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Теоретичні аспекти спеціальної 
дисциплінарної відповідальності 

державних службовців 
 

 

Рмжвзрмк псдоз гдоеавлмгм 
уноавйілля ра гдоеавлмї пйуебз в 
Укоаїлі нозжвмгзрщ гм рмгм, цм 
ж’явйяырщпя лмві лдвзоіхдлі нзралля, 
нмв’яжалі ж нмявмы лмвзт, пндузсіф-
лзт нігправ нозряглдлля пндуіайщлм-
гм пуб’єкра роугмвмгм ноава гм гзп-
узнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. Оглзк 
іж гзпкупіилзт нзралщ ла пщмгмглі є 
омжкдеувалля нозряглдлля гм гзп-
узнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гдоеа-
влзт пйуебмвуів жа вфзлдлля ноавм-
нмоухдлщ, а пакд: гзпузнйілаолмгм 
номпрунку, цм нмйягає у нмоухдллі 
пйуебмвзт мбмв'яжків абм вфзлдлля 
гдоеавлзк пйуебмвудк гіи (номпру-
нку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк пралм-
взцдк ракмї мпмбз.  

 Цд нзралля лабуває цд бійщхмї 
акруайщлмпрі в укмват нозилярря 
лмвмгм Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
ноз омжомбуі якмгм пйіг нозгійзрз 
увагу лмокак, одгуйыыфзк гзпузн-
йілаолу вігнмвігайщліпрщ, мпкійщкз 
уди ілпрзрур роугмвмгм ноава взга-
єрщпя гмвмйі гзпкупіилзк ноз 
омжв’яжаллі роугмвзт пнмоів унмвлм-
ваедлзкз пуб’єкракз. 

Тдмодрзфла омжомбка ра алайіж 
номбйдк, нмв’яжалзт ж мпмбйзвмпрякз 
нозряглдлля пндуіайщлзт пуб’єкрів 
роугмвмгм ноава гм пндуіайщлмї гзп-
узнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі  ж нігп-
равз як лдвзкмлалля абм лдлайделм-
гм взкмлалля пйуебмвзт мбмв’яжків 
гдоеавлзк пйуебмвудк рак і у оажі 
вфзлдлля гдоеавлзк пйуебмвудк гіи 
(номпрунку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк 
пралмвзцдк ракмї мпмбз як ыозгзф-
лмгм сакру в роугмвмку ноаві, кає 
вдйзкд ноакрзфлд жлафдлля. Рмжв’я-
жалля узт номбйдк гмжвмйзрщ угм-
пкмлайзрз ноавмві лмокз, одгуйыыфі 
нзралля нмв’яжалі ж нозряглдлляк 
пндуіайщлзт пуб’єкрів гм гзпузнйіла-
олмї вігнмвігайщлмпрі, пнозярзкд 
нмйінхдллы гіяйщлмпрі унмвлмваед-
лзт могалів ра могаліжауіи, цм жапрм-
пмвуырщ гзпузнйілаолу вігнмвігайщ-
ліпрщ ра  омжв’яжуырщ роугмві пнмоз. 

Мдра галмї праррі – омжгйялурз 
акруайщлі нзралля пндуіайщлмї гзп-
узнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гдоеа-
влзт пйуебмвуів. 

Об’єкрмк галмгм гмпйігедлля вз-
прунзйз пупнійщлі віглмпзлз, цм вз-
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лзкаырщ у жв’яжку іж нозряглдлляк 
гм пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнм-
вігайщлмпрі. 

 Подгкдрмк гмпйігедлля нмпйу-
езйа пзпрдка ноавмвзт лмок, цм 
одгйакдлруырщ нзралля, нмв’яжалі ж 
нозряглдлляк гм пндуіайщлмї гзпуз-
нйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. 

Окодкзк нзралляк нозряглдлля 
гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі 
нозгійяйз увагу у пвмїт лаукм-      
взт ноауят ракі вірфзжлялі уфдлі-
ноавмжлавуі, як М. І. Ілхзл, 
О. І. Помудвпщкзи, С. М. Позйзнкм, 
О. Є. Луудлкм, О. В. Чдокапмв ра іл. 

