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Здійснено аналіз дисциплінарного провадження в органах Національної поліції 

України у контексті Закону України «Про Національну поліцію» та інших нормативних 
актів, прийнятих у зв’язку з реформуванням системи правоохоронних органів. 
Розглянуто співвідношення адміністративного законодавства та законодавства про 
працю у частині регулювання дисциплінарного провадження в органах Національної 
поліції. Надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ОРГАНАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ 

 
Осуществлен анализ дисциплинарного производства в органах Национальной 

полиции Украины в контексте Закона Украины «О Национальной полиции» и других 
нормативных актов, принятых в связи с реформированием системы правоохрани-
тельных органов. Рассмотрено соотношение административного законодательства и 
законодательства о труде в части регулирования дисциплинарного производства в 
органах Национальной полиции. Даны предложения по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы. 

Ключевые слова: дисциплинарное производство, органы внутренних дел, дисцип-
линарный устав, участники дисциплинарного производства. 
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THE LEGAL FRAMEWORK OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS  
IN BODIES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 

 
The article analyzes the disciplinary proceedings before the National Police of Ukraine in 

the context of the Law of Ukraine «On the National Police» and other regulations adopted in 
connection with reform of the police. We consider the ratio of administrative law and labor law 
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in the regulation of disciplinary proceedings before the National Police. The proposals on 
improvement of the legal framework. 

Key words: disciplinary proceedings; law enforcement bodies, disciplinary status, 
participants disciplinary proceedings. 
 
Постановка проблеми. Служба в органах Національної поліції України є одним із різновидів 

державної служби, безпосередньо пов’язаної із забезпеченням публічної безпеки, охороною 
громадського порядку, захистом життя, здоров’я прав і свобод громадян. З огляду на специфічний 
характер діяльності органів Національної поліції, держава встановлює підвищені вимоги до 
службового поводження працівників органів Національної поліції. Особлива увага звертається на 
неприпустимість в діяльності співробітників органів Національної поліції навіть найнезначніших 
фактів порушень службової дисципліни, етичних норм та інших порушень, які принижують 
авторитет органів Національної поліції та перешкоджають формуванню позитивної громадської 
думки про їхню діяльність. З урахуванням цих вимог співробітники поліції повинні бути прикладом 
суворого дотримання законності та дисципліни. За час створення та функціонування органів 
Національної поліції зафіксовано вчинення дисциплінарних проступків, що негативно впливає на 
мікроклімат у підрозділах поліції та є однією із перепон у формуванні її професійного іміджу. 

 
Ступінь розробленості теми. Проблеми проходження державної служби, реформування 

правоохоронних органів та забезпечення їх висококваліфікованими кадрами досліджували вчені в 
галузі адміністративного права, зокрема, В. Авер’янов, Г. Атаманчук, О. Бандурка, Ю. Битяк,  
Н. Бортник, С. Єсімов, М. Ковалів, В. Ортинський, В. Шамрай та ін. Службово-трудові відносини 
службовців у системі МВС України були предметом розгляду фахівців у галузі трудового права:  
В. Венедиктова, В. Воловика, М. Іншина, О. Лавриненка, І. Лаврінчук, О. Обушенка, Л. Остапенка, 
В. Процевського, В. Щербини та інших. Однак, незважаючи на підвищений інтерес до дисцип-
лінарної відповідальності працівників органів поліції, дослідження дисциплінарного провадження в 
органах Національної поліції повинно будуватися на основі чинного законодавства, з урахуванням 
інтересів осіб, які притягаються до дисциплінарної відповідальності, а також захисту інтересів 
держави з питань боротьби із правопорушеннями. 

 
Метою статті є аналіз дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України 

та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення на основі чинного законодавства. 
 
Виклад основного матеріалу. Служба в органах Національної поліції є одним з видів 

державної служби. Говорячи про державно-службові відносини загалом, необхідно зазначити, що в 
науковій літературі є дві позиції з питання їх правового регулювання. Перша стверджує, що 
службові відносини повинні регулюватися нормами законодавства про працю, з урахуванням 
специфіки цього виду професійної діяльності, встановленої спеціальним законодавством про 
державну службу. Друга позиція вважає державно-службові відносини адміністративними, 
вилучаючи зі сфери правового впливу норми законодавства про працю. Державна служба у цьому 
випадку розглядається як публічно-правовий інститут, що має цілісну систему, основану на 
служінні державі, а не окремому державному органу. На практиці державно-службові відносини 
виступають як трудові й адміністративні правовідносини. 

