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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРАВОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ  

У РЕГУЛЮВАННІ СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН

Сучасні реалії характеризують 
активізацію діяльності з необхідності 
гармонізації системи національного 
законодавства України відповідно до 
визначених загальноєвропейських 
стандартів забезпечення реалізації 
та захисту прав та інтересів людини 
і громадянина. Триваюча трансформа-
ційна діяльність із гармонізації системи 
національного законодавства України 
характеризується формуванням та ста-
новленням унікальних міжгалузевих 
правових конструкцій, формуванням 
прогресивних уявлень про систему 
права відповідно до існуючих реалій. 
Адміністративне право України при 
цьому визначається як галузь права, 
що зазнає найбільших трансформацій-
них впливів, пов’язаних із необхідні-
стю переосмислення його предмету, 
функцій, структури системи та її склад-
ників. Забезпечення ефективності реа-
лізації етичних кодексів пов’язується 
із застосуванням механізму юридичної 
відповідальності у разі недотримання 
чи порушення етичних норм та стан-
дартів, зокрема заходів дисциплінарної 
чи адміністративної відповідальності.

Сучасна правова доктрина застосо-
вує два підходи до розуміння сутності 
дисциплінарної відповідальності: нега-
тивний (або ретроспективний) та пози-
тивний. Прихильниками ретроспектив-
ного підходу (С.Н. Братусь, О.С. Іоффе, 
Р.О. Халфіна, Л.С. Явич та ін.) кате-
горіальна сутність поняття юридич-
ної відповідальності трактується крізь 
призму реалізації заходів державного 
примусу та покарання за вчинення пра-

вопорушення. Таким чином, юридична 
відповідальність є зовнішньою реак-
цією держави на прояви протиправної 
відповідальності за умови застосування 
ретроспективного підходу у разі його 
правозастосування. 

Метою наукової статті є визначення 
напрямів забезпечення правової ефек-
тивності етичних кодексів у регулю-
ванні службових відносин.

У межах ретроспективного підходу 
до визначення сутності юридичної 
відповідальності вартою уваги є пози-
ція, висловлена у наукових розробках 
Г.В. Задорожної. Вченою підкреслю-
валася необхідність розуміння юри-
дичної відповідальності як сукупності 
негативних наслідків, обмежень, що 
настають для особи у разі недотри-
мання нею вимог чинного законо-
давства чи договору. Г.В. Задорожна 
обґрунтовувала таку позицію в тому 
числі неможливістю лексичного поєд-
нання термінів «позитивна» та «від-
повідальність»: науковцем підкреслю-
вався негативний характер обмежень, 
що мають застосовуватися до особи, 
лише у такий спосіб є можливим 
досягнути реалізації соціальних норм 
у цілому і зокрема норм права як 
складників їх системи [1, с. 108].

Позитивний підхід натомість урахо-
вує як зовнішній вплив держави (в особі 
спеціально уповноважених органів) 
та суспільства на особу правопоруш-
ника, так і на свідоме розуміння осо-
бою правопорушника протиправності 
вчиненого і сприяння усуненню заподі-
яних збитків. Серед учених, що обстою-
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ють такий підхід до розуміння сутності 
та характеру юридичної відповідально-
сті, можна відзначити М.І. Матузова, 
А.В. Малько [2], Т.О. Коломоєць [3], 
Ю.О. Легези [4], А.Т. Комзюка [5], 
М.І. Смоковича [6] та ін. Реалізація 
позитивного підходу дає змогу визна-
чити юридичну відповідальність як 
здатність, свідоме розуміння суб’єкта 
на виконання певних дій та реалізацію 
завдань, що висуваються перед ними, 
тобто свідоме неухильне дотримання 
особою покладених на неї обов’язків. 
У межах даного дослідження категорія 
«юридична відповідальність» розгля-
датиметься із застосуванням позитив-
ного підходу, що дає змогу врахувати 
не лише об’єктивний чинник впливу на 
особу правопорушника, а й суб’єктив-
ний підхід до усвідомлення негативних 
наслідків учиненого діяння.

Спроба застосувати інтегративний 
підхід до розуміння категорії «юри-
дична відповідальність» здійснена 
у наукових розробках Н.В. Заяць. Уче-
ною відзначався діалектичний зв'язок 
позитивного та негативного розуміння 
юридичної відповідальності, при цьому 
підкреслювалося, що лише в умовах 
досягнення належного рівня позитив-
ного впливу на особу правопорушника 
рідше виникає необхідність застосу-
вання негативного (ретроспективного) 
втручання. Окрім того, виконання 
покладених на особу обов’язків, ефек-
тивність їх реалізації за своїм рівнем 
правового застосування є вищою у разі 
свідомого розуміння особи щодо безу-
мовної доцільності такої форми своєї 
діяльності [7, с. 80–81]. Такий підхід 
є найбільш актуальним у разі необ-
хідності оптимізації правового регулю-
вання службових відносин, забезпе-
чення реалізації її етичного складника. 