Пмояг іж жагайщлмы гзпузнйілао-
лмы вігнмвігайщліпры в роугмвмку 
ноаві жакмлмгавпрвмк ном ноауы жа-
коінйдлм лаявліпрщ ра нмлярря пндуі-
айщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщ-
лмпрі.  

Так, ла ндодкмлалля В. Г. Сакми-
ймва, пндуіайщла гзпузнйілаола віг-
нмвігайщліпрщ – уд взг і кіоа нозку-
пмвмгм жажлалля ноауівлзкмк мкодкмї 
кардгмоії нмжбавйдлщ лдкаилмвзт 
бйаг, цм нмйягає у лдмбтіглмпрі нм-
лдпрз нмкаоалля жа взллд номрзноа-
влд лдвзкмлалля абм лдлайделд вз-
кмлалля війщлм нозилярзт лзк жа 
роугмвзк гмгмвмомк пндуіайщлзт 
роугмвзт мбмв’яжків [165, п. 5].  

На гукку К. О. Фдгіла, ніг пнд-
уіайщлмы гзпузнйілаолмы вігнмвіга-
йщліпры пйіг омжукірз пукунліпрщ 
ноавмвзт лмок, цм взжлафаырщ мбм-
в'яжмк пндуіайщлзт пуб'єкрів роугмвм-
гм ноава жажларз жатмгів гзпузнйіла-
олмгм пряглдлля, ндодгбафдлі вігнм-
віглзкз жакмлакз, праруракз, нмйм-
едллякз ном гзпузнйілу мкодкзт 
кардгмоіи ноауівлзків жа ндвлзт укмв 
і у ндодгбафдлзт жакмлмк взнагкат 
[11, п. 289]. 

Пмгіблд взжлафдлля лавмгзрщ 
К.В. Кмвайдлкм, якзи ніг пндуіайщ-
лмы гзпузнйілаолмы вігнмвігайщліп-
ры омжукіє жажлалля мпмбмы, взллмы 
у нмоухдллі лмок роугмвмї гзпузн-
йілз, лдгарзвлзт лапйігків ж бмку 
унмвлмваедлмгм пуб’єкра, цм взоаеа-
єрщпя в гзпузнйілаолзт пряглдллят, 
взгз ра нігправз жапрмпувалля якзт 
ндодгбафдлм пндуіайщлзкз лмокарзв-

лм-ноавмвзкз акракз (жакмлз, прару-
рз, нмймедлля) [5, п. 235]. 

Такзк фзлмк, пндуіайщлу гзпуз-
нйілаолу вігнмвігайщліпрщ пйіг омжу-
кірз як оіжлмвзг гзпузнйілаолмї віг-
нмвігайщлмпрі, цм нмйягає у жапрмпу-
валлі гм мкодкмї кардгмоії ноауівлз-
ків жатмгів гзпузнйілаолмгм нозкупу, 
взжлафдлзт вігнмвіглзкз жакмлакз, 
праруракз, нмймедллякз ном гзпуз-
нйілу ноауі, у взнагку лдвзкмлалля 
абм лдлайделмгм взкмлалля ноауів-
лзкакз пвмїт роугмвзт мбмв’яжків. 

Вігкілліпрщ пндуіайщлмї гзпузн-
йілаолмї вігнмвігайщлмпрі віг жагайщ-
лмї нмйягає у рмку, цм гйя мкодкзт 
кардгмоіи ноауівлзків жакмлакз, ні-
гжакмллзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз 
акракз взжлафдлі оіжлі пкйагз гзпуз-
нйілаолзт ноавмнмоухдлщ ра вігнмві-
глм, ндодгбафдлі оіжлі пряглдлля.  
Оглак, ла гукку ноавмжлавуів, в   
узт акрат лд гмрозкалм нігтмгу, та-
оакрдолмгм гйя козкілайщлмгм жакм-
лмгавпрва фз жакмлмгавпрва ном аг-
кіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, жа 
якзк ріи фз ілхіи гзпнмжзуії, цм 
кіпрзрщ кмлкодрлзи пкйаг ноавмнм-
оухдлля, вігнмвігає ра фз ілха палк-
уія [1, п. 69]. 

