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диСциплінарна відповідальніСть працівників овС

В умовах орієнтації України на правову модель державності актуальним є ствер-
дження засад законності та правопорядку, підвищення правової культури суспіль-
ства. Разом із тим правова культура суспільства є невід’ємною від правової куль-
тури такої професійної групи, як юристи. З одного боку, рівень правової культури 
суспільства суттєво впливає на правову культуру юриста. З іншого – від професій-
ної культури юриста залежить стан правової культури суспільства і громадянина.

Тому недарма, за сучасними дослідженнями, рівень правової культури со-
ціуму характеризується, у тому числі, і таким показником, як стан практичної 
діяльності правоохоронних органів, зокрема і органів внутрішніх справ. 

У цьому аспекті визначальним чинником стану практичної діяльності органів 
внутрішніх справ виступає ступінь додержання службової дисципліни працівни-
ків міліції. Водночас, враховуючи невикорененість девіантної поведінки в орга-
нах внутрішніх справ, іншим фактором, що суттєво впливає на стан практичної 
діяльності всієї системи правоохоронних органів, має бути ступінь виявлення 
порушень службової дисципліни та притягнення винних осіб до дисциплінарної 
відповідальності. 

Разом з тим існуюча нормативна база щодо дисциплінарної відповідаль-
ності працівників органів внутрішніх справ України, зокрема Закон України 
“Про міліцію”, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 
складом органів внутрішніх справ, Кодекс честі працівника міліції, приймала-
ся здебільшого на зорі української незалежності і багато в чому є застарілою, 
такою, що не відбиває сучасні реалії життя [1].
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Метою даної статті є визначення поняття та особливостей дисциплінарної 
відповідальності працівників ОВС.

Що стосується опрацьованості цього питання юридичною наукою, то слід 
зазначити, що більшість робіт, присвячених дисциплінарній відповідальності, 
датовано радянським періодом [2], а сучасні наукові розробки, хоча і стосуються 
питань дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ 
[3], все ж недостатньо розглядають зазначену проблематику. Крім того, слід за-
значити, що наукові роботи, присвячені дисциплінарній відповідальності пра-
цівників органів внутрішніх справ, з прийняттям у 2006 р. нового Дисциплінар-
ного статуту органів внутрішніх справ здебільшого втратили свою актуальність 
і новизну [4]. 

Вищенаведене зумовлює актуальність нашого дослідження дисциплінарної 
відповідальності працівників органів внутрішніх справ, метою якого є про-
аналізувати теоретичні положення даного виду відповідальності та практику 
їх закріплення на прикладі Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ 
України.

Дисциплінарну відповідальність в органах внутрішніх справ треба розглядати 
як претерпіння особою рядового або начальницького складу, винною в порушен-
ні службової дисципліни, негативних наслідків з боку уповноваженого суб’єкта 
(прямого начальника), що виражаються в дисциплінарних стягненнях, види 
яких закріплені в Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України. 

Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ на-
лежить до спеціальної дисциплінарної відповідальності. Це зумовлено, у першу 
чергу, тим, що мілітаризована служба, до якої належить і служба в органах 
внутрішніх справ, має ряд специфічних особливостей, невластивих цивільній 
службі [5], а, відтак, вона передбачена тільки для конкретно визначених ка-
тегорій працівників на підставі Дисциплінарного статуту органів внутрішніх 
справ і спеціальних нормативних актів. Внаслідок своєї особливості дисциплі-
нарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ характеризуєть-
ся спеціальним суб’єктом дисциплінарного проступку, особливим характером 
дисциплінарного проступку, спеціальними видами дисциплінарних стягнень, 
особливим порядком накладення та оскарження дисциплінарного стягнення. 

1. Спеціальний суб’єкт дисциплінарного проступку та особливий характер 
дисциплінарного проступку. 

Відповідно до ст. 2 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ Ук-
раїни, дисциплінарним проступком є невиконання чи неналежне виконання 
особою рядового або начальницького складу службової дисципліни.

