обов’язків не реалізуються в Україні у процесі правового 

регулювання юридичної відповідальності публічних службовців. 

У підрозділі 2.5 «Підстави притягнення публічних службовців до юридичної 

відповідальності» зазначено, що в науковій літературі, як правило, виділяють 

одну фактичну підставу притягнення публічного службовця до юридичної 

відповідальності –  це вчинення правопорушення, тобто протиправного, 

винного діяння, за яке в чинному законодавстві передбачено певний вид 

юридичної відповідальності. Обґрунтовано доцільність виділення трьох видів 

підстав юридичної відповідальності публічних службовців: 1) нормативної 

підстави, тобто наявність правової норми, яка передбачає заборону та 

стягнення (покарання, санкцію) за його вчинення; 2) фактичної підстави, тобто 

факт вчинення протиправного діяння, за яке передбачено певний вид 

юридичної відповідальності; 3) процедурної, чи процесуальної, підстави, тобто 

наявність рішення вповноваженого суб’єкта (суду, керівника органу, органу 

адміністративно-юрисдикційної діяльності тощо) про накладення на публічного 

службовця стягнення (покарання, санкції). Саме такий підхід до підстав 

юридичної відповідальності публічних службовців дає можливість, по-перше, 

звернути увагу на заборони чинного законодавства, порушення яких тягне за 

собою застосовування заходів юридичної відповідальності, по-друге, розкрити 

ознаки, які характеризують усі види правопорушень незалежно від виду 

юридичної відповідальності, та, по-третє, вказати на те, що порушення 

провадження по справі (дисциплінарній, адміністративній, кримінальній і ін.) 

не завжди закінчується винесенням рішення про притягнення публічного 

службовця до юридичної відповідальності.    

Відзначено, що в дисертації не проводиться різниця між поняттями 

«підстави» та «умови» юридичної відповідальності, що зумовлено специфікою 

досліджень юридичної відповідальності в межах цивільного права. Здобувач 

обґрунтував доцільність використання стосовно цивільно-правової 

відповідальності поняття «підстави відповідальності», але звернув увагу на те, 

що цивільно-правове правопорушення має порівняно з іншими видами 

правопорушень усічений склад, а саме, складається із таких ознак, як шкода, 

протиправність поведінки, причинно-наслідковий зв’язок між 

правопорушенням і наслідками, а також вина правопорушника. 

Розділ 3 «Види юридичної відповідальності публічних службовців та їх 

нормативно-правове забезпечення» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Критерії класифікації юридичної відповідальності 

публічних службовців в Україні та країнах ЄС» зосереджено увагу, по-перше, 
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на характеристиці видів соціальної відповідальності, серед яких важливе місце 

посідає юридична відповідальність, по-друге, на детальній характеристиці 

позитивної та ретроспективної юридичної відповідальності публічних 

службовців, а також на їх соціальному значенні, по-третє, на класифікаціях 

юридичної відповідальності публічних службовців, що представлені у 

спеціальній літературі і національному законодавстві, та їх критичному аналізі.     

Встановлено, що використання лише ретроспективної юридичної 

відповідальності мотивує публічного службовця не порушувати вимоги 

законодавства та не завдавати шкоди інтересам служби, однак не мотивує до 

покращення результатів вище «середнього» рівня. Водночас, незважаючи на 

велике соціальне значення позитивної юридичної відповідальності публічних 

службовців, її потенціал майже не використовується на практиці, а сам 

феномен досліджується не досить ретельно. Це, своєю чергою, заважає в 

Україні створити належне правове підґрунтя для використання потенціалу 

позитивної юридичної відповідальності. 

Акцентовано увагу на тому, що в останні десятиліття практика діяльності 

парламенту та судів України створила умови для появи в правовій системі 

нашої держави великої кількості нових проявів юридичної відповідальності 

(конституційної, фінансової, господарсько-правової й ін.). Яскравим прикладом 

виникнення даної ситуації є визначення господарсько-правової 

відповідальності у Господарському Кодексі України. При цьому ні в науковій 

літературі, ні в національному законодавстві не створено цілісної системи 

логічно пов’язаних між собою уявлень про видову різноманітність юридичної 

відповідальності. Частково цим і зумовлена певна хаотичність у правовому 

регулюванні відносин юридичної відповідальності публічних службовців в 

Україні.  

Аналіз положень національного законодавства та країн ЄС про публічну 

службу дав можливість залежної від підстав відповідальності виділити та 

обґрунтувати чотири види юридичної відповідальності: 1) дисциплінарну; 

2) адміністративну; 3) кримінальну; 4) цивільно-правову (матеріальну).         

У підрозділі 3.2 «Нормативне регулювання юридичної відповідальності 

публічних службовців в Україні та країнах ЄС» здобувач здійснив аналіз актів 

національного законодавства та країн ЄС, які передбачають підстави та порядок 

притягнення публічних службовців до юридичної відповідальності.  

З’ясовано, що серед джерел права, які встановлюють особливості 

юридичної відповідальності публічних службовців, особливе місце посідає КК 

України. Хоча публічний службовець не є типовим суб’єктом кримінальних 

правопорушень, Закон України «Про запобігання корупції» закріплює, що 

публічні службовці за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень притягаються в тому числі і до кримінальної відповідальності.  

До того ж певний час між антикорупційним законодавством та положеннями 

КК України була відсутня узгодженість, адже кодифікований нормативно-

правовий акт з кримінальної відповідальності не оперував такими поняттями, 

як «корупція», «корупційні правопорушення», «публічний службовець» тощо. 

Чинна редакція КК України вже має певну ступінь узгодженості з 
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антикорупційним законодавством України, адже передбачає та використовує 

поняття «корупційні кримінальні правопорушення», «корупційний нетяжкий 

злочин» та закріплює перелік корупційних кримінальних правопорушень (ст. 45 

КК України).  

Встановлено, що основним правовим джерелом притягнення публічних 

службовців до адміністративної відповідальності є КУпАП, який за критеріями 

внутрішньої будови, за цільовою спрямованістю та за змістом правових норм є 

архаїчним нормативно-правовим актом, який не відповідає потребам 

сьогодення. В адміністративно-деліктному праві публічні службовці не 

розглядаються як спеціальні суб’єкти адміністративного правопорушення, 

разом із тим є положення КУпАП, які розглядають публічних службовців як 

особливих суб’єктів адміністративної відповідальності. Зокрема, ст. 15 КУпАП 

передбачає випадки, коли публічні службовці, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів, несуть дисциплінарну відповідальність за вчинення 

адміністративного правопорушення. Окрім цього, в КУпАП закріплено велику 

кількість адміністративних правопорушень, суб’єктами вчинення яких можуть 

бути і публічні службовці (Глава 13-А, ст. 186-3, 188-39, 188-41 КУпАП та ін.).  