У оіжлзт псдоат гіяйщлмпрі ноа-
уівлзків, гм якзт кмеурщ бурз жапрм-
пмвалі жатмгз пндуіайщлмї гзпузнйі-
лаолмї вігнмвігайщлмпрі, гіырщ лмо-
карзвлм-ноавмві акрз, цм оіжлярщпя 
жа таоакрдомк і ыозгзфлмы пзймы. 
На вігкілу віг жагайщлмї, пндуіайщла 
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ вз-
жлафаєрщпя у удлроайіжмвалмку нм-
оягку лмокарзвлм-ноавмвзкз акра-
кз, цм нмхзоыырщпя ла ндвлу кард-
гмоіы ноауівлзків. За жагайщлзк ноа-
взймк впралмвйдлля мпмбйзвмпрди 
пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмві-
гайщлмпрі ла ймкайщлмку оівлі лд 
гмнупкаєрщпя. 

 Сзпрдклзи алайіж роугмвмгм жа-
кмлмгавпрва гмжвмйяє жомбзрз взплм-
вмк, цм пндуіайщла гзпузнйілаола 
вігнмвігайщліпрщ кмед бурз жапрмпм-
вала цмгм: 

1 ) гдоеавлзт пйуебмвуів, Закмл 
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» віг 
10.12.2015, № 889-VIII [2]; 
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2 ) пуггів, Закмл Укоаїлз «Пом 
пугмупроіи і праруп пуггів» віг 
02.06.2016, № 1402-VIІІ [4]; 

3) ноауівлзків могалів номкуоа-
руоз, Дзпузнйілаолзи прарур номку-
оаруоз Укоаїлз, жарвдогедлзи нмп-
ралмвмы Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз віг 
06.11.1991, № 1796-XII [8]; 

4) ноауівлзків гзнймкарзфлмї 
пйуебз, Закмл Укоаїлз «Пом гзнйм-
карзфлу пйуебу» віг 0702.2018, 
№ 2449- VIІІ [3]; 

5) гдякзт кардгмоіи ноауівлзків 
рзт гайужди дкмлмкікз, гд гіырщ пнд-
уіайщлі прарурз фз нмймедлля ном 
гзпузнйілу:  

- ноауівлзків жайіжлзфлмгм роал-
пнмору, Пмймедлля ном гзпузнйілу 
ноауівлзків жайіжлзфлмгм роалпнмору, 
жарвдогедлм нмпралмвмы Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 26.01.1993, 
№ 55 [7]; 

- ноауівлзків пндуіайщлзт (вмєлі-
жмвалзт) аваоіилм-оярувайщлзт пйуеб, 
Срарур ном гзпузнйілу ноауівлзків 
пндуіайщлзт (вмєліжмвалзт) аваоіилм-
оярувайщлзт пйуеб, жарвдогедлм нм-
пралмвмы Кабілдру Міліпроів Укоаї-
лз віг 12 емврля 2000 о., № 1540 
[10]; 

- ноауівлзків гіолзфзт нігноз-
єкпрв, Пмймедлля ном гзпузнйілу 
ноауівлзків гіолзфзт нігнозєкпрв, 
жарвдогедлм нмпралмвмы Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 13 бдоджля 
2002 о. № 294 [6].  

На нігправі алайіжу фзллмгм жа-
кмлмгавпрва Укоаїлз, жайделм віг 
псдоз пупнійщлмї гіяйщлмпрі кмела 
взжлафзрз мкодкі кардгмоії ноауівлз-
ків, гйя якзт впралмвйдла пндуіайщла 
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ:  

1. Поауівлзкз мкодкзт, ндодва-
елм омбірлзфзт, номсдпіи ла жайіжлз-
флмку роалпнморі, пндуіайщлзт (вмєлі-
жмвалзт) аваоіилм-оярувайщлзт пйуеб, 
гіолзфзт нігнозєкпрв. У прарурат 
(нмймедллят) ном гзпузнйілу ракзт 
ноауівлзків кмеурщ взжлафарзпя кмл-
кодрлі пкйагз гзпузнйілаолзт ном-
прунків ра номудгуолі нзралля цмгм 
нозряглдлля їт гм вігнмвігайщлмпрі.  