У цілому загальнотеоретичний 
підхід до розуміння категорії «юри-
дична відповідальність» зводиться до 
виділення такої її безумовної ознаки, 
як нерозривність зв’язку з учинен-
ням правопорушення та необхідністю 
застосування заходів державного при-
мусу [8, c. 42–43]. 

Н.А. Берлач відзначає, що під кате-
горією «відповідальність» необхідно 
розуміти визначену реакцію держави 
на діяння особи, що суперечить уста-
новленим вимогам чинного законодав-
ства чи договору [9, с. 79].

В умовах розвитку сучасної юридич-
ної науки не визначено усталених під-
ходів до розуміння категорії «дисциплі-
нарна відповідальність». Вартим уваги 
є підхід, вироблений Д.М. Овсянко, що 
підкреслює необхідність для ефективної 
реалізації заходів дисциплінарної від-
повідальності встановлення наявності 
службового підпорядкування між осо-
бою-порушником та правозастосувачем 
[10, с. 43]. Широке тлумачення кате-
горії дисциплінарної відповідальності 
запропоноване в межах науки трудо-
вого права, зокрема такими її представ-
никами, як М.І. Іншин та А.Р. Мацюк, 
які відзначили, що під дисциплінарною 
відповідальністю розуміється застосу-
вання заходів дисциплінарного впливу 
на учасників трудоправових відносин 
[11, c. 730]. За підходом, обґрунтова-
ним О.В. Нікіфоровим, установлено, 
що дисциплінарна відповідальність роз-
глядається як обов’язок особи нести 
покарання, що застосовується у разі 
вчинення особою порушення встанов-
лених норм та стандартів службової 
дисципліни [12, с. 10]. 

Ототожнення категорій «дисциплі-
нарна відповідальність» та «заходи 
дисциплінарного впливу» відбувається 
у межах здійснених О.Ф. Ноздрачовим 
наукових досліджень [13, с. 503–505], 
що підтримано низкою інших пред-
ставників юридичної науки, зокрема, 
Г.С. Івановою [14, с. 163–168] та  
Г.Г. Петришиною-Дюг [15, с. 39–43]. 
Зокрема, Г.Г. Петришина-Дюг наголо-
шує на необхідності розуміння дисци-
плінарної відповідальності як обов’язку 
працівників зазнати певних утрат осо-
бистого характеру за вчинення дисци-
плінарного проступку, передбаченого 
нормами трудового законодавства 
[15, с. 39–40]. До засобів трудового 
регулювання відносить механізм засто-
сування дисциплінарної відповідаль-
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ності О.В. Родіонова; вченою визна-
чається доцільність реалізації заходів 
державного примусу в разі невико-
нання трудового обов’язку учасником 
відповідних правовідносин [16, с. 107].

Т.О. Коломоєць під дисциплінарною 
відповідальністю у широкому значенні 
розуміє гарантію забезпечення зміц-
нення службової дисципліни, запо-
бігання проявам корупції, дисциплі-
нарних проступків, при цьому вченою 
визначається як підстава до її застосу-
вання вчинення порушень правил вну-
трішнього розпорядку підприємства, 
установи, організації [3, с. 157]. 

Досліджуючи проблеми забезпе-
чення ефективності застосування захо-
дів дисциплінарної відповідальності, 
В.В. Доненко відзначає пріоритетність 
владно-розпорядчих методів правового 
регулювання такої сфери суспільних 
відносин, що є найбільш характерним, 
вочевидь, для адміністративно-управ-
лінських зв’язків [17, с. 120]. Окрім 
того, В.К. Колпаков та В.В. Доненко 
наголошують на поглинаючому харак-
тері адміністративних і дисциплінарних 
стягнень, що в службових правовід-
носинах свідчить про необхідність їх 
поєднання [17, с. 120–122]. 