Доведено, що до джерел права цивільно-правової відповідальності 

публічних службовців слід віднести ЦК України, Закон України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду» та Главу 3 Розділу VIII Закону України 

«Про державну службу». Разом із тим цивільно-правова відповідальність 

публічних службовців залишається найменш дослідженою серед усіх видів 

юридичної відповідальності.    

Встановлено, що порядок притягнення публічного службовця до 

дисциплінарної відповідальності характеризується найбільшим переліком 

джерел права. Це КЗпП, який закріплює загальні вимоги дотримання трудової 

дисципліни, Закон України «Про державну службу», який закріплює 

визначення службової дисципліни та засади дисциплінарної відповідальності 

державних службовців, закони України, які закріплюють дисциплінарні статути 

(«Про Дисциплінарний статут Національної поліції України, «Про 

Дисциплінарний статут Збройних Сил України», «Про Дисциплінарний статут 

органів внутрішніх справ України», «Про Дисциплінарний статут служби 

цивільного захисту» і ін.), Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» 

прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування», наказ Національного агентства України з питань 

державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» та багато 

інших нормативно-правових актів.     

У дисертації здійснено аналіз нормативного забезпечення юридичної 

відповідальності публічних службовців в країнах ЄС, зокрема Естонській 
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Республіці, Литовській Республіці, Республіці Австрія, Королівстві Бельгія, 

Федеративній Республіці Німеччина, Королівстві Іспанія, Французькій 

Республіці, Республіці Польща та Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії.  

Розділ 4 «Дисциплінарна відповідальність публічних службовців» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Стан наукової думки про дисциплінарну відповідальність 

публічних службовців в юридичній науці» здійснено аналіз наукових джерел, які 

розкривають специфіку дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців. 

Наголошено на тому, що в радянський період дисциплінарна 

відповідальність публічних службовців розглядалась як складова частина більш 

загальної проблеми дисципліни праці, а тому даною проблематикою займались 

переважно представники трудового права. У цей період суттєвої різниці між 

трудовою дисципліною та службовою дисципліною не було.   

 На момент здобуття Україною незалежності ці наукові підходи суттєво не 

змінилися. Разом із тим розвиток суспільних відносин та процес реформування 

адміністративного права створили умови, за яких виникла необхідність чіткого 

термінологічного і змістовного розділення трудової дисципліни та службової 

дисципліни, а разом із тим і виникла проблема визначення правової природи 

норм права, які регламентують службову діяльність, наприклад, в органах 

державної влади, та трудову діяльність працівників на підприємствах, в 

установах та організаціях. Водночас виникли і питання про порядок вирішення 

спорів щодо незаконного звільнення публічного службовця, тобто про те, в 

межах цивільного чи адміністративного судочинства такі спори повинні 

вирішуватися. Тому починаючи з кінця 90-х років минулого століття в межах 

адміністративного права поступово активізувалися дослідження 

дисциплінарної відповідальності публічних службовців (Л.Р. Біла-Тіунова, 

Ю.П. Битяк, М.Б Боброва, А.М. Медведєв, С.В. Ківалов, Л.М. Корнута, 

О.Д. Новак та ін.), які, акцентуючи увагу на міжгалузевому характері 

службового права, підкреслювали його публічно-правовий зміст, а тому 

обґрунтовували необхідність розвитку цього елемента системи права України 

власне в межах адміністративного права.             

У підрозділі 4.2 «Поняття, ознаки та підстави дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців» розкриті основні ознаки, які 

характеризують дисциплінарну відповідальність публічних службовців та 

дисциплінарного проступку як фактичної підстави її застосування, а також 

пропонується визначення дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців. 

Встановлено, що основними ознаками дисциплінарного проступку є: 

1) протиправність дії (бездіяльності), що порушує дисципліну; 2) винність 

особи, яка є суб’єктом трудових та службових відносин; 3) наявність 

незначного ступеня суспільної небезпеки; 4) караність у вигляді застосовування 

дисциплінарних стягнень. Основними ж ознаками дисциплінарної 

відповідальності є такі: 1) основною підставою відповідальності є вчинення 
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дисциплінарного проступку, іноді такою підставою може бути вчинення 

адміністративного проступку (ст. 15 КУпАП); 2) до відповідальності 

вповноважені притягувати тільки ті суб’єкти, які передбачені законодавством 

та які перебувають із правопорушником у відносинах підпорядкування; 

3) полягає в застосуванні до правопорушника дисциплінарних стягнень; 

4) здійснюється в позасудовому порядку за спеціально передбаченими 

процедурами; 5) одночасно регламентується нормами трудового та 

адміністративного права; 6) суб’єктами такої відповідальності є особи, які 

належать до категорії публічних службовців.    

На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що дисциплінарна 

відповідальність публічних службовців – це застосування вповноваженими 

суб’єктами (особи, яким порушник безпосередньо або опосередковано 

підпорядкований) до публічних службовців на підставах та в порядку, що 

передбачені національним законодавством, стягнень дисциплінарного 

характеру.   

У підрозділі 4.3 «Види дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців» досліджено особливості двох основних видів дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців – загальної та спеціальної.  

Встановлено, що публічні службовці за порушення трудових відносин 

несуть загальну дисциплінарну відповідальність, яка передбачена КЗпП 

України та правилами внутрішнього трудового розпорядку, а за порушення 

службових відносин, власне за невиконання або неналежне виконання 

посадових обов’язків у сфері публічної служби, несуть спеціальну 

дисциплінарну відповідальність. Зазначено, що національне законодавство 

поступово рухається у бік подальшої спеціалізації дисциплінарної 

відповідальності залежно від виду публічної служби чи виду публічних 

службовців.  

Спеціальна дисциплінарна відповідальність характеризується: 

а) спеціальним суб’єктом дисциплінарного проступку (для її застосовування 

важливо визначитись із категорією публічного службовця – суддя, службовець, 

що обіймає адміністративну посаду у міністерстві, прокурор тощо); 

б) особливим характером протиправного діяння (протиправність діяння буде 

визначатись залежно від займаної особою посади, обсягу прав та обов’язків, що 

закріплені за особою посадовими інструкціями, напрямом діяльності 

державного органу та органу місцевого самоврядування, в яких працює 

публічний службовець, тощо); в) спеціальними видами дисциплінарних 

стягнень, адже КЗпП передбачає лише два види стягнень – догану та 

звільнення; г) особливим порядком оскарження дисциплінарного стягнення.   