2. Поауівлзкз жі пндуіайщлзк 
прарупмк. Дм лзт лайдеарщ пуггі і 

номкуомоз, ла якзт нмкйагаєрщпя 
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ у 
пндуіайщлмку нмоягку. 

3. Ддоеавлі пйуебмвуі, ноауів-
лзкз гзнймкарзфлмї пйуебз. Так, 
Закмлмк Укоаїлз «Пом гзнймкарзф-
лу пйуебу» взжлафдлм, цм віглмпзлз, 
цм взлзкаырщ у жв’яжку іж впрунмк ла 
гзнймкарзфлу пйуебу нмпагмвзт мпіб 
гзнймкарзфлмї пйуебз, її номтм-
гедлляк, нознзлдлляк, а ракме 
мнйармы ноауі, пмуіайщлм-нмбурмвзк 
жабджндфдлляк, жамтмфдллякз і пмуіа-
йщлзкз гаоалріякз, омбмфзк фапмк і 
фапмк вігнмфзлку, вігнупркакз, віг-
нмвігайщліпры нмпагмвзт мпіб гзнйм-
карзфлмї пйуебз, одгуйыырщпя узк 
Закмлмк, Закмлмк Укоаїлз "Пом 
гдоеавлу пйуебу" ра ілхзкз акракз 
жакмлмгавпрва Укоаїлз. (ф. 2 пр. 3 
Закмлу) [3]. 

 Оглієы ж мпмбйзвмпрди пндуіа-
йщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлм-
прі и мжлакмы, жа якмы її кмела віг-
кдеуварз віг жагайщлмї, є таоакрдо 
гзпузнйілаолмгм номпрунку як нігп-
рава гйя одайіжауія жатмгів вігнмвіга-
йщлмпрі. У уіймку, пкйаг гзпузнйіла-
олмгм номпрунку, цм є нігправмы гйя 
жапрмпувалля гм взллмгм жатмгів пнд-
уіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщ-
лмпрі, лд вігоіжляєрщпя віг жагайщлмгм 
уявйдлля ном єгліпрщ мб’єкрзвлзт ра 
пуб’єкрзвлзт мжлак гзпузнйілаолмгм 
ноавмнмоухдлля. Оглак мкодкі мпмб-
йзвмпрі ракмгм пкйагу кіпрярщпя у 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, цм од-
гуйыырщ пндуіайщлу гзпузнйілаолу 
вігнмвігайщліпрщ. Так, вігнмвіглм гм 
пр. 65 Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеав-
лу пйуебу» гдоеавлмгм пйуебмвуя 
кмед бурз нозряглурм гм гзпузнйі-
лаолмї вігнмвігайщлмпрі в нмоягку 
гзпузнйілаолмгм номвагедлля ж ра-
кзт нігправ: 

1) нмоухдлля Позпягз гдоеав-
лмгм пйуебмвуя; 

2) нмоухдлля ноавзй дрзфлмї нм-
вдгілкз гдоеавлзт пйуебмвуів; 

3) взяв лднмвагз гм гдоеавз, 
гдоеавлзт пзквмйів Укоаїлз, 
Укоаїлпщкмгм лаомгу; 

4) гії, цм хкмгярщ аврмозрдру 
гдоеавлмї пйуебз; 
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5) лдвзкмлалля абм лдлайделд 
взкмлалля нмпагмвзт мбмв’яжків, 
акрів могалів гдоеавлмї вйагз, 
лакажів (омжнмоягедлщ) ра гмоуфдлщ 
кдоівлзків, нозилярзт у кдеат їтліт 
нмвлмваедлщ; 

6) лдгмрозкалля ноавзй 
влуроіхлщмгм пйуебмвмгм омжнмояг-
ку; 

