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Перспективи вдосконалення
законодавства про державну службу 

в аспекті забезпечення дисципліни
державних службовців

Трансформаційний етап розвитку
нашої держави передбачає необхід-
ність поступового реформування
значного кола суспільних відносин,
що зумовлює трансформацію місця
держави у цьому процесі. Одним із пріо-
ритетних інструментів цілеспрямо-
ваного впливу на розвиток перетво-
рень у суспільстві виступає ефектив-
не застосування інституту державної
служби, що є професійною діяль-
ністю осіб, які обіймають посади в
державних органах та їх апараті щодо
практичного виконання завдань і
функцій держави та одержують заро-
бітну плату за рахунок державних
коштів [1].

Наявність значної кількості нор-
мативно-правових актів, які регулю-
ють державну службу, жодною мірою

не означає, що сучасний стан законо-
давства України про державну службу
є завершеним. Справді, одним із важ-
ливих напрямів реалізації адміні-
стративної реформи (на чому безпо-
середньо наголошувалось у Концепції
адміністративної реформи) є подаль-
ший розвиток законодавства про дер-
жавну службу та вдосконалення її
нормативно-правової регламентації
[2, с. 123].

У процесі функціонування дер-
жавної служби в Україні, як і в інших
сферах правовідносин, суттєвого зна-
чення набуває дисципліна виконання
службових обов’язків. За своєю сут-
ністю дисципліна державних служ-
бовців виступає похідною від трудової
дисципліни, що є формою суспільного
зв’язку людей у процесі виконання



ними трудових функцій з обов’язковим
підкоренням учасників визначеному
розпорядку. Трудова дисципліна вво-
дить особу у визначений стереотип
поведінки, прийнятий та підтримува-
ний даним колективом [3].

Норми чинного Закону України 
«Про державну службу» 1993 р. перед-
бачають, що Правовий статус Пре-
зидента України, Голови Верховної
Ради України та його заступників,
голів постійних комісій Верховної
Ради України та їх заступників, народ-
них депутатів України, Прем’єр-міні-
стра України, членів Кабінету Міні-
стрів України, Голови та членів Кон-
ституційного Суду України, Голови та
суддів Верховного Суду України, Го-
лови та суддів вищого спеціалізованого
суду України, Генерального прокуро-
ра України та його заступників регу-
люється Конституцією (ч. 1 ст. 9).

Водночас, визначення правового
статусу переважної більшості решти
державних службовців здійснено в ч. 2
ст. 9 – регулювання правового ста-
новища державних службовців, що
працюють в апараті органів прокура-
тури, судів, дипломатичної служби,
митного контролю, служби безпеки,
внутрішніх справ та інших, здійсню-
ється відповідно до цього Закону,
якщо інше не передбачено законами
України.

З комплексного аналізу відповід-
них норм законодавства можемо
дійти висновку, що значна частина
правових норм стосовно забезпечен-
ня дисципліни державних службовців
визначається нормами трудового за-
конодавства. Це вимагає вдоскона-
лення відповідних законодавчих поло-
жень в аспекті повнішого забезпечен-
ня дисципліни державних службовців
при виконанні покладених на них
посадових функцій.

Зважаючи на наведені вище ві-
домості, достатньо актуальним є до-
слідження шляхів удосконалення
законодавства, що визначає шляхи

забезпечення дисципліни державних
службовців, а також обґрунтування
та формулювання відповідних змін та
доповнень до чинних нормативно-
правових актів у цій сфері.

Метою статті виступає аналіз за-
ходів із забезпечення дисципліни дер-
жавних службовців, характеристи-
ка нормативно-правових актів у цій
сфері, визначення проблем у процесі
їх застосування, а також розроблення
пропозицій щодо внесення змін та до-
повнень, які б дали можливість підви-
щити рівень дисципліни при прохо-
дженні державної служби.

Дослідженням проблем та диску-
сійних моментів, що виникають у про-
цесі функціонування державної служ-
би в Україні займалися такі вчені, як:
В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. Я. Бу-
рак, І. П. Голосніченко, Н. В. Дацій,
З. Я. Козак, О. Оболенський, П. Д. Пи-
липенко та ін. Втім, вивчення питань,
пов’язаних із забезпеченням дисцип-
ліни державних службовців вимагає
міжгалузевого підходу та передбачає
комплексне врахування норм трудо-
вого законодавства, а також спеціаль-
ного законодавства про державну
службу.