У підрозділі 4.4 «Особливості процедури притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та види стягнень, що застосовуються до публічних 

службовців» здійснено аналіз положень національного законодавства та 

законодавства ФРГ, які встановлюють порядок притягнення публічних 

службовців до дисциплінарної відповідальності, а також закріплюють систему 

дисциплінарних стягнень.  
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Встановлено, що новий Закон України «Про державну службу» від 

10.12.2015 року змінив процедуру притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності, до якої певний час звикали співробітники 

кадрових підрозділів органів державної влади. Разом із тим досвід їхньої 

діяльності показав, що процедура притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності не досконала та має низку проблем як на 

правотворчому, так і правозастосовному рівнях. Це додатково свідчить про 

необхідність подальшого вдосконалення чинного законодавства України у цій 

сфері.  

У дисертації аргументується необхідність запозичення позитивного досвіду 

законодавства ФРГ з питань правового регулювання процедури притягнення 

публічних службовців до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, 

законодавство ФРГ передбачає такі види дисциплінарних стягнень для 

державних службовців, що перебувають на своїх посадах: 1) догана; 2) штраф; 

3) скорочення заробітної плати; 4) зниження в посаді; 5) звільнення з посади 

державної служби. До дисциплінарних заходів, які застосовуються до 

державних службовців, що вийшли на пенсію, законодавство ФРГ відносить: 

1) зменшення пенсії; 2) позбавлення пенсії. Відзначено, що в Україні перелік 

дисциплінарних стягнень, які застосовуються до державних службовців, удвічі 

менший, відсутні в законодавстві будь-які заходи для службовців, що вийшли 

на пенсію, а система дисциплінарних стягнень не містить стягнень, які 

передбачали б обмеження матеріального характеру.    

У дисертації аналізується також досвід ФРГ щодо створення і 

функціонування дисциплінарних судів, які є головними суб’єктами накладання 

дисциплінарних стягнень на державних службовців.  

Розділ 5 «Адміністративна відповідальність публічних службовців» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Стан наукової думки про адміністративну 

відповідальність публічних службовців у доктрині адміністративного права» 

здійснено аналіз наукової літератури, предметом дослідження якої є 

адміністративна відповідальність публічних службовців.  

Зазначено, що серед спеціальних суб’єктів адміністративного 

правопорушення та адміністративної відповідальності зазвичай виділяють 

посадову особу, яка охоплює в тому числі і публічних службовців. Разом із тим 

активний розвиток в Україні антикорупційного законодавства став підґрунтям 

для більш предметного дослідження публічних службовців як суб’єктів 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

Встановлено, що у дослідженнях адміністративної відповідальності 

публічних службовців сьогодні можна виділити два напрями:  

– перший – розглядає адміністративну відповідальність публічних 

службовців як фрагмент більш загального об’єкта дослідження (Л.Р. Біла-

Тіунова, Є.С. Герасименко, Н.В. Добрянська, А.В. Матіос, О.І. Миколенко, 

В.К. Колпаков, О.В. Старцев, В.А. Труханов і ін.); 

– другий – зосереджує увагу на особливостях застосовування заходів 

адміністративної відповідальності за правопорушення, які пов’язані з 
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корупцією (А.В. Гайдук, Д.І. Йосифович, О.Є. Панфілов, С.С. Рогульський, 

О.В. Терещук, Р.М. Тучак, А.О. Яфонкін і ні.).  

Разом із тим комплексного дослідження публічних службовців як суб’єктів 

адміністративної відповідальності в науці адміністративного права не 

проводилось.           

У підрозділі 5.2 «Поняття, ознаки та підстави адміністративної 

відповідальності публічних службовців» надана загальна характеристика ознак 

та підстав адміністративної відповідальності публічних службовців.  

Встановлено, що основними ознаками адміністративного проступку є: 

1) протиправність дії (бездіяльності), що порушує заборони, які передбачені в 

КУпАП, та вимоги антикорупційного законодавства; 2) винність особи, яка є 

суб’єктом службової діяльності; 3) наявність незначного ступеня суспільної 

небезпеки; 4) караність у вигляді застосовування адміністративних  стягнень. 

До основних ознак дисциплінарної відповідальності віднесені такі: 1) єдиною 

підставою відповідальності є вчинення адміністративного проступку; 

2) притягувати до відповідальності вповноважені тільки ті суб’єкти, які 

передбачені законодавством та які не перебувають із правопорушником у 

відносинах підпорядкування; 3) полягає в застосуванні до правопорушника 

адміністративних стягнень; 4) здійснюється в особливому порядку 

(провадження в справах про адміністративні правопорушення); 

5) регламентується нормами адміністративного права; 6) суб’єктами такої 

відповідальності є особи, які належать до категорії публічних службовців.   

 Зроблено висновок, що адміністративна відповідальність публічних 

службовців – це застосування суб’єктами адміністративно-юрисдикційної 

діяльності  до публічних службовців на підставах та в порядку, що передбачені 

національним законодавством, адміністративних стягнень.   

Запропоновано авторську класифікацію адміністративних правопорушень, 

суб’єктом вчинення яких може бути публічний службовець. Залежно від 

джерела, що закріплює адміністративну відповідальність публічних 

службовців, адміністративні правопорушення слід поділяти на: 

1) адміністративні правопорушення, в яких спеціальним суб’єктом є публічні 

службовці, передбачені актами антикорупційного законодавства (тобто 

правопорушення, пов’язані з корупцією); 2) адміністративні правопорушення, в 

яких спеціальним суб’єктом є публічні службовці, передбачені КУпАП.  

У підрозділі 5.3 «Особливості процедури притягнення публічних службовців 

до адміністративної відповідальності» досліджено особливості правового 

регулювання процедури притягнення публічних службовців до 

адміністративної відповідальності. 

Встановлено, що публічні службовці притягаються до адміністративної 

відповідальності в порядку провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Адміністративно-деліктне законодавство передбачає два види 

проваджень – спрощене та звичайне. Як спеціальний суб’єкт адміністративного 

правопорушення публічні службовці притягуються до адміністративної 

відповідальності за процедурою звичайного провадження, яке включає в себе 

такі стадії: 1) адміністративне розслідування; 2) розгляд справи і прийняття 
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постанови по справі; 3) перегляд постанови по справі; 4) виконання постанови. 