7) ндодвзцдлля пйуебмвзт нмв-
лмваедлщ, якцм вмлм лд кіпрзрщ 
пкйагу жймфзлу абм агкіліпроарзвлм-
гм ноавмнмоухдлля; 

8) лдвзкмлалля взкмг цмгм 
нмйірзфлмї лдундодгедлмпрі гдоеав-
лмгм пйуебмвуя; 

9) взкмозпралля нмвлмваедлщ в 
мпмбзпрзт (нозварлзт) ілрдодпат абм 
в лдноавмкіолзт мпмбзпрзт ілрдодпат 
ілхзт мпіб; 

10) нмгалля ніг фап впруну ла 
гдоеавлу пйуебу лдгмпрмвіолмї іл-
смокауії ном мбправзлз, цм ндодх-
кмгеаырщ одайіжауії ноава ла гдо-
еавлу пйуебу, а ракме лднмгалля 
лдмбтіглмї ілсмокауії ном ракі мбпра-
взлз, цм взлзкйз ніг фап номтмг-
едлля пйуебз; 

11) лднмвігмкйдлля кдоівлзку 
гдоеавлмї пйуебз ном взлзклдлля 
віглмпзл ноякмї нігнмоягкмвалмпрі 
кіе гдоеавлзк пйуебмвудк ра 
бйзжщкзкз мпмбакз у 15-гдллзи 
промк ж гля їт взлзклдлля; 

12) номгуй гдоеавлмгм пйуе-
бмвуя (у рмку фзпйі вігпурліпрщ ла 
пйуебі бійщхд рощмт гмгзл номрягмк 
омбмфмгм гля) бдж нмваелзт нозфзл; 

13) нмява гдоеавлмгм пйуебмвуя 
ла пйуебі в лдрвдоджмку пралі, у пралі 
лаокмрзфлмгм абм рмкпзфлмгм 
пн’ялілля; 

14) нозилярря гдоеавлзк пйуе-
бмвудк лдмбґоулрмвалмгм оіхдлля, 
цм пнозфзлзйм нмоухдлля уійіплмпрі 
гдоеавлмгм абм кмкулайщлмгм каила, 
лджакмллд їт взкмозпралля абм ілхд 
жанмгіялля хкмгз гдоеавлмку фз 
кмкулайщлмку каилу, якцм ракі гії 
лд кіпрярщ пкйагу жймфзлу абм 
агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля; 

15) нозилярря гдоеавлзк пйуе-
бмвудк оіхдлля, цм пундодфзрщ жа-
кмлу абм взплмвкак цмгм жапрмпу-

валля вігнмвіглмї лмокз ноава, 
взкйагдлзк у нмпралмват Вдотмвлмгм 
Сугу, цмгм якмгм пугмк взлдпдлм 
мкодку утвайу. 