Таким суб’єктом виступає виключно особа рядового або начальницького 
складу, зарахована до кадрів органів внутрішніх справ. Інші службовці органів 
внутрішніх справ підлягають дисциплінарній відповідальності на підставі тру-
дового законодавства. Вік суб’єкта дисциплінарного проступку обумовлюється 
мінімальним віком особи, яка може бути зарахована до особового складу органів 
внутрішніх справ, який, відповідно до Положення про проходження служби  
рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, 
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затвердженого Постановою КМ УРСР від 29.07.1991 р., складає 18 років [6].  
Разом із тим, враховуючи поширення цього виду дисциплінарної відповідаль-
ності на слухачів навчальних закладів системи МВС України, цей вік може 
становити 17 років (п. 2.1. Правил відбору та прийому до вищих навчальних 
закладів Міністерства внутрішніх справ України) [7].

Можна здійснити класифікацію суб’єкта дисциплінарного проступку в орга-
нах внутрішніх справ за такими критеріями. За галузевою ознакою: працівники: 
а) міліції; б) внутрішньої служби; в) слідчі; г) курсанти та слухачі навчальних 
закладів МВС України. У залежності від характеру посадових повноважень спів-
робітників поділяють на: а) осіб рядового і молодшого начальницького складу;  
б) осіб середнього начальницького складу; в) осіб старшого начальницького 
складу; г) осіб вищого начальницького складу. 

Особливість характеру дисциплінарного проступку визначається об’єктом 
даного виду дисциплінарного правопорушення. Родовим об’єктом дисциплінар-
ного проступку виступає службова дисципліна – дотримання особами рядово-
го і начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента 
України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових 
актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів 
і підрозділів та присяги працівника органів внутрішніх справ України (ст. 2 
Дисциплінарного статуту). Оскільки дисциплінарні проступки стосуються різ-
них сторін службової діяльності, доцільно виділяти ще їх безпосередні об’єкти. 
Так, Д.О. Гавриленко розрізняє три групи таких об’єктів: а) службові обов'язки, 
визначені за посадою, порушення яких може спричинити обмеження прав, ін-
тересів, честі, гідності, особистої недоторканності окремих громадян, інтересів 
і прав державних і громадських організацій; б) правила додержання службової 
дисципліни (режим робочого часу, розпорядок дня працівників, правила повод-
ження зі службовими документами); в) загальні правила поведінки державних 
службовців поза службою, а також етичні вимоги, що ставляться до них [8].

2. Спеціальні види дисциплінарних стягнень.
Для дисциплінарної відповідальності в органах внутрішніх справ специфіч-

ною властивістю є наявність особливих заходів дисциплінарного впливу, що 
вживаються до осіб рядового і начальницького складу за дисциплінарні про-
ступки. Метою таких заходів, здебільше, є підтримання службової дисципліни, 
забезпечення режиму законності в ОВС, запобігання скоєнню в майбутньому 
подібних правопорушень як з боку самої винної особи, так і іншими співробіт-
никами органів внутрішніх справ. 

Відповідно до ст. 12 Дисциплінарного статуту, до працівників органів 
внутрішніх справ можуть застосовуватися такі стягнення: усне зауваження, 
зауваження; догана; сувора догана; попередження про неповну посадову від-
повідність; звільнення з посади; пониження в спеціальному званні на один  
ступінь.

Санкції за дисциплінарні правопорушення, передбачені Дисциплінарним 
статутом органів внутрішніх справ України, можна класифікувати таким  
чином:
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– заходи дисциплінарного впливу, які не змінюють правового стану поруш-
ника дисципліни (усне зауваження, зауваження, догана, сувора догана, поперед-
ження про неповну посадову відповідність);

– заходи дисциплінарного впливу, які змінюють правовий статус порушни-
ка дисципліни (звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один 
ступінь);

– виключний захід дисциплінарного стягнення – звільнення з органів внут-
рішніх справ.

За темпоральною дією дисциплінарні стягнення можна поділити на:
– разові (звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один 

ступінь, звільнення з органів внутрішніх справ); 
– тривалі (усне зауваження, зауваження, догана, сувора догана). 
3. Особливий порядок накладення та оскарження стягнень. 
Стягнення накладають лише прямі начальники, рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення оформлюються наказом, існує спеціальний інститут 
службового розслідування.

Така особливість зумовлена мілітаризованістю служби в органах внутрішніх 
справ, що, у свою чергу, зумовлює домінування принципів зверхності та ієрар-
хічності. Це виявляється в тому, що право накладання і скасування мають прямі 
начальники. Водночас передбачена особлива процедура оскарження накладених 
стягнень. Винна особа звертається зі скаргою послідовно до старшого прямого 
начальника, аж до міністра внутрішніх справ України. Також до особливостей 
дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ слід віднести наяв-
ність такої особливої форми, як службове розслідування.