Питання про обсяг застосовуваних до співробітників органів Національної поліції під час 
проходження ними служби норм трудового законодавства в сучасній вітчизняній науці залишається 
дискусійним, що великою мірою обумовлено Законом України «Про Національну поліцію». 

З огляду на дослідження авторів навчального посібника «Управління в органах виконавчої 
влади» В. Ортинського, З. Кісіль, М. Ковалів, регулювання службових відносин за участю 
працівників органів внутрішніх справ, які становлять за всіма ознаками відносини найманої праці, 
має комплексний характер і здійснюється нормами адміністративного та законодавства про працю 
[1, с. 217–218].  
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Аналогічну позицію неодноразово висловлював Вищий адміністративний суд України [2].  
Законодавство України про працю регулює правовідносини, що виникли в зв’язку з 

проходженням служби в органах Національної поліції, у випадках, передбачених спеціальними 
правовими актами, або тоді, коли ці правовідносини не врегульовані ними і потрібне застосування 
норм Кодексу законів про працю України за аналогією. Закон України «Про Національну поліцію» 
та Положення про службу в органах Національної поліції України за своїм призначенням 
здійснюють єдине нормативне регулювання діяльності органів Національної поліції, проходження в 
них служби, а також забезпечують дотримання та виконання прав і обов’язків їх співробітників. 

Основним принципом побудови та функціонування системи державної служби є єдність 
правових і організаційних засад, що передбачає законодавче закріплення єдиного підходу до 
організації державної служби. Спеціальні норми, які регулюють службові відносини державної 
служби, можуть відрізнятися від норм, що регламентують відносини, що виникають у процесі 
реалізації права на вільне розпорядження своїми здібностями до праці в інших формах (зокрема, з 
укладенням трудового договору). 

На нашу думку, доцільно, щоб правовідносини на службі в органах Національної поліції у 
випадках, не врегульованих спеціальним законодавством, регулювало законодавство про державну 
службу, а за відсутності необхідних норм – законодавство про працю. Ст. 60 «Правове регулювання 
служби в поліції» Закону України «Про Національну поліцію» вказує, що проходження служби в 
поліції регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Правовідносини, 
пов’язані зі службою в органах Національної поліції, її проходженням і припиненням, а також з 
визначенням правового положення (статусу) співробітника органів Національної поліції 
(поліцейських і співробітників служби цивільного захисту) є предметом правового регулювання 
спеціальних законів [4, c. 54].  

Як зазначає В. Гурін, на відміну від інших правовідносин, пов’язаних зі службою в органах 
внутрішніх справ, відносини, зумовлені залученням співробітників до дисциплінарної 
відповідальності, регулюються спеціальним законодавством, що перейшло у чинне законодавство з 
правового регулювання, яке діяло до 1991 р. [5].  

В історичному ракурсі розрізнялись два види дисциплінарної відповідальності – загальна і 
спеціальна. Перша регулюється загальним трудовим законодавством. Друга – спеціальними 
нормативними актами та встановлена для певних категорій працівників. Відрізняються ці два види, 
як вказував В. Скобелкін, колом осіб, які підпадають під дію норм щодо заходів дисциплінарного 
стягнення та встановлений порядок оскарження стягнень [6, с. 11–12]. На думку Д. Гавриленка, для 
державних службовців, зокрема осіб середнього та старшого начальницького складу органів 
Національної поліції, передбачена дисциплінарна відповідальність відповідно до статутів про 
дисципліну, в яких визначено підвищені вимоги до працівників і їх ставлення до праці. У зв’язку з 
цим статути передбачають додаткові, суворіші дисциплінарні стягнення [7, с. 296–297]. 

Л. Корнут звертає увагу на особливість диференціації дисциплінарної відповідальності, яка 
пов’язана з колом осіб, на яких вона поширюється, джерелами її правового регулювання, поняттям 
дисциплінарного проступку, цільовим і функціональним призначенням, сутністю та змістом 
правовідносин, в межах яких державні службовці притягаються до відповідальності, видами 
дисциплінарних стягнень та порядком їх застосування [8, с. 85–86]. Л. Остапенко вважає 
дисциплінарну відповідальність частиною адміністративного права, розглядаючи дисциплінарну 
відповідальність державних службовців як основний вид дисциплінарного примусу в рамках 
службових правовідносин [9, с. 79–80]. 