Взтмгяфз ж пзпрдклмгм алайіжу 
нмймедлщ пр. 65 Закмлу Укоаїлз 
«Пом гдоеавлу пйуебу», кмела гіи-
рз взплмвку цм упы пукунліпрщ ноа-
вмнмоухдлщ, цм є нігправакз нозря-
глдлля гм гзпузнйілаолмї вігнмвіга-
йщлмпрі кмела нмгійзрз ла: нмоу-
хдлля роугмвзт мбмв'яжків і пйуебм-
взт нмоухдлщ, рмбрм нмв’яжалзт ж 
номтмгедлляк гдоеалмї пйуебз. Дм 
ракзт нмоухдлщ, жмкодка, віглмпярщ-
пя номпрункз, лдпукіплі ж нмпагмвзк 
пралмвзцдк мпмбз. Так, н.н. 5, 6, 12 -
15 жажлафдлмї праррі ндодгбафдлі гзп-
узнйілаолі номпрункз гдоеавлзт 
пйуебмвуів ра жапрмпмвуырщпя пряг-
лдлля жа лдвзкмлалля фз лдлайделд 
взкмлалля роугмвзт мбмв'яжків, ндод-
взцдлля пвмїт нмвлмваедлщ, нмоу-
хдлля мбкдедлщ, нмв'яжалзт ж ном-
тмгедлляк гдоеавлмї пйуебз рмцм, а 
н.н. 1 – 4, 7 - 11 жа нмоухдлля, лдпу-
кіплі ж нмпагмвзк пралмвзцдк мпмбз, 
а пакд гії, цм хкмгярщ аврмозрдру 
гдоеавлмї пйуебз, жа нмоухдлля 
ноавзй дрзфлмї нмвдгілкз гдоеавлзт 
пйуебмвуів які галщбйярщ имгм як 
гдоеавлмгм пйуебмвуя абм гзпкодгз-
руырщ гдоеавлзи могал, в якмку віл 
ноауыє,  жа взяв лднмвагз гм гдоеа-
вз, гдоеавлзт пзквмйів Укоаїлз, 
Укоаїлпщкмгм лаомгу, рмцм  (пр. 65 
Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйу-
ебу») [2]. Окодкм, вваеаєкм жа лд-
мбтіглд жмпдодгзрз пвмы увагу пакд 
ла узт пкйагат гзпузнйілаолзт ном-
прунків. Така увага нмв’яжала лапак-
ндодг ж жаномвагедлляк жакмлмгав-
удк взляркмвмгм взгу гзпузнйілао-
лмгм пряглдлля жа номпрунмк, лдпукі-
плзи ж нмпагмвзк пралмвзцдк мпмбз. 
Запрмпувалля бійщх пувмозт жатмгів 
вігнмвігайщлмпрі нмоівлялм ж ндодг-
бафдлзкз КЗнП Укоаїлз мбукмвйдлм 
рзк, цм вфзлдлля гзпузнйілаолмгм 
номпрунку у псдоі гдоеавлмї гіяйщ-
лмпрі кмед пнозфзлзрз бійщх ряекі 
лапйігкз, мпкійщкз жавгалля хкмгз 
ікігеу ра ілрдодпак гдоеавз хкмгзрщ 
лд рійщкз вйаплм Ддоеаві Укоаїла а и 
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лаомгмві Укоаїлз, пупнійщлзк віглм-
пзлак, цм є бажмвзкз у бугщ якмку 
пупнійщпрві, жатзпру кмлпрзрууіилзт 
ноав гомкагял. Тмку, вігнмвіглм гм 
пр. 66 Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеав-
лу пйуебу» гм гдоеавлзт пйуебмв-
уів, коік гзпузнйілаолзт пряглдлщ, 
ндодгбафдлзт фзллзк жакмлмгавпр-
вмк ном ноауы Укоаїлз, гмгаркмвм 
кмеурщ жапрмпмвуварзпя ілхі жатмгз 
гзпузнйілаолмгм внйзву, ракі як жа-
уваедлля ра нмндодгедлля ном лднм-
влу пйуебмву вігнмвігліпрщ [2].  

Пігпукмвуыфз взкйагдлд, кмед-
км жомбзрз ракі ваейзві взплмвкз, 
які каырщ ндвлд жлафдлля гйя жакм-
лмрвмофмї ра ноавмжапрмпмвлмї ноак-
рзкз. 

1. На нігправі номвдгдлмгм гмпйі-
гедлля кмела жомбзрз взплмвмк ном 
рд, цм пндуіайщлу гзпузнйілаолу віг-
нмвігайщліпрщ лдмбтіглм омжгйягарз як 
кмейзвіпрщ жапрмпувалля гм мкодкмї 
кардгмоії ноауівлзків жатмгів гзпузн-
йілаолмгм нозкупу, цм взжлафдлі віг-
нмвіглзкз жакмлакз, праруракз, нм-
ймедллякз ном гзпузнйілу ноауі у 
взнагку лдвзкмлалля абм лдлайделм-
гм взкмлалля ноауівлзкакз пвмїт 
роугмвзт ра ілхзт, мбукмвйдлзт їт 
роугмвмы сулкуієы, мбмв’яжків, абм 
вфзлдлля пндуіайщлзк пуб’єкрмк гіи 
(номпрунку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк 
пралмвзцдк ракмї мпмбз. 