Усі вищезазначені характеристики визначають інститут дисциплінарної від-
повідальності в органах внутрішніх справ. Разом з тим наше дослідження було 
б неповним, якби ми не звернулись до аналізу позитивних і негативних аспектів 
чинного Дисциплінарного статуту.

Великим кроком вперед, у порівнянні з Дисциплінарним статутом органів 
внутрішніх справ Української РСР [9], у новому Дисциплінарному статуті є 
більш висока структурованість та логічність норм, що регулюють процес дис-
циплінарного провадження (розділ ІV Дисциплінарного статуту) та порядку 
оскарження накладених дисциплінарних стягнень (розділ V Дисциплінарного 
статуту). 

Суттєвим позитивом чинного Дисциплінарного статуту є його побудова на 
засадах законності, об’єктивності, рівності та гласності. 

Так, відповідно до ст. 19 Конституції України, всі органи державної влади та 
їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та 
у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. У дисциплінар-
ному провадженні дотримання цього принципу означає, що накладати стягнен-
ня мають право лише прямі начальники. Начальник, який перевищив надане 
йому право накладати дисциплінарне стягнення, несе відповідальність згідно з 
Дисциплінарним статутом. Стягнення, накладене з порушенням вимог статуту, 
скасовує начальник, який його наклав, або старший прямий начальник. Гаран-
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тією забезпечення зазначеного принципу є закріплення ст. 20 Дисциплінарного 
статуту наявності права в особи, на яку накладено стягнення, оскаржити таке 
рішення.

Засада об’єктивності полягає у всебічності розгляду дисциплінарної справи 
та обґрунтованості прийнятого рішення. Цей принцип випливає з ч. 1 ст. 14 
Дисциплінарного статуту, яка містить вимогу призначення службового роз-
слідування з метою встановлення всіх обставин справи. Водночас, згідно з ч. 3  
ст. 14 Дисциплінарного статуту, для забезпечення об’єктивності розгляду спра-
ви забороняється проводити службове розслідування особам, які є підлеглими 
порушника, а також особам-співучасникам проступку або зацікавленим у на-
слідках розслідування.

 Об’єктивність розгляду забезпечується також врахуванням тяжкості про-
ступку, обставин, за яких його скоєно, заподіяної шкоди, попередньої поведін-
ки особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до виконання службових 
обов’язків, рівня кваліфікації тощо (ч. 10 ст. 14 Дисциплінарного статуту).

Принцип рівності в дисциплінарному провадженні полягає в тому, що дис-
циплінарний статут не відокремлює особливості дисциплінарного порядку на-
кладення стягнень залежно від посади і спеціального звання порушника.

Засада гласності в дисциплінарному провадженні виявляється в ч. 6 ст. 14 
Дисциплінарного статуту, відповідно до якої наказ про накладення дисциплі-
нарного стягнення оголошується особовому складу органів внутрішніх справ. 

Разом із тим чинний Дисциплінарний статут не позбавлений низки недоліків, 
до яких слід віднести такі.

Моментом, який можна тлумачити як порушення принципу рівності, а вод-
ночас і принципу гласності, є припис, закріплений у ч. 7 ст. 14 Дисциплінарно-
го статуту, який закріплює правило, що оголошувати дисциплінарне стягнення 
особі начальницького складу в присутності її підлеглих заборонено. У цьому разі 
логіка законодавця цілком зрозуміла і має за мету підтримання авторитету на-
чальницького складу і дисципліни в органах внутрішніх справ. Але, враховуючи 
сучасний стан низької правової культури в органах внутрішніх справ та поши-
реність порушень службової дисципліни саме начальницьким складом, такий 
стан негативно впливає на свідомість працівників органів внутрішніх справ, які, 
виходячи з позиції “риба гниє з голови”, починають діяти за принципом “якщо 
можна їм, то чому не можна нам?” Зрівняння ж у цьому аспекті осіб рядового 
і начальницького складу буде мати профілактичний характер для запобігання 
порушенням службової дисципліни, у першу чергу з боку осіб начальницького 
складу.