Разом із тим процедура притягнення публічних службовців до адміністративної 

відповідальності має і свої особливості: а) як правило, суб’єктом накладання 

адміністративного стягнення на публічного службовця виступає суд; 

б) передбачено додатковий етап провадження, який пов’язаний із внесенням до 

Єдиного державного реєстру інформації про осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення; в) особа, яка склала протокол про вчинення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, повинна 

надсилати органу, де працює публічний службовець, повідомлення про 

складення протоколу для розгляду питання щодо можливого його 

відсторонення від виконання службових повноважень; г) строк розгляду 

адміністративних справ про адміністративні правопорушення, пов’язані 

з корупцією, може зупинятися судом у разі, якщо публічний службовець, 

стосовно якого складено протокол, умисно ухиляється від явки до суду або з 

поважних причин не може туди з’явитися.  

Розділ 6 «Загальна характеристика видів юридичної відповідальності 

публічних службовців, які регламентуються іншими галузями 

національного права» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 6.1 «Особливості кримінальної відповідальності публічних 

службовців в Україні та країнах ЄС» проаналізовано положення кримінального 

законодавства України та провідних країн ЄС, виокремлено перелік злочинів, у 

яких спеціальним суб’єктом виступають публічні службовці, проаналізовано 

види покарань та визначено ключові особливості кримінальної відповідальності 

зазначеної категорії осіб. 

Аналіз національного законодавства дозволив виділити такі особливості 

правового регулювання кримінальної відповідальності публічних службовців: 

1) у вітчизняній доктрині кримінального права превалює підхід, відповідно 

до якого усі злочини за КК України, в яких спеціальним суб’єктом виступають 

службові особи, поділяються на загальні службові злочини, що передбачені 

розділом XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», та спеціальні службові 

злочини. До першої групи належать: зловживання владою або службовим 

становищем (ст. 364), зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми (ст. 364-1), перевищення влади або службових повноважень 

працівником правоохоронного органу (ст. 365) та ін. До другої групи належать 

злочини, вчинення яких також зумовлене службовим становищем суб’єкта або 

пов’язано з наданням публічних послуг, але їх основним безпосереднім 

об’єктом є інші суспільні відносини ‒ життя та здоров’я, воля та гідність особи, 

її виборчі, трудові, інші громадянські права та свободи, власність, господарська 

діяльність тощо (наприклад, неналежне виконання обов’язків щодо охорони 

життя та здоров’я дітей (ст. 137 КК України)); 

2) за вчинення злочинів, у яких спеціальним суб’єктом виступають службові 

особи, КК України встановлює спеціальні види покарань – позбавлення 
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спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

На підставі аналізу правового регулювання кримінальної відповідальності 

країн ЄС зроблено висновок, що законодавча техніка, яка використовувалась у 

формулюванні положень КК України, є недосконалою. Наприклад,  поняття 

«корупційне правопорушення» розкривається у КК у доступній та зрозумілій 

формі з використанням науково обґрунтованого понятійно-категоріального 

апарату.     

Перевагою правового регулювання кримінальної відповідальності 

публічних службовців у країнах ЄС є, на думку здобувача, і об’єднання в одній 

главі Кримінального закону загальних та спеціальних службових злочинів. 

Застосування такого підходу було б доречним і в кримінальному законодавстві 

України, враховуючи, що проблема вчинення правопорушень публічними 

службовцями, насамперед проблема корупції, набуває дедалі більшої 

актуальності.  

У підрозділі 6.2 «Особливості цивільно-правової відповідальності публічних 

службовців» здійснено аналіз національного законодавства, яке передбачає 

підстави та порядок притягнення публічного службовця до цивільно-правової 

відповідальності.   

Відзначено, що основи матеріальної відповідальності державних 

службовців закріплені в Главі 3 Розділу VIII Закону України «Про державну 

службу». Саме цей нормативно-правовий акт зазначає, що шкода, заподіяна 

фізичним та юридичним особам незаконними діями чи бездіяльністю 

державних службовців під час здійснення ними своїх повноважень, 

відшкодовується за рахунок держави. Водночас держава має право регресу у 

розмірі та порядку, визначених законом, до відповідного державного 

службовця.  

Положення про основи матеріальної відповідальності державних 

службовців з’явилися в положеннях Закону України «Про державну службу» з 

однієї причини: щоб закріпити добровільний порядок матеріальної 

відповідальності, коли публічний службовець погоджується відшкодувати 

розмір шкоди у порядку і строки, що йому запропонував керівник відповідної 

державної служби. Примусовий же порядок притягнення публічного службовця 

до матеріальної відповідальності, а також підстави цивільно-правової 

відповідальності регламентуються ЦК України та ЦПК України.  

Головними особливостями цивільно-правової відповідальності публічних 

службовців є те, що: 1) вона настає за вчинення цивільно-правового 

правопорушення; 2) характеризується регресним порядком застосування її 

заходів.     

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, пов’язаної з розкриттям особливостей юридичної відповідальності 

публічних службовців, з розробкою на підставі сучасних досягнень вітчизняної 

науки та досвіду країн світу теорії підстав, принципів та порядку притягнення 
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публічних службовців до юридичної відповідальності, а також з 

удосконаленням на цій підставі положень національного законодавства. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що публічна служба є досить новою категорією для 

адміністративного права, яка певний час ототожнювалася з поняттям «державна 

служба». Сьогодні публічна служба у функціональному значенні являє собою 

публічну, професійну (в тому числі політичну), інтелектуальну діяльність, яка  

здійснюється на платній основі особами, що обіймають посади в державних 

органах та органах місцевого самоврядування, та яка спрямована на здійснення 

суспільно-публічних функцій чи надання публічних послуг. Аргументовано, що 

європейські стандарти публічної служби змістовно являють собою вкрай 

узагальнені, орієнтовні за своїм характером положення, які вміщують численні 

взаємопов’язані вимоги, у зв’язку з чим їх виконання та дотримання повинно 

бути комплексним і системним. Наголошено на тому, що європейські стандарти 

публічної служби не є сталими і постійно трансформуються в процесі 

вдосконалення національних та наднаціональної систем публічної служби в 

рамках ЄС.  

2. Обґрунтовано, що теоретичне та практичне значення для 

адміністративного права має класифікація публічної служби залежно від 

правової природи служби та особливостей її правового регулювання і 

проходження на чотири види: політична, державна, суддівська служба та 

служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна). Політична служба 

пов’язана зі службою на політичних посадах, суддівська – зі службою на посаді 

професійного судді, муніципальна – зі службою на посадах в органах місцевого 

самоуправління, а державна служба характеризується низкою ознак: 

а) здійснюється на адміністративних посадах; б) регламентується Законом 

України «Про державну службу»; в) характеризується політичною 

неупередженістю; г) оплачується з державного бюджету.   