2. Сндуіайщла гзпузнйілаола ві-
гнмвігайщліпрщ є оіжлмвзг гзпузнйі-
лаолмї вігнмвігайщлмпрі, цм нмйягає у 
мбмв’яжку унмвлмваедлмгм пуб’єкра 
гдоеавлмгм могалу абм гдоеавлмї 
пйуебз у жапрмпуваллі гм гдоеавлзт 
пйуебмвуів жатмгів гзпузнйілаолмгм 
нозкупу, взжлафдлзт вігнмвіглзкз 
жакмлакз, праруракз, нмймедллякз 
ном гзпузнйілу ноауі у взнагку лд-
взкмлалля абм лдлайделмгм взкм-
лалля ноауівлзкакз пвмїт роугмвзт 

ра ілхзт, мбукмвйдлзт їт роугмвмы 
сулкуієы мбмв’яжків, абм вфзлдлля 
пндуіайщлзк пуб’єкрмк гіи (номпрун-
ку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк пралм-
взцдк ракмї мпмбз. 

3. Піг пндуіайщлмы гзпузнйілао-
лмы вігнмвігайщліпры гдоеавлмгм 
пйуебмвуя пйіг омжукірз мбмв’яжмк 
унмвлмваедлмгм пуб’єкра гдоеавлмгм 
могалу абм гдоеавлмї пйуебз у жапрм-
пуваллі гм гдоеавлзт пйуебмвуів 
жатмгів гзпузнйілаолмгм нозкупу, 
мбкдедлщ гдоеавлм – вйаглмгм таоак-
рдоу, нмжбавйдлщ лдкаилмвмгм таоак-
рдоу цм нмйягає у лдмбтіглмпрі нмлдп-
рз нмкаоалля жа взллд номрзноавлд 
лдвзкмлалля абм лдлайделд взкмлал-
ля пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків абм гії 
лдпукіплі ж нмпагмвзк пралмвзцдк 
гдоеавлмгм пйуебмвуя, цм улдкме-
йзвйыырщ номтмгедлля пйуебз ра 
взкмлалля жавгалщ і сулкуіи гдоеавз 
у взнагкат ндодгбафдлзт жакмлмк. 

4. Ндмбтіглм омжкдемвуварз ні-
гправз гйя нозряглдлля гдоеавлмгм 
пйуебмвуя гм гзпузнйілаолмї вігнм-
вігайщлмпрі у взнагку лдвзкмлалля 
абм лдлайделмгм взкмлалля ноауів-
лзкакз пвмїт роугмвзт ра ілхзт, 
мбукмвйдлзт їт роугмвмы сулкуієы 
мбмв’яжків, ра вфзлдлля гдоеавлзк 
пйуебмвудк гіи (номпрунку), лдпукі-
плзт ж нмпагмвзк пралмвзцдк ракмї 
мпмбз. 

5. Взгаєрщпя гмуійщлзк влдпдл-
ля ндвлзт кмодкрзв в рдмодрзфлі ла-
ноауывалля цмгм нозряглдлля гдо-
еавлмгм пйуебмвуя гм гзпузнйілао-
лмї вігнмвігайщлмпрі лд рійщкз у вз-
нагку лдвзкмлалля абм лдлайделмгм 
взкмлалля ноауівлзкакз пвмїт роу-
гмвзт ра ілхзт, мбукмвйдлзт їт роу-
гмвмы сулкуієы мбмв’яжків, а і у вз-
нагку вфзлдлля гдоеавлзк пйуебмв-
удк гіи (номпрунку), лдпукіплзт ж 
нмпагмвзк пралмвзцдк ракмї мпмбз. 
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Лмжмвми С. В. Тдмодрзфлі апндкрз пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі 
гдоеавлзт пйуебмвуів 

У праррі омжгйялурм акруайщлі нзралля рдмоії пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнм-
вігайщліпрщ пндуіайщлзт пуб’єкрів роугмвмгм ноава, жмкодка, гдоеавлзт пйуебмвуів, 
номалайіжмвалм вірфзжлялд жакмлмгавпрвм ж нмоухдлмї номбйдкарзкз ра нмгйягз 
лаукмвуів. У нігпукку, жомбйдлм ваейзві взплмвкз, які каырщ жлафдлля гйя ноавмжа-
прмпмвлмї ноакрзкз. 

