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До питання відповідальності 
працівника ОВС для реалізації 

загального механізму протидії корупції 
в органах внутрішніх справ

Метою та завданнями проведення
цього дослідження є визначення ролі
відповідальності, як складового еле-
мента правового статусу працівника
ОВС, та її місця в механізмі протидії
корупції в органах внутрішніх справ.
Для досягнення поставленої мети в
роботі передбачається проаналізува-
ти сутність юридичної відповідально-
сті, визначити її види, з’ясувати, яку
відповідальність передбачено законо-
давством для працівників ОВС, про-
аналізувати стан розроблення відпові-
дальності працівників ОВС, зробити
відповідні висновки.

Актуальність обраної теми обумов-
люється прийняттям нового Закону
України «Про засади запобігання та
протидії корупції» та недосконало
продуманим механізмом відповідаль-
ності за дії, що визначені в Законі як
корупційні. У праці використано нау-
кові доробки В.С.Венедиктова,М.І. Ін-
шина, В. Я. Малиновського, П.М. Рабі-
новича та М. І. Хавронюка.

Відповідальність тісно пов’язана 
із правами, обов’язками та правооб-
меженнями: вона, з одного боку, забез-
печує їх виконання вже своїм існу-
ванням, з іншого – викликає негативні
наслідки для порушника визначених
правил поведінки. Відповідальність
працівника ОВС вимагає підвищеної
уваги, оскільки протиправна поведін-
ка особи, що наділена державно-влад-
ними повноваженнями та є представ-
ником правоохоронного органу, не
тільки завдає суспільству більшої
шкоди, ніж правопорушення інших
державних службовців, а й може по-
рушувати права та свободи інших гро-
мадян, що їх працівники ОВС мають
захищати. Порушення вказаними
особами будь-якого конституційного
права людини набуває ознак підви-
щеної суспільної небезпеки хоча б з
огляду на те, що вся їхня діяльність
має бути, відповідно до Конституції та
законів, спрямована на охорону та
захист цих прав, а «грубе порушення
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останніх є певним викликом суспіль-
ству, державі, а також міжнародній
спільноті, яка визнала стандарти прав
людини і створила основи механізму
їх реалізації» [1, с. 283]. П. М. Рабіно-
вич та М. І. Хавронюк вказують, що 
«усі права людини і громадянина ста-
новлять цілісну систему і тому немож-
ливість реалізувати одне право пося-
гає на усю систему принципів прав
людини і громадянина, тягне за собою
загальне зниження її загальноправо-
вого статусу, негативно впливає на
індивідуальну і суспільну свідомість,
створює в інших службових осіб ілю-
зію можливості нехтування принципом
пріоритету прав людини, упевненість
у можливості безвідповідального став-
лення до обмеження обсягу чи змісту
прав людини і громадянина. Особливо-
го значення це набуває в умовах знач-
ного поширення корупції, яке харак-
терне для нашої держави» [1, с. 283].

Юридична відповідальність – необ-
хідний у сучасних умовах засіб забез-
печення нормального життя суспіль-
ства та його реакції на порушення
життєво важливих суспільних відно-
син. Вона полягає у відповідальності
за протиправні винні діяння органів
влади або інших суб’єктів управління,
вчинення правопорушень і за порушен-
ня конкретних норм правових актів,
здійснюється в певних процесуальних
формах уповноваженими органами
(посадовими особами) державної влади
[2, с. 526]. Стосовно сутності та змісту
відповідальності в юридичній науці,
попри давнє існування цієї юридичної
категорії та цього правового явища,
досі тривають дискусії.Одні вчені нама-
гаються надати універсальне визначен-
ня поняття, долучивши до нього всі
можливі ознаки, інші – навпаки, нама-
гаються проаналізувати кожний еле-
мент, кожну рису, наслідки і на основі
цього виробити певну систему юри-
дичної відповідальності.