3. Зроблено висновок, що службове право України, по-перше, є підгалуззю 

адміністративного права, яка має міжгалузевий характер, по-друге, є системною 

норм адміністративного права та інших галузей права, які регулюють публічно-

службові відносини, що виникають на підставі та у зв’язку з організацією та 

функціонуванням публічної служби. Одним з основних правових інститутів 

службового права є інститут юридичної відповідальності публічних 

службовців.   

4. Встановлено, що застосування системного підходу у процесі адаптації 

національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної служби 

передбачає необхідність охоплення усіх без винятку складників правовідносин 

у сфері публічної служби: а) усіх без винятку суб’єктів (не тільки публічних 

службовців та органів публічної влади, а й тих верств населення, чий публічний 

інтерес реалізується в процесі професійної діяльності публічних службовців та 

інших суб’єктів, що їй сприяють); б) належне та вичерпне визначення 

правового статусу кожного з них (не лише правового статусу публічних 

службовців), в) порядку, підстав та умов взаємодії таких суб’єктів у межах 

зв’язків, що утворюються з приводу задоволення публічного інтересу (в тому 
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числі професійної діяльності публічних службовців). З’ясовано, що адаптація 

національного законодавства у сфері публічної служби до acquis communautaire 

ЄС повинна відбуватися на основі системного підходу у декілька етапів: 

1) визначення критеріїв адаптації, окреслення відповідного кола проблем у 

сфері публічної служби; 2) вироблення пропозицій щодо адаптації на основі 

мети і завдань правового регулювання, порівняльно-правового аналізу актів, їх 

правової експертизи; 3) затвердження переліку нормативно-правових актів, що 

потребують адаптації; 4) синхронна розробка та прийняття нових нормативно-

правових актів або внесення змін у чинне законодавство; 5) реалізація 

національного законодавства у сфері публічної служби, адаптованого до acquis 

communautaire ЄС. Запропоновано такі напрями підвищення ефективності 

діяльності вітчизняних інституцій з питань адаптації національного 

законодавства у сфері публічної служби до законодавства ЄС: а) підвищення 

якості змісту законодавства про публічну службу шляхом удосконалення 

юридичної техніки, усунення прогалин та систематизації норм права; 

б) посилення співробітництва із європейськими експертами з питань адаптації, 

особливо в частині правильного тлумачення acquis communautaire; в) ухвалення 

нового закону про імплементацію Угоди про асоціацію та впровадження норм 

права Європейського Союзу замість застарілого Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу». 

5. Запропоновано авторське визначення публічного службовця, згідно з 

яким публічним службовцем визнається громадянин України, який займає 

політичну, адміністративну, суддівську чи іншу передбачену законодавством 

посаду публічної служби в державних органах чи органах місцевого 

самоврядування, отримує за це заробітну плату з державного чи місцевого 

бюджетів та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, які 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій державного органу чи 

органу місцевого самоврядування. За результатами аналізу проблем правового 

регулювання інформаційно-просвітницької діяльності серед публічних 

службовців України та правового забезпечення підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації публічних службовців в умовах європейської 

інтеграції запропоновані такі шляхи їх вирішення: а) прийняти єдині стандарти 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування; б) переорієнтувати вищі навчальні заклади, що готують 

майбутніх публічних службовців, на європейські стандарти освіти.  

6. З’ясовано, що розвиток інституту юридичної відповідальності публічних 

службовців відображає як загальні закономірності розвитку правового статусу 

особи, так і особливості еволюції його елементів. Водночас юридична 

відповідальність публічних службовців виступає гарантією належної реалізації 

повноважень публічними службовцями в різних сферах суспільних відносин. 

На підставі цього в дисертації обґрунтована думка, що юридична 

відповідальність є невід’ємним елементом структури правового статусу 

публічного службовця, а тому може досліджуватись не тільки як інститут 
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службового права чи як вид державного примусу, а й як елемент правового 

статусу публічного службовця.     

7. Встановлено, що позитивна юридична відповідальність публічних 

службовців – це дотримання публічними службовцями заборон і обмежень, що 

передбачені для них нормами права, яке забезпечується державним 

переконанням чи державним примусом та супроводжується державним 

схваленням. Ретроспективна юридична відповідальність публічних 

службовців – це застосування вповноваженими суб’єктами до публічного 

службовця, який порушив встановлені чинним законодавством заборони та 

обмеження, заходів державного примусу, яке супроводжується накладенням на 

публічного службовця санкцій дисциплінарного, адміністративного, 

кримінального чи цивільно-правового характеру. У межах адміністративного 

права юридична відповідальність публічних службовців передбачається у 

вигляді дисциплінарної та адміністративної відповідальносте, тоді як інститут 

юридичної відповідальності публічних службовців, маючи міжгалузевий 

характер, передбачає особливості дисциплінарної, адміністративної, 

кримінальної та цивільно-правової відповідальності.     

8. Обґрунтовано, що під принципами юридичної відповідальності публічних 

службовців слід розуміти внутрішні закономірності існування інституту 

юридичної відповідальності публічної служби, тому принципи юридичної 

відповідальності публічних службовців можна розглядати у функціональному 

значенні (як вихідні засади та ідеї функціонування та реалізації юридичної 

відповідальності), із засновницьких позицій (як умови притягнення 

правопорушників до юридичної відповідальності), з прогностичних позицій (як 

критерії розвитку та вдосконалення інституту юридичної відповідальності) та з 

позицій ціннісних орієнтирів (як основні засади, що мають прямий характер дії 

та застосовуються з метою недопущення порушення законності та 

справедливості в процесі притягнення осіб до юридичної відповідальності). 

Зроблено висновок про доцільність розробки в Україні повноцінної системи 

принципів юридичної відповідальності публічних службовців із обов’язковим 

урахуванням відповідних принципів країн ЄС, а саме недискримінації та 

обов’язкової відповідальності публічних службовців за неналежне виконання 

службових обов’язків.  

9. Аргументовано доцільність розгляду у вітчизняній науці підстав 

юридичної відповідальності публічних службовців як тричленної конструкції, 

що включає нормативну, фактичну та процесуальну підстави. Такий підхід 

дозволяє вирішувати питання будь-якого галузевого виду юридичної 

відповідальності публічних службовців. Реальне змістове наповнення 

зазначеної конструкції завжди буде залежати від норм конкретної галузі права, 

яка передбачає юридичну відповідальність. Наприклад, нормативною 

підставою адміністративної відповідальності публічних службовців є КУпАП, 

фактичною підставою адміністративної відповідальності є адміністративний 

проступок, а процесуальною підставою – постанова органу адміністративної 

юрисдикції про накладення на публічного службовця адміністративного 

стягнення.   