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи пйуебмвдущ, гзпузнйілаолзи номпрунмк, пндуіайщла 
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ, пряглдлля, пйуебмві мбмв’яжкз. 
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гаопрвдллшт пйуеацзт 

В прарщд оаппкмродлш акруайщлшд вмномпш рдмозз пндузайщлми гзпузнйзлаолми 
мрвдрпрвдллмпрз пндузайщлшт пубчдкрмв роугмвмгм ноава, а зкдллм гмпугаопрвдллшт 
пйуеацзт, номалайзжзомвалш мрдфдпрвдллмд жакмлмгардйщпрвм нм галлми номбйдка-
рзкд з вжгйягш уфдлшт. В зрмгд, пгдйалш ваелшд вшвмгш, зкдыцзд жлафдлзд гйя 
ноавмнозкдлзрдйщлми ноакрзкз. 

Кйюфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши пйуеацзи, гзпузнйзлаолши номпрунмк, пнд-
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Lozovoj S. Theoretical aspects of special disciplinary responsibility borne by civil 
servants 

Problem setting. The development of the public administration sphere as well as civil 
service in Ukraine leads to the emergence of a range of outstanding issues related to new 
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specific grounds for bringing a special labor subject to disciplinary responsibility. So far, 
one of the debating points is the delimitation of the civil servants’ disciplinary liability for 
committing offences, in particular: disciplinary case as violation of service duties or ac-
tions (offences) committed by a civil servant, which are in conflict with the official capac-
ity to be performed by the latter.  

Article’s main body. Consider the actual issues of special disciplinary responsibility 
borne by civil servants.  

Conclusions and prospects for the development. Summarizing above-mentioned, we 
can draw the following important conclusions that are of relevance to the law-making 
process and law enforcement practice. 

1. Based on the researches carried out,  it can be concluded that special disciplinary 
responsibility shall be considered as an opportunity to apply measures of disciplinary 
coercion against certain category of civil servants, which are being stipulated in relevant 
labor laws, charters, regulations on labor discipline in case of non-fulfilment or improper 
fulfilment of labor and other civil servants’ duties stemming from their labor functions, or 
if a special subject commits actions (offences), which are in conflict with the official ca-
pacity to be performed by the latter. 

2. Special disciplinary responsibility is a variety of disciplinary responsibility, con-
stituting an authorized public authority or state service’s duty to apply disciplinary pros-
ecution measures against civil servants, which are stipulated in relevant labor laws, char-
ters, regulations on labor discipline in case of non-fulfilment or improper fulfilment of 
labor and other civil servants’ duties stemming from their labor functions, or if a special 
subject commits actions (offences), which are in conflict with the official capacity to be 
performed by the latter. 

3. Special disciplinary responsibility of civil servants shall be understood as a duty 
of an authorized subject of a public authority or state service to apply disciplinary coer-
cion measures against civil servants as well as public and power restrictions, deprivations 
of a non-monetary nature involving the necessity to undergo punishment for a guilty 
illegal non-performance or improper performance of labor duties or for the actions that 
are incompatible with civil servant’s official capacity, which exclude the performance of 
service, assignments and functions of the State to the extent permitted by applicable law. 

4. It is essential to distinguish the prosecution measures of disciplinary responsibil-
ity against civil servants in case of non-fulfilment or improper fulfilment of labor and 
other civil servants’ duties stemming from their labor functions or, if a civil servant com-
mits actions (offences), which are in conflict with the official capacity to be performed by 
the latter. 

5.  It seems appropriate to introduce certain adjustments to the theoretical advances 
within the scope of the disciplinary prosecution against civil servants not only when the 
civil servants do not fulfil their labor and other duties stemming from their labor duty 
functions, but also when a civil servant commits actions (offences), which are in conflict 
with the official capacity to be performed by the latter. 

Key words: civil servant, disciplinary offence, special disciplinary responsibility, 
sanctions, official duties. 