Розглядаючи правову основу дисциплінарного провадження в органах Національної поліції, 
слід враховувати, що останні являють собою складну державну систему, до складу якої входить 
центральний апарат і територіальні органи Національної поліції, освітні, наукові організації, 
підрозділи матеріально-технічного постачання, а також інші організації та підрозділи, створені для 
виконання завдань і здійснення повноважень, покладених на органи Національної поліції. Особовий 
склад органів Національної поліції залежно від правового положення поділяється на три групи. 
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До першої групи належать працівники, які перебувають у трудових відносинах з робото-
давцем системи МВС України. Їх правове становище, дисциплінарна відповідальність, порядок 
застосування дисциплінарних стягнень регулюються законодавством про працю. 

Другу групу становлять державні службовці, порядок проходження служби, порядок притягнення 
до дисциплінарної відповідальності регулюється законодавством України про державну службу. 

До третьої групи належать поліцейські Національної поліції.  
Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» поліцейським є громадянин, який 

взяв на себе зобов’язання щодо проходження державної служби в органах Національної поліції на 
посаді рядового або начальницького складу і якому в установленому законом порядку присвоєно 
спеціальне звання рядового або начальницького складу. Зазначена група є основою органів 
Національної поліції.  

На думку М. Коваліва, правовий статус співробітників органів внутрішніх справ (у контексті 
Закону України від 23.12.2015 р. № 901-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» – поліцейського) 
відрізняється від правового статусу державних службовців інших видів державної служби, 
працівників, що є наслідком специфіки їхньої діяльності. Спеціальним законодавством, що регулює 
правовідносини, пов’язані зі службою в органах Національної поліції, для співробітників вста-
новлена особлива дисципліна, особливі види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування 
[10, с. 224–225].  

Відмінною рисою цього виду порушень є те, що протиправними діями (бездіяльністю) 
співробітників створюється реальна загроза порушення або відбувається порушення прав і свобод 
людини та громадянина та порушуються вимоги до службового поводження, яких співробітник 
повинен дотримуватися під час  своєї службової діяльності та в позаслужбовий час. 

Дисциплінарна відповідальність за вчинення проступку, зарахованого до цієї категорії, може 
настати незалежно від часу доби та місця його вчинення, якщо порушуються обмеження, обов’язки 
та заборони, пов’язані зі службою в органах Національної поліції, а також встановлені 
законодавством про протидію корупції. Відмінною особливістю цієї категорії порушень є те, що всі 
вони за законом зараховані до категорії дисциплінарних проступків. 

Дисциплінарне провадження в органах Національної поліції – це вид адміністративно-
юрисдикційної діяльності, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством для 
вирішення дисциплінарної справи і застосування до винної особи дисциплінарних заходів з метою 
зміцнення та забезпечення службової дисципліни. 

Сьогодні порядок дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України 
регулюється різними за юридичною силою нормативними правовими актами. Правова основа 
дисциплінарного провадження в органах Національної поліції характеризується багаторівневим 
галузевим регулюванням, як по горизонталі, так і по вертикалі. Нормативні правові акти, що 
становлять правову основу дисциплінарного провадження, можна класифікувати за такими 
підставами: 

– за юридичною силою: Конституція України, закони, підзаконні акти; 
– за предметом правового регулювання: основні нормативні правові акти, тобто ті, що 

безпосередньо регламентують питання дисциплінарного провадження, і додаткові, які на сферу 
дисциплінарного провадження прямо не поширюються, але фактично містять правила його 
здійснення; 

– за суб’єктами дисциплінарного провадження: нормативні правові акти, що регулюють 
правовідносини за участю працівників, нормативні правові акти, що регулюють правовідносини за 
участю державних службовців, і нормативні правові акти, що регулюють правовідносини за участю 
поліцейських; 

– за сферою застосування: загальні нормативні правові акти, дія яких поширюється не тільки 
на поліцейських Національної поліції, а й на державних службовців інших видів державної служби, 
працівників, і спеціальні, що регулюють правовідносини тільки за участю поліцейських Націо-
нальної поліції. 
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Основним нормативно-правовим актом є Конституція України, яка, зважаючи на її вищу 
юридичну силу і пряму дію на всій території країни, поширюється на всі види дисциплінарного 
провадження незалежно від його суб’єктів, оскільки закріплює основні права та обов’язки людини і 
громадянина, принципи функціонування системи органів державної влади. У Конституції України 
закріплено норму права про те, що дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина є 
обов’язком держави, передбачена рівність громадян перед законом і судом, визначено принцип 
законності в діяльності органів державної влади та їх обов’язок дотримуватися Конституції України 
і законів, сенс і зміст яких визначають права і свободи людини і громадянина, право на оскарження 
рішень державних органів. 