Юридична відповідальність може
розглядатись як обов’язок понести
втрати відповідного характеру, захід

державного примусу, як негативний
наслідок учинення правопорушення,
як реакція держави на здійснення пра-
вопорушення, як реалізація санкції
норми права. Вважаємо, що всі позиції
є правильними: вони відображають
різні якісні характеристики юридич-
ної відповідальності. До якостей юри-
дичної відповідальності слід віднести
такі: вона є встановленим державою
засобом боротьби з правопорушенням;
вона сприяє правомірній поведінці; вона
визначається тільки нормативно-пра-
вовими актами і тільки за порушення
норм права; вона забезпечується дер-
жавним примусом; є наслідком проти-
правного, винного, суспільно шкідли-
вого діяння; вона є правовим виявлен-
ням державного та громадського осуду
протиправної поведінки; вона покла-
дає на особу додатковий обов’язок за-
знати певних втрат благ особистого,
організаційного, майнового характе-
ру; вона здійснюється тільки у чітко
визначених процесуальних формах і
процедурному порядку уповноваже-
ними органами (особами). Отже,
юридична відповідальність – правова
форма державного і суспільного осу-
ду, що виражається як обов’язок пра-
вопорушника зазнати в процесуаль-
но-визначеному порядку державного
примусового впливу, наслідком якого
є позбавлення особи, яка вчинила пра-
вопорушення, благ особистого, майно-
вого або організаційного характеру.

Законом України «Про міліцію» [3]
передбачено, що працівники ОВС у
здійсненні своїх службових повнова-
жень несуть кримінальну і дисциплі-
нарну відповідальність. За адміністра-
тивні проступки,вчинені під час служби,
працівники ОВС несуть дисциплінар-
ну відповідальність. В окремих випад-
ках за правопорушення, передбачені
ст. 15 КУАП, вказана категорія пра-
цівників притягується до адміністра-
тивної відповідальності. Перелік пра-
вопорушень, за які працівник ОВС
може бути притягнутий до адміністра-
тивної відповідальності, є вичерпним.
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Також Положенням про матеріальну
відповідальність військовослужбовців
за шкоду, заподіяну державі [4] перед-
бачено, що особи рядового і началь-
ницького складу за вказану шкоду під
час виконання службових обов’язків
несуть матеріальну відповідальність.
Звідси, працівники ОВС несуть: кри-
мінальну, дисциплінарну, матеріальну
та у визначених законом випадках
адміністративну відповідальність.

Слід відзначити: особливістю від-
повідальності працівників ОВС є те,
що розмежування відповідальності
органу державної влади та посадової
особи визначається межами наданої
компетенції. За діями посадової особи,
здійсненими нею поза межами ком-
петенції, орган влади не повинен нести
відповідальність. Також відповідаль-
ність працівників ОВС є персоніфіко-
ваною. Як указує В. Я. Малиновський,
«механізм персоніфікації відповідаль-
ності сприяє посиленню відповідаль-
ності посадових, службових осіб, а від-
повідно, збільшенню прав громадян у
державному управлінні» [2, с. 527–528].
Персоніфікація відповідальності про-
стежується і в обсязі та рівні тієї від-
повідальності, що покладається на
службових і посадових осіб. Через
різний правовий статус службової 
та посадової особи ОВС відповідаль-
ність останньої є підвищеною та
обумовлюється більш значною суспіль-
ною роллю, що така особа виконує.
Прикладом диференціації відповідаль-
ності посадової особи є її персональна
відповідальність за прийняті управ-
лінські рішення, тоді як службова
особа може звільнятися від відпові-
дальності в разі невиконання незакон-
ного наказу вищого начальника. Отже,
працівник ОВС особисто несе відпові-
дальність за свої дії чи бездіяльність,
яка може бути підвищеною в разі,
коли працівник є посадовою особою
ОВС (здійснює управлінські функції).
Закон України «Про засади запо-
бігання та протидії корупції» [5] в ч. 6
ст. 3 встановлює обов’язок керівника

органу, підрозділу в разі виявлення
корупційного правопорушення чи
одержання інформації про вчинення
такого правопорушення працівника-
ми в межах своїх повноважень ужити
заходів щодо припинення такого
правопорушення та негайно письмово
повідомити про його вчинення спе-
ціально уповноваженого суб’єкта у
сфері протидії корупції. Щоправ-
да, вказаний закон, закріпивши обо-
в’язок, не визначив відповідальності
керівника за не вчинення зазначе-
них дій.