У багатьох розвинутих країнах
«державне управління» (public admi-
nistration), головною дійовою особою
якого виступає державний службо-
вець, уже давно визнано самостійним
видом суспільно-економічної діяль-
ності, галуззю професійної підготов-
ки і наукових досліджень, а отже, роз-
глядається на рівні з іншими формами
виконання працівниками свого трудо-
вого обов’язку. У багатьох країнах ЄС
застосовуються комплексні системи
управління якістю, оцінювання персо-
налу на державній службі, планування
роботи органів виконавчої влади та
державних службовців, а також ці-
леспрямовано покращується органі-
зація праці державних службовців,
що донедавна було притаманно лише
приватним структурам.Усе це свідчить
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про поступове зростання важливості
такого поняття як трудова дисципліна
державних службовців та набуття цим
інститутом все більшої ваги у демо-
кратичному суспільстві [4, c. 71].

Проте спеціальне законодавство 
в Україні не містить достатньої кіль-
кості норм, які дають змогу забезпе-
чувати дисципліну серед державних
службовців. Чинний Закон України 
«Про державну службу» передбачає 
в ст. 14, що дисциплінарні стягнен-
ня застосовуються до державного
службовця за невиконання чи нена-
лежне виконання службових обов’яз-
ків, перевищення своїх повноважень,
порушення обмежень, пов’язаних із
проходженням державної служби, а
також за вчинок, який порочить його
як державного службовця або дискре-
дитує державний орган, в якому він
працює.

До службовців, крім дисциплінар-
них стягнень, передбачених законо-
давством про працю України, можуть
застосовуватися такі заходи дисциплі-
нарного впливу: попередження про
неповну службову відповідність; за-
тримка до одного року у присвоєнні
чергового рангу або у призначенні на
вищу посаду.

Окрім цього, ст. 34 цього Зако-
ну передбачає, що за сумлінну безпе-
рервну працю в державних органах,
зразкове виконання трудових обов’яз-
ків державним службовцям видається
грошова винагорода в розмірі та
порядку, що встановлюються Кабіне-
том Міністрів України. За особливі
трудові заслуги державні службовці
представляються до державних наго-
род та присвоєння Почесних звань. Як
бачимо, перелік можливих заохочень
державних службовців є закритим,
порівняно з дисциплінарними стяг-
неннями.

Безумовно, норми Закону Украї-
ни «Про державну службу» 2011 р.,
передбачають більш розширений пере-
лік видів заохочень державних служ-

бовців. Проте на наше переконання,
змін вимагають спеціальні положення
трудового законодавства в аспекті їх
застосування до державних службов-
ців. Слушність унесення таких змін
підтверджується ч. 3 ст. 5 нового Зако-
ну України «Про державну службу» –
дія норм законодавства про працю
поширюється на державних службов-
ців у частині відносин, не врегульова-
них цим Законом [5].

Положення Кодексу законів про
працю (далі – КЗпП) в ч. 1 ст. 140
передбачають, що трудова дисциплі-
на на підприємствах, в установах,
організаціях забезпечується створен-
ням необхідних організаційних та еко-
номічних умов для нормальної ви-
сокопродуктивної роботи, свідомим
ставленням до праці, методами пере-
конання, виховання, а також заохо-
ченням за сумлінну працю.

Як уже зазначалося, дисципліна
державного службовця виступає похід-
ним поняттям від трудової дисципліни
і полягає в неухильному додержанні
присяги державного службовця, сум-
лінному виконанні ним службових
обов’язків (п. 11 ч. 2 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про державну службу» 2011 р.).

Трудове законодавство встанов-
лює умови та методи (заходи) забезпе-
чення трудової дисципліни, тобто ви-
конання працівниками своїх обов’яз-
ків, що також поширюється і на
сферу державної служби. Слід підкрес-
лити, що забезпечення трудової дис-
ципліни є складним процесом, що
потребує комплексного підходу і пе-
редусім створення необхідних органі-
заційних і економічних умов для висо-
копродуктивної роботи [6].

Тому, з аналізу норм спеціаль-
ного законодавства, серед заходів 
забезпечення трудової дисципліни
працівників можна виділити такий
перелік:

– створення необхідних організа-
ційних та економічних умов для нор-
мальної високопродуктивної роботи;
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– свідоме ставлення до праці;
– методи переконання;
– методи виховання;
– методи заохочення за сумлінну

працю.
На нашу думку, у Главі 10 КЗпП

«Трудова дисципліна» недостатньо
уваги приділено такій групі заходів
забезпечення трудової дисципліни
працівників як методи переконання
та виховання.

Слід підкреслити, що метод пере-
конання є основним у забезпеченні сві-
домого ставлення до праці, оскільки
він найпоширеніший і застосовується
до всіх без винятку працівників.