Конкретизуючи положення Конституції України, які встановлюють, що в Україні визнається 
право на індивідуальні трудові суперечки за допомогою встановлених законом способів дозволу, 
безпосередньо пов’язаних з правом на оскарження дисциплінарного стягнення, Вищий адмініст-
ративний суд України в інформаційному листі 26.05.2010 № 753/11/13-10 «Про розв’язання спорів, 
що виникають з відносин публічної служби» роз’яснив порядок вирішення службових суперечок. 
Це знайшло відображення у наказі МВС України 12.03.2013 № 230 «Про затвердження Інструкції 
про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України» щодо 
процедури розгляду службового спору, права співробітника, який звернувся за дозволом стосовно 
службового спору, його дії в разі незгоди з прийнятим за службовим спором рішенням [2; 14]. 

Аналізуючи такий вид правового джерела дисциплінарного провадження в органах Націо-
нальної поліції, як закони, необхідно зазначити, що Закон України «Про Національну поліцію» 
безпосередньо питання дисциплінарної відповідальності не регулює, а містить в ст. 19 норму, 
згідно з якою у разі вчинення протиправних діянь на поліцейських покладається кримінальна, 
адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність відповідно до закону. 
Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також 
застосування до поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної 
поліції України, що затверджується законом [3]. 

Якщо розглядати цю норму  у взаємозв’язку з перехідними положеннями Закону України 
«Про Національну поліцію», що закріплює пріоритет у правовому регулюванні служби в поліції за 
законодавством України, що регламентує питання проходження служби в органах Національної 
поліції, то видається логічно обґрунтованим застосування до правовідносин, пов’язаних, зокрема, з 
притягненням співробітників поліції до дисциплінарної відповідальності, Дисциплінарного статуту 
органів внутрішніх справ України [11]. 

Сьогодні зазначений нормативний правовий акт є основним правовим джерелом дисцип-
лінарного провадження в органах Національної поліції, які мають форму закону. Дисциплінарний 
статут в органах Національної поліції встановлює підвищені вимоги до службової дисципліни, 
детально регламентує порядок розгляду справи про дисциплінарний проступок, дає визначення 
порушення службової дисципліни, містить перелік порушень службової дисципліни. Одна з переваг 
цього закону – чітка регламентація положень, що стосуються процедур проведення службової 
перевірки та вирішення службових суперечок, зокрема з питань, пов’язаних із притягненням до 
дисциплінарної відповідальності. 

Слушною вважаємо думку В. Поплавського про тимчасове застосування Дисциплінарного 
статуту органів внутрішніх справ України сьогодні, за відсутності Дисциплінарного статуту 
Національної поліції України [12].  

Мотивацією для розроблення цього Дисциплінарного статуту стала необхідність врегулю-
вання порядку накладення на співробітників органів внутрішніх справ дисциплінарних стягнень, 
що сприятиме покращенню їхньої службової дисципліни. 

Пропонований проект дисциплінарного статуту ОВС складається з п’яти розділів, які 
визначають сутність службової дисципліни в органах внутрішніх справ (у Національній поліції) 
України, обов’язки  працівників з дотримання і підтримки службової дисципліни, обов’язки і права 
керівників (начальників) з підтримки службової дисципліни, обов’язковість виконання наказів і 
розпоряджень керівника (начальника), порядок застосування заходів заохочення, порядок 
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накладення та виконання дисциплінарних стягнень, порядок обліку заходів заохочення і дисцип-
лінарних стягнень, порядок оскарження дисциплінарних стягнень.  

Наступним джерелом, що становить правову основу дисциплінарного провадження в органах 
Національної поліції, є відомчі нормативно-правові акти МВС України, що є органом виконавчої влади, 
який здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового 
регулювання у сфері діяльності Національної поліції. Правомочність МВС України та Національної 
поліції з видання нормативно-правових актів встановлена Законом України «Про центральні органи 
виконавчої влади» та Положенням про Міністерство внутрішніх справ України [13].  

Серед наказів МВС України, які регулюють питання дисциплінарного провадження, є накази 
МВС України від 12.03.2013 р. № 230 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 
службових розслідувань в органах внутрішніх справ України» [14]. Цим наказом затверджено 
порядок організації роботи з проведення службових розслідувань. Разом з тим, його дія не поши-
рюється на державних службовців і працівників органів, організацій і підрозділів Національної 
поліції України. 