У цілому, розуміючи прогресивність 
такого підходу, в межах даного дослі-
дження є необхідним визначити кри-
терії відмежування адміністративної 
та дисциплінарної відповідальності як 
гарантій забезпечення правової ефек-
тивності регулювання службових пра-
вовідносин. Критеріями розмежування 
адміністративної та дисциплінарної 
відповідальності необхідно визначити: 
правозастосовчі органи (у разі вчи-
нення адміністративного делікту до 
особи правообмежуючі заходи застосо-
вує орган, з яким порушник не перебу-
ває у трудових чи службово-трудових 
правовідносинах); характер правооб-
межувальних наслідків (у разі засто-
сування заходів дисциплінарної відпо-
відальності відносно особи-порушника 
застосовуються стягнення, характер 
та сутність яких створює перешкоди 
для просування по службі чи вза-

галі позбавляє особу права обіймати 
певні посади; у разі вчинення адміні-
стративного делікту такий наслідок 
є похідним та факультативним (тобто 
таким, що виникає лише через учи-
нення визначеного різновиду правопо-
рушення (зокрема, таким є корупційне 
чи корупціогенне правопорушення)). 
Безумовним критерієм відмежування 
механізмів дисциплінарної та адмі-
ністративної відповідальності є під-
става та процедура їх застосування. 
Зокрема, характер дисциплінарно-де-
ліктного провадження свідчить про 
неоднозначність та законодавчу невре-
гульованість процедур його реалізації 
на відміну від адміністративно-делік-
тного провадження.

Реалізація заходів дисциплінарного 
впливу має відповідати таким універ-
сальним правовим принципам право-
застосування, як законність, обґрун-
тованість, доцільність, справедливість, 
пропорційність обмеження, гласність, 
невідворотність та персоніфікація 
впливу [8, с. 48]. До спеціальних прин-
ципів застосування заходів дисциплі-
нарної відповідальності О.Д. Новак 
відносить оперативність реалізації від-
повідних стягнень, презумпцію невину-
ватості [18, с. 264–268]. 

Окрім заходів обмежувального 
впливу, що є складовою частиною меха-
нізму юридичної відповідальності, пози-
тивне розуміння останньої передбачає 
застосування заохочень. Застосування 
заохочень у сфері публічної служби 
дає змогу вирішити низку стратегіч-
них державницьких завдань, оптимізу-
вати діяльність із реалізацій функцій 
держави, що становить зміст профе-
сійної компетентності функціонування 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Пріоритетним завдан-
ням, що достатньо ефективно вирішу-
ється у разі оптимізації застосування 
заохочення як стимулювання сумлін-
ного виконання службових обов’язків, 
є забезпечення високої оцінки діяльно-
сті публічного службовця та його пере-
конання у «корисності» відповідаль-
ного, гідного ставлення до виконання 
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покладених на нього обов’язків та реа-
лізації наданих йому прав.

Ефективність впливу системи засо-
бів заохочення на особу публічного 
службовця базується на існуючій, від-
повідно до системи А. Маслоу, потреби 
кожної людини у визнанні [19, с. 133–
134; 20, с. 70–73]. Спираючись на 
досягнення психологічної та соціо-
логічної науки, заохочення мають 
позитивний вплив на внутрішній світ 
людини, сприяють реалізації публіч-
ним службовцем його суб’єктивних, 
насамперед нематеріальних, потреб. 
Досягнення такого висновку дає змогу 
обґрунтувати взаємозв’язок заохо-
чення з емоційно-психологічною сфе-
рою особистості, що визначає обов’я-
зок уповноважених владних суб’єктів 
до забезпечення ефективності вирі-
шення питання заохочення службової 
діяльності та її результатів. Аргумента-
цією необхідності забезпечення ефек-
тивності системи заохочень є, крім 
зазначеного, необхідність запобігання 
тяжким емоційним наслідкам службов-
ців, що може бути наслідком за відсут-
ності реалізації функції стимулювання 
сумлінності виконання покладених на 
особу службових обов’язків. 

Варто відзначити, що з урахуван-
ням вищезазначеного поєднання ретро-
спективного та позитивного підходів до 
розуміння категорії «юридична відпо-
відальність» у цілому і зокрема дисци-
плінарної відповідальності як її різно-
виду нехтування засобами заохочення 
та стимулювання як факторами забез-
печення ефективності реалізації етич-
них норм є недоцільним і таким, що 
суперечить концепції good governance 
(концепції публічного прозорого, від-
критого управління). 

Отже, заходи заохочення, під-
стави їх застосування розглядаються 
як гарантії забезпечення належності 
й ефективності реалізації норм етичних 
кодексів, як складова частина меха-
нізму позитивної юридичної відпові-
дальності публічних службовців. 