За корупційні діяння законом перед-
бачено адміністративну відповідаль-
ність. Вичерпний перелік тих право-
порушень, за які працівник ОВС
може бути притягнутий до адміністра-
тивної відповідальності, надано в 
ст. 15 КУАП [6]. Особливості такої
відповідальності для цієї категорії
державних службовців полягають у
тому, що, по-перше, до осіб рядового і
начальницького складу не можуть
бути застосовані такі види адміністра-
тивних стягнень, як штраф, виправні
роботи та адміністративний арешт;
по-друге, органи (посадові особи), яким
надано право розглядати справи про
вказані правопорушення, можуть за-
мість накладення адміністративного
стягнення передати матеріали відпо-
відним начальникам для вирішення
питання про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності; по-
третє, відповідальність за адміністра-
тивні правопорушення настає за Дис-
циплінарним статутом і лише в чітко
визначених законом випадках може
застосовуватися на загальних підста-
вах, якщо уповноважена особа не
передасть матеріали справи до відпо-
відного керівника правопорушника.
Отож, у разі вчинення особою ря-
дового чи начальницького складу
ОВС адміністративного проступку за
загальним правилом передбачається
заміна одного виду юридичної відпо-
відальності на інший (дисциплінарну),
що в літературі дістало назву «субсти-
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тутної» відповідальності. Доцільність
такої заміни пояснюється особливо-
стями служби, правового статусу пра-
цівників ОВС, а отже, і специфікою
юридичної відповідальності за пору-
шення правових норм, які охороняю-
ться адміністративними санкціями.
На жаль, недоліком застосування та-
кого методу на сьогодні є відсутність
у КУпАП та Дисциплінарному статуті
визначення механізму заміни зазначе-
них видів відповідальності одного
іншим, хоча він має певні особливості
і потребує чіткого врегулювання.

Чільною серед видів відпові-
дальності працівників ОВС виступає
дисциплінарна відповідальність. Служ-
бова дисципліна означає виконання пра-
цівниками органів внутрішніх справ
установлених законодавством Украї-
ни Присяги, контракту про службу, По-
ложення про службу в органах внут-
рішніх справ, наказів, статутів, інст-
рукцій. Дисциплінарну відповідаль-
ність особи рядового і начальницького
складу несуть за нормами Дисциплі-
нарного статуту органів внутрішніх
справ [7].

Однією з особливостей дисциплі-
нарної відповідальності в ОВС є спе-
цифічні заходи дисциплінарного впли-
ву. За характером санкцій та мірою
матеріальних наслідків для правопо-
рушників дисциплінарні стягнення,
передбачені вказаним статутом, можна
переділити на:1) заходи дисциплінарно-
го впливу, які не змінюють правового
статусу порушника дисципліни і не
пов’язані безпосередньо з негативними
для нього матеріальними наслід-
ками, моральні стягнення (зауважен-
ня, догани, суворі догани, попере-
дження про неповну посадову відповід-
ність, позбавлення нагрудного знаку);
2) заходи дисциплінарного впливу,
які змінюють правовий стан право-
порушника і тягнуть негативні мате-
ріальні та моральні наслідки (пони-
ження в посаді, пониження спеціаль-
ного звання або подання на його
присвоєння на строк до одного року);

3) винятковий (надзвичайний) захід
дисциплінарного стягнення – звіль-
нення з органу внутрішніх справ [8,
c. 89–90].