Метод переконання – це метод
активного впливу на свідомість пра-
цівника, і тим самим на його пове-
дінку. Працівник повинен мати тверді
погляди, що полягають в усвідомлен-
ні потреби додержувати приписів пра-
вових норм, які визначають внутріш-
ній трудовий розпорядок.

Тобто працівником керує усвідом-
лення, що така поведінка є правиль-
ною, корисною для всієї організації в
цілому і для кожного працівника зо-
крема. Це досягається за допомогою
виховної роботи, різноманітними захо-
дами щодо запобігання дисциплінар-
них проступків та заходами мораль-
ного і матеріального стимулювання.

На думку деяких учених, методи
заохочення і покарання вважаються
додатковими, оскільки застосовують-
ся до певної частини працівників, що
заслуговують на заохочення, або до
працівників, які порушують службову
дисципліну [7].

Ми переконані, що методи пере-
конання мають найбільш суттєвий
вплив на державних службовців у
процесі виконання ними своїх посадо-
вих функцій, адже в такому разі
виховний вплив здійснюється безпо-
середньо на свідомість особи, що зумов-
лює коригування нею власної пове-
дінки. Законодавець установлює прі-
оритет методів переконання та вихо-

вання при стимулюванні високого
рівня трудової дисципліни, але водно-
час не передбачає ні в спеціальному
законодавстві про державну службу,
ні в КЗпП спеціального положення,
яке б їх нормативно визначало.

Для виправлення цієї ситуації не-
обхідним вважаємо доповнити Гла-
ву 10 КЗпП «Трудова дисципліна»
статтею 142-1 «Переконання та вихо-
вання працівників» такого змісту.

Для забезпечення високого рівня
трудової дисципліни на підприєм-
ствах, в установах, організаціях ком-
плексно застосовуються методи пере-
конання та виховання (публічне обго-
ворення випадків порушення трудової
дисципліни на загальних зборах тру-
дових колективів, засіданнях вибор-
ного органу первинної профспілкової
організації, проведення роз’яснюваль-
них бесід та ін.).

Викликають також питання поло-
ження ст. 146. КЗпП «Заохочення за
особливі трудові заслуги»: «За особ-
ливі трудові заслуги працівники пред-
ставляються у вищі органи до заохо-
чення, до нагородження орденами, ме-
далями, почесними грамотами, нагруд-
ними значками і до присвоєння почес-
них звань і звання кращого працівника
за даною професією».

Наведена норма законодавства
містить закритий перелік відповідних
заохочень. Це певним чином обмежує
свободу керівництва установи щодо
здійснення виховного впливу на дер-
жавного службовця. Окрім того,
надання свободи керівниками установ
можливості самостійно визначати
заохочення за особливі трудові заслу-
ги дасть змогу йому диференціювати
виховний вплив з метою сумлінного
виконання службових обов’язків та за-
побігання випадків порушення служ-
бової дисципліни. Саме тому, вважаємо
за доцільне викласти ст. 146 КЗпП у
такій редакції: «За особливі трудові
заслуги працівники представляються
у вищі органи до заохочення, до наго-
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родження орденами, медалями, почес-
ними грамотами, нагрудними значка-
ми і до присвоєння почесних звань,
звання кращого працівника за даною
професією та застосування інших
форм заохочення».

Проблемним є питання дифе-
ренціації особливих трудових заслуг
працівників та успішного й сумлін-
ного виконання своїх службових
обов’язків. Основний підзаконний акт
у цій сфері не вносить ясності у роз-
межування особливих трудових заслуг
службовців та сумлінного виконання
ними своїх службових обов’язків. Пред-
ставлення державного службовця до
державної нагороди починається над-
силанням компетентному органу наго-
родного листа,де зазначаються конкрет-
ні заслуги особи, що стали підставою
для порушення клопотання про від-
значення її державною нагородою [8].

Відповідно, чинне спеціальне зако-
нодавство не дає змоги чітко встано-
вити межу між особливими трудови-
ми заслугами працівників та успішним
і сумлінним виконанням ними своїх
службових обов’язків, адже кожна
сфера суспільних відносин, де вини-
кають трудові правовідносини, має
значну кількість характеристик, які
неможливо врахувати в законодав-
стві. Окрім цього, в Україні розробле-
ні та діють Методичні рекомендації
щодо розроблення проектів законів
та дотримання вимог нормопроектної
техніки, що схвалені Міністерством
юстиції України 21 листопада 2000 р.
Пункт 2 цього нормативного акта
передбачає, що закон – це норматив-
но-правовий акт, що регулює най-
більш значущі, найважливіші суспіль-
ні відносини шляхом установлення
загальнообов’язкових правил (норм).
Пункт 15 цього ж документа вста-
новлює, що нормативні положення по-
винні охоплювати всі необхідні аспек-
ти правових норм без зайвої деталіза-
ції. Закон регулює правовідносини,
а не вирішує конкретне питання [9].