25 

10. Зроблено висновок, що дієвий механізм позитивної юридичної 

відповідальності публічних службовців є запорукою зміцнення дисципліни та 

досягнення високих показників у професійній діяльності з метою найповнішого 

задоволення потреб суспільства. Одним із найбільш важливих кроків, 

необхідних для його розробки, є запозичення передового іноземного досвіду, 

насамперед країн-членів ЄС. Ретроспективну ж юридичну відповідальність 

публічних службовців залежно від виду правопорушення, за вчинення якого 

вона передбачається, слід поділяти на адміністративну, дисциплінарну, 

кримінальну та цивільно-правову (матеріальну) відповідальність.  

11. З’ясовано, що національне законодавство, яке регламентує юридичну 

відповідальність публічних службовців, характеризується наявністю таких 

недоліків: 1) нормативно-правові акти, які регламентують підстави та порядок 

притягнення до певного виду юридичної відповідальності, не завжди узгоджені 

між собою; 2)  існують нормативно-правові акти радянських часів, які не 

відповідають потребам сьогодення за структурою, цільовою спрямованістю та 

змістом норм; 3) розгалуженість нормативного матеріалу з дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців, що породжує колізії норм.  Зроблено 

висновок, що детальна регламентація усіх видів юридичної відповідальності 

публічних службовців за порушення законодавства про публічну службу в 

країнах-членах ЄС свідчить про дієвість аналізованого інституту як форми 

контролю за діяльністю вказаної категорії суб’єктів. 

12. Зроблено висновок, що лише в останні два десятиліття в Україні 

активізувалися дослідження особливостей дисциплінарної відповідальності 

публічних службовців. Передумовами ж для цього стали: 1) реформа 

адміністративного права, в ході якої суттєво були переосмислені базові 

категорії адміністративного права (зокрема, «державна служба», «публічна 

служба», «трудова дисципліна», «службова дисципліна» і ін.) та остаточно 

визначено місце службового права як частини адміністративного права 

України; 2) дисциплінарна відповідальність перестала розглядатися виключно 

як поняття трудового права, а це вимагало проведення досліджень підстав та 

порядку притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, з огляду на 

специфіку суб’єкта відповідальності.         

 13. З’ясовано, що основною підставою дисциплінарної відповідальності 

публічних службовців є вчинення дисциплінарного проступку, під яким слід 

розуміти протиправне, винне, суспільно небезпечне діяння (дія чи 

бездіяльність) публічного службовця, яке порушує вимоги трудової та 

службової дисципліни. Обґрунтовано доречність характеристики 

дисциплінарного проступку як суспільно небезпечного діяння, що не завжди 

підтримується в науковій літературі, а також зроблено висновок, що основним 

перспективним напрямом розвитку законодавства у цій сфері має стати 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які б чітко регламентували 

кожний вид дисциплінарних проступків, що передбачені у ст. 65 Закону 

України «Про державну службу». 

14. Встановлено, що публічні службовці притягуються до дисциплінарної 

відповідальності на загальних підставах, що передбачені КЗпП і правилами 
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внутрішнього трудового розпорядку (загальна дисциплінарна відповідальність), 

та на спеціально передбачених підставах (спеціальна дисциплінарна 

відповідальність). Закони, статути та положення про дисципліну, які 

передбачають підстави та порядок притягнення публічного службовця до 

спеціальної відповідальності, передбачають підвищені вимоги для даної 

категорії службовців. Такі вимоги зумовлені тим, що порушення встановлених 

правил дисципліни праці у певних випадках може призвести до негативних 

наслідків для пересічних громадян. Власне, об’єктивна можливість настання 

негативних наслідків порушення окремими категоріями публічних службовців і 

є головною причиною закріплення в національному законодавстві спеціальної 

дисциплінарної відповідальності публічних службовців.  

15. На підставі порівняльної характеристики положень національного 

законодавства та законодавства ФРГ зроблено висновок, що законодавство 

України у сфері дисциплінарної відповідальності державних службовців, 

незважаючи на своє оновлення у 2015 році, потребує подальшого 

вдосконалення з урахуванням позитивного досвіду ФРГ у таких напрямках: 

1) прийняття єдиного дисциплінарного статуту державних службовців, який би 

детально регламентував дисциплінарні провадження; 2) розширення переліку 

дисциплінарних стягнень такими видами, які б створювали обмеження для 

правопорушників матеріального характеру; 3) поширення дисциплінарної 

відповідальності на осіб, які раніше перебували на державній службі та скоїли 

правопорушення під час служби, що завдає шкоди авторитету державної 

служби в Україні; 4) створення в Україні через 5–10 років незалежних 

дисциплінарних судів для забезпечення об’єктивності розгляду дисциплінарних 

справ.  

16. Зазначено, що основним суб’єктом, через якого сьогодні реалізується 

публічно-владна діяльність державних органів та органів місцевого 

самоврядування, є публічний службовець. Тому питання закріплення в 

національному законодавстві дієвих механізмів протидії проявам 

адміністративних правопорушень у сфері публічної влади є не тільки одним із 

основних завдань реформування системи публічної влади в Україні, а й 

актуальним предметом досліджень науки адміністративного права. Зокрема, 

міжнародне співтовариство вважає такі правопорушення загрозою національній 

безпеці та суспільному ладу держави. Тому надзвичайно важливим є 

проведення наукових досліджень, які б виявляли недоліки правового 

регулювання адміністративної відповідальності публічних службовців в 

Україні, а також пропонували ефективні шляхи їх усунення. Встановлено, що 

ця проблема ще не стала предметом розгорнутих наукових досліджень в межах 

адміністративного права, а представлені праці мають фрагментарний і 

вибірковий характер.   

17. Зроблено висновок, що адміністративна відповідальність публічних 

службовців відіграє важливу роль серед інших видів юридичної 

відповідальності, адже забезпечує режим законності та правопорядку в 

діяльності органів публічної влади. Вагоме значення адміністративної 

відповідальності публічних службовців пояснюється і тим, що адміністративні 
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правопорушення є одними із найпоширеніших з усіх видів правопорушень, що 

вчиняють публічні службовці. Ставлення ж законодавця до даного виду 

адміністративної відповідальності як до другорядного негативно позначається 

на ефективності даного заходу державного примусу.  

