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Реформа правоохоронних органів у цілому та створення На-
ціональної поліції як її складова привертають увагу фахівців, нау-
ковців, громадськості. Це обумовлено тим, що подальша розбудова 
правової демократичної української держави неможлива без за-
кладення нормативних підвалин поліції, яка створюється та му-
сить функціонувати за європейськими стандартами. 

Ефективність реформи залежить від комплексу чинників, 
серед яких важливе місце посідає реформування інституту дисци-
плінарної відповідальності працівників Національної поліції, оскі-
льки чинний Дисциплінарний статут ОВС не позбавлений ритори-
ки та концепцій радянського минулого. Розуміючи важливість ін-
ституту дисциплінарної відповідальності, його досліджували такі 
фахівці, як С. В. Алфьоров, О. І. Гарасимів, К. В. Коваленко, Р. В. Ми-
ронюк, О. Ю. Чапала та ін. Водночас досі не здійснено порівняння 
інтерпретацій базових понять нового та попереднього законодав-
ства про дисциплінарну відповідальність. Тому ми проаналізуємо 
базові дефініції чинного Дисциплінарного статуту Національної 
поліції – «службова дисципліна» та «дисциплінарний проступок» – 
та порівняємо їх з попередніми варіантами. 

Структуруємо визначення поняття «службова дисципліна» у 
вигляді таблиці (тут і далі курсив наш – Р. В., Ю. Г.): 

 

Попередній Статут 
Один з проектів Ста-
туту НПУ 

Чинний Статут НПУ 

дотримання постійне та безумовне 
виконання  

дотримання 

особами рядового і на-
чальницького складу 

поліцейськими поліцейським 
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Конституції і законів 
України, актів Прези-
дента України і Кабіне-
ту Міністрів України, 
наказів та інших нор-
мативно-правових ак-
тів Міністерства внут-
рішніх справ України, 
підпорядкованих йому 
органів і підрозділів та 
Присяги працівника 
органів внутрішніх 
справ 

обов’язків, які визна-
чені Законом України 
«Про Національну 
поліцію», цим Стату-
том, іншими норма-
тивно-правовими ак-
тами, а також нака-
зами керівників 

Конституції і законів 
України, міжнародних 
договорів, згода на 
обов’язковість яких 
надана Верховною 
Радою України, актів 
Президента України і 
Кабінету Міністрів 
України, наказів Наці-
ональної поліції Укра-
їни, нормативно-
правових актів Мініс-
терства внутрішніх 
справ України, Прися-
ги поліцейського, на-
казів керівників 

 
На нашу думку, визначення службової дисципліни лише че-

рез термін «дотримання» є не повною мірою коректним, оскільки 
теорія права визнає, що у формі «дотримання» реалізуються лише 
норми-заборони. До того ж форма «дотримання» полягає у пасив-
ній реалізації правових приписів шляхом усунення від забороненої 
поведінки. Натомість в одному з проектів1 Дисциплінарного ста-
туту визначення доцільно використовувало термін «виконання», 
тому що на практиці дисципліна правоохоронців полягає саме у 
виконанні їхніх обов’язків, активній поведінці. Водночас повне 
ігнорування проектом у цьому визначенні терміна «дотримання» 
є помилкою, оскільки в цьому випадку недотримання поліцейсь-
ким якої-небудь встановленої законодавством заборони, суворо 
кажучи, не буде містити склад дисциплінарного проступку. На-
приклад, заборона поліцейським «висловлювати особисте став-
лення до діяльності політичних партій під час виконання службо-
вих повноважень»2. Тому, на нашу думку, дефініцію варто сформу-
лювати як «виконання обов’язків та дотримання заборон». 

Крім того, формулювання у попередньому та чинному ста-
тутах «наказів та інших нормативно-правових актів» та у чинному 
Статуті «наказів Національної поліції України, нормативно-
правових актів МВС» de jure обмежує поліцейського необхідністю 
дотримуватись лише вимог саме нормативно-правових актів. На-

                                                 
1 Проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національ-

ної поліції» від 01.02.2016 № 3857. 
2 ч. 4 ст.10 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41, ст. 379. 
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томість приписів великого масиву правозастосовних наказів, роз-
порядчих актів правоохоронці можуть нібито і не дотримуватись. 
Згаданий нами проект Статуту пропонував більш виважену дефі-
ніцію, яка не виключала правові акти ненормативного характеру з 
обсягу актів, приписи яких необхідно реалізовувати. 

Продовжуючи аналізувати базові дефініції Статуту ОВС ми на-
штовхуємося на невдалу юридичну конструкцію у визначенні дисци-
плінарного проступку – «невиконання чи неналежне виконання осо-
бою рядового або начальницького складу службової дисципліни»1. 
Враховуючи, що дисципліна визначалась через родовий термін «до-
тримання», проступком поставало «невиконання чи неналежне вико-
нання дотримання», що виглядало некоректним. 

Натомість чинний Дисциплінарний статут НПУ пропонує 
слушну та виважену дефініцію: «Дисциплінарним проступком ви-
знається протиправна винна дія чи бездіяльність поліцейського, 
що полягає в порушенні ним службової дисципліни, невиконанні 
чи неналежному виконанні обов’язків поліцейського або виходить 
за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законо-
давством для поліцейських, а також у вчиненні дій, що підривають 
авторитет поліції»2, яка визначає основні ознаки об’єктивної сто-
рони правопорушення. 

Водночас чинний Статут, на нашу думку, недоцільно відмо-
вився від виокремлення грубого дисциплінарного проступку, про-
понованого раніше в одному з проектів, який включав точне пере-
рахування особливостей його суб’єктивних (умисна форма вини) 
та об’єктивних («всупереч принципам та завданням Національної 
поліції України, наслідком якої стало заподіяння істотної шкоди 
особі, суспільству чи державі, або посягання на організацію управ-
ління Національної поліції») складових, а також вичерпний пере-
лік таких проступків та визначення виду дисциплінарного стяг-
нення за грубий проступок (звільнення зі служби в поліції). 

Отже, можемо констатувати, що чинний Дисциплінарний 
статут запропонував виважене визначення поняття «дисципліна-
рний проступок» та разом з тим не позбавився від такого сумнів-
ного підходу до дефініції «службова дисципліна» через родовий 
термін «дотримання». 

                                                 
1 Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх 

справ» від 22.02.2006 № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України від 
21.07.2006 – 2006 р., № 29, стор. 1062, ст. 245 (втратив чинність). 

2 Ст. 12 Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної 
поліції України» від 15.03.2018 № 2337-VIII // Відомості Верховної Ради 
України від 20.07.2018 – 2018 р., № 29, стаття 233. 