З урахуванням значення та ролі 
заходів заохочення у системі право-

вого регулювання проходження публіч-
ної служби вони, так само як і заходи 
юридичної відповідальності службов-
ців, мають визначатися на законодав-
чому рівні. Низький рівень вирішення 
такого завдання правового регулю-
вання публічної служби визначається 
фрагментарністю регулювання засто-
сування заходів заохочення. Варто 
підкреслити, що заохочення, їх засто-
сування не повинні стати засобом 
зловживання службовим становищем. 
Зокрема, постає питання: чи можливо 
розглядати визначення розміру призна-
чення премій на посаді як засіб заохо-
чення чи як спосіб зловживання служ-
бовим становищем? Фрагментарність 
та підзаконність правового регулю-
вання застосування засобів заохочення 
у службовій діяльності вимагає пошуку 
напрямів вирішення такої проблеми, 
адже її подолання своїм результатом 
буде мати, безумовно, підвищення 
ефективності виконання працівниками 
публічної служби покладених на них 
службових обов’язків. 

Статтю присвячено визначенню 
напрямів забезпечення правової ефек-
тивності етичних кодексів у регулю-
ванні службових відносин. Автором 
визначено необхідність здійснення 
трансформаційних змін структу-
ри адміністративного права, що 
обґрунтовується необхідністю вирі-
шення стратегічних завдань, що 
стоять перед сучасною державою, 
що полягає в оптимізації здійснення 
публічно-управлінської діяльності із 
забезпечення прав та свобод людини, 
що визначається як складова части-
на предмету науки адміністратив-
ного права. Метою наукової статті 
є визначення напрямів забезпечен-
ня правової ефективності етичних 
кодексів у регулюванні службових 
відносин. Автором підкреслено, що 
реалізація позитивного підходу дає 
змогу визначити юридичну відпо-
відальність як здатність, свідоме 
розуміння суб’єкта на виконання 
певних дій та реалізацію завдань, 
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що висуваються перед ними, тобто 
свідоме неухильне дотримання осо-
бою покладених на неї обов’язків. У 
межах даного дослідження категорію 
«юридична відповідальність» визна-
чено із застосуванням позитивного 
підходу, що дало змогу врахувати 
не лише об’єктивний чинник впливу 
на особу правопорушника, а й суб’єк-
тивний підхід до усвідомлення нега-
тивних наслідків учиненого діяння. 
У статті підкреслено, що вирішення 
завдання досягнення належного рів-
ня правової ефективності застосу-
вання заходів дисциплінарної відпо-
відальності та засобів заохочення є 
складником механізму забезпечення 
належного рівня правової реалізації 
етичних норм у регулювання відно-
син публічної служби. Як висновок 
обґрунтовано необхідність визна-
чення на законодавчому рівні систе-
ми заохочення як складової частини 
правового регулювання проходження 
публічної служби, так само як і сис-
теми заходів дисциплінарної відпові-
дальності службовців. 

Ключові слова: етична поведін-
ка, публічний службовець, норматив-
но-правові акти, службове право, дже-
рела, професійна етика.

Bulanova Yu. Directions of ensu-
ring the legal effectiveness of codes 
of ethics in the regulation of relations

The article is devoted to 
determining the directions of ensuring 
the legal effectiveness of ethical 
codes in the regulation of official 
relations. The author defines the 
need for transformational changes in 
the structure of administrative law, 
substantiates the need to address the 
strategic challenges facing the modern 
state, which consists in optimizing the 
implementation of public management 
activities to ensure human rights and 
freedoms, is defined as a component of 
the subject of science of administrative 
law. The aim of the scientific article is 
to determine the directions for ensuring 
the legal effectiveness of ethical 

codes in the regulation of official 
relations. The author emphasizes 
that the implementation of a positive 
approach allows us to define legal 
responsibility as the ability, a conscious 
understanding of the subject to perform 
certain actions and the implementation 
of the tasks put forward before them, 
that is, a conscious strict observance 
by a person of the duties assigned to 
him. In the framework of this study, 
the category of “legal liability” was 
determined using a positive approach, 
which allowed taking into account not 
only the objective factor of influence 
on the personality of the offender, 
but also the subjective approach 
to understanding the negative 
consequences of the committed act. The 
article emphasizes that the solution to 
the problem of achieving the appropriate 
level of legal effectiveness of the 
application of disciplinary measures 
and incentives is an integral part of 
the mechanism to ensure the proper 
level of legal implementation of ethical 
standards in the regulation of public 
service relations. As a conclusion, 
it was substantiated that the need 
to determine at the legislative level 
a reward system as part of the legal 
regulation of public service, as well as 
a system of disciplinary measures for 
employees.

Key words: ethical behavior, public 
servant, normative legal acts, official 
law, sources, professional ethics.
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