18. Обґрунтовано доцільність вдосконалення адміністративно-деліктного 

законодавства щодо процедури притягнення публічних службовців до 

адміністративної відповідальності: по-перше, суд повинен бути суб’єктом 

розгляду всіх видів адміністративних справ, де спеціальним суб’єктом 

адміністративної відповідальності виступає публічний службовець; по-друге, 

треба передбачити право суду зупиняти строк розгляду адміністративних справ, 

в яких спеціальним суб’єктом адміністративної відповідальності виступає 

публічний службовець; по-третє, варто передбачити спеціальний перелік 

адміністративних стягнень, які будуть застосовуватись виключно до публічних 

службовців як суб’єктів адміністративної відповідальності.    

  19. Наголошено, що запозичення кращих зразків європейського досвіду 

правового регулювання кримінальної відповідальності публічних службовців 

сприятиме підвищенню ефективності правового механізму забезпечення 

виконання суб’єктами владних повноважень покладених на них обов’язків та 

убезпечуватиме громадян від порушень з їхнього боку. Акцентовано увагу на 

доцільності посилення відповідальності за корупційні злочини. З огляду на 

позитивний досвід країн ЄС у питаннях боротьби із корупцією запропоновано 

підвищити міру та розмір покарання, встановленого санкціями відповідних 

статей КК України, а також не тільки передбачити штраф як альтернативний 

вид покарання, а й застосовувати його до винних осіб у сполученні з 

позбавленням волі або ж визначити позбавлення волі як єдиний вид покарання, 

що застосовується до публічних службовців, які вчинили корупційні 

правопорушення.  

20. Зроблено висновок, що, попри недостатній рівень досліджень 

особливостей цивільно-правової відповідальності публічних службовців, на 

практиці вона має велике значення для налагодження стосунків довіри та 

взаємоповаги між суб’єктами владних повноважень та приватними особами. 

Встановлено, що у більшості цивільно-правових відносин зобов’язання 

виконуються самим боржником, на якого цей обов’язок покладено законом чи 

умовами цивільно-правової угоди. Разом із тим цивільно-правова 

відповідальність іноді характеризується і тим, що зобов’язання виконується 

перед приватними особами не суб’єктом, який безпосередньо завдав 

матеріальну чи моральну шкоду, а іншою особою, якщо це передбачено чинним 

законодавством. Національне законодавство встановлює, що шкода майнового 

чи матеріального характеру, яка була завдана публічними службовцями під час 

виконання ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави. 

Доведено, що цивільно-правова відповідальність публічних службовців з 

використанням права регресу у сфері діяльності органів публічної влади є 

ефективним та дієвим способом захисту інтересів учасників публічно-правових 

відносин. 
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практичної конференції, м. Харків, 6–7 березня 2020 р. Харків : 

ГО «Східноукраїнська наукова юридична організація», 2020. С. 103–108. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Губанов О.О. Юридична відповідальність публічних службовців: 

порівняльно-правове дослідження. – Рукопис. 

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, 2020.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей 

юридичної відповідальності публічних службовців та порівняльній 

характеристиці, по-перше, видів юридичної відповідальності, які 

застосовуються до публічних службовців, по-друге, правового регулювання 

інституту юридичної відповідальності публічних службовців у законодавстві 

України та країн ЄС.  

На основі аналізу службового права як сукупності правових норм, які 

регулюють специфічну сферу суспільних відносин, здобувач обґрунтував місце 

службового права в системі права України та системі адміністративного права 

як галузі права, що дозволило, по-перше, визначити службове право як 

підгалузь адміністративного права, по-друге, охарактеризувати юридичну 

відповідальність публічних службовців як міжгалузевий правовий інститут 
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службового права, який об’єднує в собі не тільки норми адміністративного 

права, а й норми конституційного, цивільного, трудового та кримінального 

права. 

У дисертації розкрито зв’язок євроінтеграційних процесів у нашій державі з 

адаптацією національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної 

служби, що дозволило виділити та охарактеризувати основні проблеми, які 

існують у зазначеній сфері, запропонувати шляхи їх вирішення та акцентувати 

увагу на тому, що процес адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС не може здійснюватись виключно у сфері юридичної 

відповідальності публічних службовців – такий процес повинен комплексно і 

системно охоплювати усі сфери суспільних відносин, які регулює сьогодні 

службове право України, тобто з визначенням у законодавстві класифікаційних 

ознак публічної служби, чіткою класифікацією публічних службовців та 

їхнього правового статусу, регламентацією усіх видів публічної служби, 

усуненням прогалин та протиріч у законодавстві та єдиним підходом до 

сутності і порядку притягнення публічних службовців до окремих видів 

юридичної відповідальності, зокрема до дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності.  

На підставі аналізу наукових джерел запропоновано авторське визначення 

юридичної відповідальності публічних службовців залежно від форм її 

реалізації, тобто позитивної та ретроспективної юридичної відповідальності, 

що дозволило встановити зв’язок юридичної відповідальності з правовим 

статусом публічного службовця (коли йдеться про позитивну юридичну 

відповідальність) та уточнити предмет дисертаційного дослідження (коли 

йдеться про ретроспективну юридичну відповідальність публічних 

службовців).   

Проаналізовано особливості підстав та порядку притягнення публічних 

службовців до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно-

правової відповідальності. Дослідження позитивного досвіду країн ЄС  у 

частині правового регулювання юридичної відповідальності публічних 

службовців дало змогу сформулювати низку пропозицій, які спрямовані на 

вдосконалення теорії адміністративного права та положень національного 

законодавства. 

Ключові слова: підстави юридичної відповідальності публічних службовців, 

принципи юридичної відповідальності публічних службовців, публічний 

службовець, юридична відповідальність публічних службовців, юридична 

відповідальність. 

 

Губанов О.А. Юридическая ответственность публичных служащих: 

сравнительно-правовое исследование. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 
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Диссертация посвящена комплексному исследованию особенностей 

юридической ответственности публичных служащих и сравнительной 

характеристике, во-первых, видов юридической ответственности, которые 

применяются к публичным служащим, во-вторых, правового регулирования 

института юридической ответственности публичных служащих в 

законодательстве Украины и стран ЕС. 

На основе анализа служебного права как совокупности правовых норм, 

регулирующих специфическую сферу общественных отношений, соискатель 

определяет место служебного права в системе права Украины и системе 

административного права как отрасли права, что позволило, во-первых, 

служебное право характеризовать как подотрасль административного права, во-

вторых, юридическую ответственность публичных служащих характеризовать 

как межотраслевой правовой институт служебного права, объединяющий в себе 

не только нормы административного права, но и нормы конституционного, 

гражданского, трудового и уголовного права. 