Зважаючи на такі вимоги щодо
вдосконалення нормативно-правової
бази в нашій країні, наведені вище
питання повинні вирішуватися уста-
новами самостійно у Правилах трудо-
вого розпорядку органів державної
влади, що деталізуватимуть положен-
ня КЗпП та спеціального законодав-
ства про державну службу. Беручи до
уваги існування певної законодавчої
неузгодженості, вважаємо за доцільне
викласти частину 1 ст. 144. КЗпП у
такій редакції: «Заохочення застосо-
вуються власником або уповноваже-
ним ним органом разом або за пого-
дженням із виборним органом первин-
ної профспілкової організації (проф-
спілковим представником) підприєм-
ства, установи, організації у випадках
та порядку, передбачених законодав-
ством та Правилами внутрішнього
трудового розпорядку».

Таким чином, аналіз чинного зако-
нодавства, позицій вітчизняних учених,
дає змогу дійти висновку, що пріо-
ритетним завданням у процесі забез-
печення високого рівня службової
дисципліни державних службовців 
є активізація впливу на їх поведін-
ку шляхом застосування методів
переконання та виховання. У такому
разі можна вести мову не лише про
покарання винних у вчиненні дисцип-
лінарного проступку, але і про вихов-
ний вплив на подальшу поведінку у
процесі виконання службових обов’яз-
ків. Задля використання всього потен-
ціалу методів переконання та вихо-
вання, вважаємо за доцільне внести до
чинного законодавства наведений у
статті перелік змін та доповнень.
Ключовим завданням виступає приве-
дення у відповідність положень спе-
ціального законодавства про дер-
жавну службу (Закон України «Про
державну службу», система спеціаль-
них підзаконних актів), норм трудо-
вого законодавства (Кодекс законів
про працю), а також узгоджене вне-
сення змін та доповнень до обох груп
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нормативних актів в аналізованій
сфері.

Наявність значної кількості проб-
лем в аналізованій сфері, а також
активне реформування спеціального

законодавства щодо регулювання тру-
дових відносин та функціонування
державної служби в Україні зумовлю-
ють можливість подальших наукових
розвідок у цьому напрямі.

Перспективи вдосконалення законодавства про державну службу...
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Берлач Н. А. Перспективи вдосконалення законодавства про державну службу
в аспекті забезпечення дисципліни державних службовців

Стаття присвячена розгляду шляхів підвищення дисципліни державних служ-
бовців у процесі виконання ними своїх посадових функцій. Проаналізовано норми
спеціального законодавства у сфері регулювання державної служби та трудових
правовідносин. Визначено існуючі проблеми у сфері забезпечення дисципліни при
проходженні державної служби. Обґрунтовано та сформульовано пропозиції до
законодавства, що спрямовані на їх вирішення.

Ключові слова: державна служба, дисципліна державних службовців, посадові
обов’язки, дисциплінарна відповідальність, стягнення, заохочення.

Берлач Н. А. Перспективы усовершенствования законодательства о государ-
ственной службе в аспекте обеспечения дисциплины государственных служащих

Статья посвящена рассмотрению путей повышения дисциплины государствен-
ных служащих в процессе выполнения ими своих должностных функций. Проана-
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лизированы нормы специального законодательства в сфере регулирования госу-
дарственной службы и трудовых правоотношений. Определены существующие
проблемы в сфере обеспечения дисциплины при прохождении государственной
службы. Обоснованы и сформулированы предложения к законодательству, направ-
ленные на их решение.

Ключевые слова: государственная служба, дисциплина государственных слу-
жащих, должностные обязанности, дисциплинарная ответственность, взыскания,
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Berlach N. Prospects for improvement of legislation on public service in the aspect
of discipline of public servants providing

The article considers the ways of improvement the discipline of public servants
during the performance of their official duties. Analyzed special legislation devoted to
the regulation of public service and labor relations. Identified existing problems in the
area of discipline providing during the fulfillment of public service. Grounded and for-
mulated proposals for legislation aimed at solving such problems.

Key words: public service, the discipline of public servants, job duties, disciplinary
liability, penalties, rewards.