Друга група – це накази МВС України, які регулюють питання проходження служби в 
органах Національної поліції і не зачіпають сферу дисциплінарного провадження, але передбачають 
правила його здійснення. Для прикладу, наказ МВС України від 17.11.2015 р. № 1465 «Про 
затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських», від 22.02.2012 р.  
№ 155 «Про затвердження правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького 
складу органів внутрішніх справ України», від 26.03.2010 р. № 90 «Про стан дисципліни й 
законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ і заходи щодо його покращання», 
наказ МВС України від 12.03.2013 р. № 230 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 
службових розслідувань в органах внутрішніх справ України». 

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ містить вичерпний перелік посадових осіб 
системи органів Національної поліції, повноважних призначати на посаду, звільняти з органів 
Національної поліції, а також затверджує порядок здійснення цих повноважень. У випадках 
призначення на нижчу посаду і звільнення з органів Національної поліції в дисциплінарному 
порядку зазначені норми слугують правилами дисциплінарного провадження. 

Аналогічно в межах дисциплінарного провадження в органах Національної поліції 
застосовується наказ МВС України від 17.11.2015 р. № 1465 «Про затвердження Інструкції про 
порядок проведення атестування поліцейських», який встановлює процедуру її підготовки, 
проведення, повноваження посадових осіб. У разі прийняття рішення про проведення позачергової 
атестації під час реалізації дисциплінарних стягнень у вигляді переведення на нижчу посаду та 
звільнення з органів Національної поліції зазначені норми також є правилами дисциплінарного 
провадження. З огляду на те, що важливе значення в дисциплінарному провадженні органів 
Національної поліції має попереджувально-профілактична робота з посадовими особами та оціню-
вання її ефективності в підтримці правопорядку і службової дисципліни, до джерел правового 
регулювання можна зарахувати наказ МВС України від 26.03.2010 р. № 90 «Про стан дисципліни й 
законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ і заходи щодо його покращання», 
який встановлює організаційно-правові основи морально-психологічного забезпечення усіх видів 
оперативно-службової діяльності.  

Наказ закріплює основні завдання попереджувально-профілактичної роботи, спрямовані на 
формування у працівників вірності своїй державі – Україні, Присязі поліцейського Національної поліції 
України та професійному обов’язку, вироблення та розвиток у поліцейських комплексу морально-
психологічних якостей патріота, громадянина та професіонала, культури поведінки в поєднанні з 
високим рівнем правової свідомості, для досягнення яких повинні використовуватися такі методи 
виховання, як переконання, приклад, змагання, заохочення, примус, критика дій і вчинків. 

У контексті реформи системи роботи з персоналом регіонального підрозділу МВС України, 
зміцнення авторитету органів Національної поліції серед населення та підвищення престижу 
служби на основі ефективного виконання оперативно-службових завдань дотримання прав людини 
та громадянина, норм службової дисципліни, законності та професійної етики є основним 
пріоритетом кадрової політики [16]. 
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Необхідно зауважити, що у нормативно-правових актах МВС України не відображається 
інформаційна складова дисциплінарної практики в територіальних підрозділах поліції, що 
суперечить ст. 9 «Відкритість та прозорість» Закону України «Про Національну поліцію». У цьому 
випадку, з урахуванням формування єдиного інформаційного простору в діяльності державних 
органів, доцільно відобразити інформаційний аспект профілактики проступків у Дисциплінарному 
статуті Національної поліції України [17]. 

 
Висновки. Дослідження нормативно-правової бази дисциплінарного провадження в органах 

Національної поліції показує, що їм притаманна спадкоємність правових приписів з одночасним 
удосконаленням юридичної техніки, процедурних питань, уточненням суб’єктного складу, видів 
дисциплінарних стягнень. Становлення дисциплінарного провадження нерозривно пов’язане з 
удосконаленням системи правоохоронних органів, які реалізують внутрішню функцію забезпечення 
публічного порядку та безпеки. Відносини, пов’язані з притягненням співробітників органів Націо-
нальної поліції до дисциплінарної відповідальності, регулюються виключно нормами адміністративного 
права. Наявність різних за юридичною силою нормативних правових актів, які є правовими джерелами 
дисциплінарного провадження, свідчить про багаторівневе галузеве регулювання. Множинність 
нормативних правових актів, що регламентують дисциплінарне провадження в органах Національної 
поліції, зумовлює доцільність подальших досліджень у частині правозастосування нормативно-
правових актів під час здійснення дисциплінарного провадження, що сприятиме впорядкуванню 
юридичних дій і адміністративних процедур, мінімізації помилок, уникненню необхідності співвідно-
шення правових норм, що містяться у різних правових джерелах.  
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