В диссертации раскрыта связь евроинтеграционных процессов в нашем 

государстве с адаптацией национального законодательства к законодательству 

ЕС по вопросам публичной службы, что позволило выделить и 

охарактеризовать основные проблемы, существующие в данной сфере, 

предложить пути их решения и акцентировать внимание на том, что процесс 

адаптации национального законодательства к законодательству ЕС не может 

осуществляться исключительно в сфере юридической ответственности 

публичных служащих – такой процесс должен комплексно и системно 

охватывать все сферы общественных отношений, которые регулирует сегодня 

служебное право Украины, то есть с определением в законодательстве 

классификационных признаков публичной службы, четкой классификацией 

публичных служащих и их правового статуса, регламентацией всех видов 

публичной службы, устранением пробелов и противоречий в законодательстве 

и единым подходом к сущности и порядку привлечения публичных служащих к 

отдельным видам юридической ответственности, в частности к 

дисциплинарной и административной ответственности. 

На основании анализа научных источников предложено авторское 

определение юридической ответственности публичных служащих в 

зависимости от форм ее реализации – положительной и ретроспективной 

юридической ответственности. Это позволило установить связь юридической 

ответственности с правовым статусом публичного служащего (когда речь идет 

о положительной юридической ответственности) и уточнить предмет 

диссертационного исследования (когда речь идет о ретроспективной 

юридической ответственности публичных служащих). 

Обосновано, что под принципами юридической ответственности публичных 

служащих следует понимать внутренние закономерности существования 

института юридической ответственности публичной службы, поэтому 

принципы юридической ответственности публичных служащих можно 

рассматривать в функциональном смысле (как исходные принципы и идеи 

функционирования и реализации юридической ответственности), с 
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учредительных позиций (как условия привлечения правонарушителей к 

юридической ответственности), с прогностических позиций (как критерии 

развития и совершенствования института юридической ответственности) и с 

позиции ценностных ориентиров (как основные принципы, имеющие прямой 

характер действия и применяющиеся с целью недопущения нарушения 

законности и справедливости в процессе привлечения лиц к юридической 

ответственности). Сделан вывод о целесообразности разработки в Украине 

полноценной системы принципов юридической ответственности публичных 

служащих с обязательным учетом соответствующих принципов стран ЕС, в 

частности недискриминации и обязательной ответственности публичных 

служащих за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 

В диссертации аргументируется целесообразность рассмотрения в 

отечественной науке оснований юридической ответственности публичных 

служащих как трехчленной конструкции, включающей нормативное, 

фактическое и процессуальное основания. Такой подход позволяет решать 

вопросы любого отраслевого вида юридической ответственности публичных 

служащих. Реальное содержательное наполнение указанной конструкции 

всегда будет зависеть от норм конкретной отрасли права, которая 

предусматривает юридическую ответственность. Например, нормативным 

основанием административной ответственности публичных служащих является 

КУоАП; фактическим основанием административной ответственности является 

административный проступок, а процессуальным основанием – постановление 

(решение) органа административной юрисдикции о наложении на публичного 

служащего административного взыскания. 

Установлено, что национальное законодательство, регламентирующее 

юридическую ответственность публичных служащих, характеризуется 

наличием следующих недостатков: 1) нормативно-правовые акты, 

регламентирующие основания и порядок привлечения к определенному виду 

юридической ответственности, не всегда согласованы между собой; 

2) существуют нормативно-правовые акты советских времен, которые ни 

структурно, ни по целевой направленности, ни по содержанию норм не  

соответствуют потребностям сегодняшнего дня; 3) разбросанность 

нормативного материала, связанного с дисциплинарной ответственностью 

публичных служащих, по многочисленным актам порождает коллизии норм.  

В диссертации были проанализированы основания и порядок привлечения 

публичных служащих к дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности. Исследование положительного опыта 

стран ЕС в части правового регулирования юридической ответственности 

публичных служащих позволило сформулировать ряд предложений, 

направленных на совершенствование теории административного права и 

положений национального законодательства. 

Ключевые слова: основания юридической ответственности публичных 

служащих, принципы юридической ответственности публичных служащих, 

публичный служащий, юридическая ответственность публичных служащих, 

юридическая ответственность.  
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Hubanov O.O. Legal liability of public servants: comparative legal 

research. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law: Specialty 12.00.07 – “Administrative law 

and process; finance law; information law”. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is devoted to a comprehensive study of the features of legal 

liability of civil servants and comparative characteristics, firstly, the types of legal 

liability applied to civil servants, and secondly, the legal regulation of the institution 

of legal liability of civil servants in national legislation and EU countries. 

Based on the analysis of service law as a set of legal norms governing a specific 

area of public relations, the applicant substantiated the place of service law in the 

legal system of Ukraine and the system of administrative law as a branch of law, 

which allowed, first, to define service law as a branch of administrative law. Second, 

to characterize the legal responsibility of public servants as an intersectoral legal 

institution of service law, which combines not only the rules of administrative law, 

but also the rules of constitutional, civil, labor and criminal law. 

The dissertation reveals the connection of European integration processes in our 

country with the adaptation of national legislation to EU legislation in the field of 

public service, which allowed to identify and characterize the main problems that 

exist in this area, suggest solutions and emphasize that the adaptation process national 

legislation to the EU legislation cannot be carried out exclusively in the field of legal 

liability of civil servants, such a process must comprehensively and systematically 

cover all areas of public relations governed by official law of Ukraine today, ie with 

the definition of classification features of public service, clear classification of civil 

servants and their legal status, regulation of all types of public service, elimination of 

gaps and contradictions in the legislation and a single approach to the nature and 

procedure for bringing public servants to certain types of legal liability, in particular, 

to disciplinary and administrative responsibility. 

Based on the analysis of scientific sources, the author's definition of legal 

responsibility of public servants depending on the forms of its implementation, ie 

positive and retrospective legal responsibility, is proposed, which allowed to establish 

the connection of legal responsibility with the legal status of public servants (when it 

comes to positive legal responsibility). The subject of the dissertation research (when 

it comes to retrospective legal liability of public servants). 

The peculiarities of the grounds and procedure for bringing civil servants to 

disciplinary, administrative, criminal and civil liability are analyzed. The study of the 

positive experience of the EU countries in terms of legal regulation of legal liability 

of civil servants has made it possible to formulate a number of proposals aimed at 

improving the theory of administrative law and the provisions of national law. 

Key words: bases of legal responsibility of public servants, legal responsibility of 

public servants, legal responsibility, principles of legal responsibility of public 

servants, public servant. 
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