Недоліком як попереднього, так і чинного Дисциплінарного статуту є відсут-
ність закріплення права суб’єкта правопорушення на ознайомлення з матеріала-
ми дисциплінарної справи. Внаслідок чого применшується право на оскарження 
накладеного дисциплінарного стягнення, оскільки, відповідно до ч. 8 ст. 14 Дис-
циплінарного статуту, зміст наказу про накладення дисциплінарного стягнення 
доводиться до відома лише через ознайомлення під підпис тільки у випадках 
накладення найбільш тяжких стягнень (звільнення з посади, звільнення з ор-
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ганів внутрішніх справ), а отже, видається витяг з наказу. Думається, такий 
стан нормативного матеріалу не дозволяє особі належним чином оформити скар-
гу за накладення дисциплінарного стягнення, що потенційно може призвести 
до необґрунтованої відмови у задоволенні вимог скаржника, навіть за наявності 
достатніх для цього підстав. Тому необхідним є удосконалення чинного Дис-
циплінарного статуту органів внутрішніх справ України в напрямі закріплення 
права скаржника як на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи, так 
і права на отримання копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

Недоліком чинного Дисциплінарного статуту є неналежна визначеність 
стадій дисциплінарного провадження. Так, невизначений юридичний факт, з 
моменту настання якого починається дисциплінарне провадження. Стаття 16 
Дисциплінарного статуту встановлює, що дисциплінарне стягнення накладаєть-
ся у строк до одного місяця з дня, коли про проступок стало відомо начальнику. 
Разом із тим вказівки на дії начальника, які він має здійснити для порушення 
дисциплінарного провадження, відсутні. Зазвичай це резолюція начальника 
на рапорті співробітника органів внутрішніх справ, на заяві, повідомленні або 
скарзі інших осіб про проведення службової перевірки (розслідування) за фактом 
скоєння дисциплінарного проступку. Думається, доцільним було б уніфікувати 
подібну практику запровадженням спеціального акта – постанови про порушен-
ня дисциплінарного провадження. Наявна потреба у визначенні процесуального 
статусу суб’єктів та учасників дисциплінарного провадження в органах внут-
рішніх справ. Так, Дисциплінарний статут доволі повно визначає компетенцію 
осіб, наділених повноваженнями накладати дисциплінарні стягнення. Водночас 
зовсім не врегульовано статус особи, винної у скоєнні дисциплінарного правопо-
рушення, в якої, по суті, нормативно закріплене лише одне право – на оскаржен-
ня дисциплінарного стягнення. Так, як вже зазначалося, у нормах Дисциплінар-
ного статуту відсутні права особи знайомитися з матеріалами справи, заявляти 
клопотання, бути присутнім при розгляді справи тощо. 

На наш погляд, вирішенням подібних недоліків мала б бути систематизація 
норм Дисциплінарного статуту, що стосуються питань притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності, за такою структурою:

1. Поняття та підстави дисциплінарної відповідальності, види дисциплінар-
них стягнень.

2. Суб’єкти та учасники дисциплінарного провадження, їхні права та 
обов’язки.

3. Стадії дисциплінарного провадження. Використовуючи вже традиційну 
схему стадій дисциплінарного провадження, доцільно було б їх закріпити таким 
чином:

– порушення дисциплінарного провадження;
– розгляд справи;
– прийняття рішення у справі та його виконання;
– оскарження рішення у дисциплінарній справі. 
Підсумовуючи наведене, можемо констатувати, що попри діяльність законо-

давця, спрямовану на осучаснення законодавства, яке регулює дисциплінарну 
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відповідальність в органах внутрішніх справ України, багато питань, які отри-
мали свого розвитку в юридичній науці, все ж таки залишаються нереалізова-
ними в нормотворчій практиці. Зокрема, наше дослідження було спрямоване на 
розкриття найбільш очевидних недоліків Дисциплінарного статуту. Їх подолан-
ня має бути орієнтиром подальшого удосконалення чинного законодавства. 
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трудовий договір про надомну працю

У вітчизняній науці трудового права питання правового регулювання на-
домної праці не були предметом спеціального дослідження. Ще за радянських 
часів, у 1983 р., була захищена кандидатська дисертація О.К. Вишнякова “Особ-
ливості трудового договору з надомниками”.

У чинному КЗпП відсутні норми про надомну працю. Правове регулювання 
трудових відносин надомників здійснюється актами трудового законодавства з 
урахуванням особливостей, встановлених Положенням про умови праці надом-
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