Також особливостями дисциплінар-
ної відповідальності працівників ОВС
слід назвати: 1) регулювання притяг-
нення до такої відповідальності відбу-
вається на основі спеціального законо-
давства; 2) правові норми, за порушення
яких працівник ОВС може бути при-
тягнений до такої відповідальності,
містяться як у законах, так і в наказах
начальників ОВС, тобто в норматив-
но-правових актах різної юридичної
сили; 3) передбачаються специфічні
заходи дисциплінарного впливу, які
відповідають характеру виконуваних
функцій органами внутрішніх справ;
4) така відповідальність настає за по-
рушення не тільки правових норм, а й
морально-етичних правил поведінки
службової та посадової особи ОВС.
Підставами притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності є фактична –
дисциплінарний проступок, та юри-
дична – закріплення обов’язку, обме-
жень і відповідальності за їх невико-
нання чи недотримання.

Отже, підсумовуючи викладене,
метою встановлення юридичної від-
повідальності є: стимулювання особи
до правомірної поведінки; виховання
осіб у дусі дотримання прав і свобод
інших громадян, дотримання визначе-
них правил поведінки; захист право-
порядку; загальне та приватне попе-
редження правопорушників; приму-
шення правопорушника до виконання
норм права; покарання правопоруш-
ника; в деяких видах відповідальності –
відновлення прав особи, права якої
було порушено. Юридична відпові-
дальність не є обов’язком у традиційно-
му його розумінні та має ряд відмін-
них від традиційного розуміння обов’яз-
ку рис: по-перше, матеріальний обо-
в’язок міститься в диспозиції норми, а
засоби відповідальності – в санкції;
по-друге, традиційний обов’язок є
складовим елементом регулятивних
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відносин, тоді як відповідальність –
елемент охоронних правовідносин;
по-третє, відповідальності не існує доти,
доки особа не вчинила протиправної
поведінки, тобто вона є додатковим
обов’язком понад уже встановлені
обов’язки, що покладається на особу в
певному конкретному випадку. Також
характер такого додаткового обов’яз-
ку відрізняється від характеру обов’яз-
ку у традиційному розумінні: він ви-
ражає державний та суспільний осуд.

Попри приділення достатньої ува-
ги питанням юридичної відповідаль-
ності як у науці теорії права, так і в
галузевих сферах, юридична відпо-
відальність працівників ОВС не є
достатньо розробленим та ефектив-

ним механізмом забезпечення вико-
нання своїх прав та обов’язків праців-
никами ОВС, з однієї сторони, та від-
повідного додержання прав і свобод
громадян – з іншої. Кожний окремий
вид відповідальності потребує більш
детального вивчення в окремих дослі-
дженнях. Лише детальний аналіз і
вивчення окремих складових адміні-
стративної відповідальності за вчинен-
ня корупційних діянь дозволить визна-
чити прогалини у правовому регулю-
ванні вказаного питання, дозволить
удосконалити забезпечення правового
статусу працівника ОВС і запро-
понувати способи вдосконалення ад-
міністративно-правового механізму
протидії корупції в ОВС.

До питання відповідальності працівника ОВС для реалізації...
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Алферов С. Н. К вопросу ответственности сотрудника ОВД для реализации
общего механизма противодействия коррупции в органах внутренних дел

Статья посвящена изучению роли и значения ответственности работника ОВД
в административно-правовом механизме противодействия коррупции, составным
элементом которого является правовой статус работника ОВД, который, в свою
очередь, включает в себя ответственность. Роль ответственности изучается как с
позиции общетеоретических наработок в области права, так и путем изучения
отдельных положений нового Закона Украины «О принципах предотвращения и
противодействия коррупции».

Ключевые слова: ответственность, органы внутренних дел, противодействие
коррупции.

Alferov S. On the question of responsibility of law enforcement worker to imple-
ment the general mechanism for combating corruption in the Interior

Article deals with the role and importance of law enforcement worker responsibility
in administrative and legal mechanisms against corruption, which is a component ele-
ment of the legal status of policemen, which, in turn, includes the responsibility. The role
of responsibility as studied from the perspective of general developments in law, and by
examining some of the new Law of Ukraine «On Prevention and Combating Corrup-
tion».

Key words: responsibility, law enforcement, combating corruption.


