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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виходячи з історії державності незалежної України

можна констатувати, що забезпечення прав і свобод люди(

ни не відповідає гарантіям, визначеним Основним Законом

України. Сьогодення потребує нагального реформування

всіх сторін і сфер життєдіяльності людей. Конституцією Ук(

раїни закріплено, що права і свободи людини визначають

зміст і спрямованість діяльності держави. За свою діяльність

вона відповідає перед людиною (стаття 3). Органи законо(

давчої, виконавчої та судової влади реалізують функції дер(

жави. З метою забезпечення прав і свобод людини діяльність

усіх органів держави спрямована на упорядкування, орга(

нізацію життя, забезпечення стабільності та розвитку сус(

пільства. Статтею 19 Конституції України гарантується, що

органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані дія(

ти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед(

бачені Конституцією та законами України. Статтею 56 закр(

іплено право кожного на відшкодування за рахунок держа(

ви матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконни(

ми рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної

влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними

своїх повноважень [12]. Діяльність органів державної вла(

ди та їх посадових і службових осіб має бути спрямована на

охорону і гарантування свободи, прав та інтересів, честі і

гідності людини. Адже сьогодні імперативом зовнішньої і

внутрішньої політики Україні є стратегічний курс на євро(

пейську інтеграцію. Одним із обов'язкових критеріїв для
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вступу до Європейського Союзу є дотримання принципів

правової держави. Тож, в Україні забезпечення прав і сво(

бод людини є головним завдання всіх гілок влади, за на(

лежне виконання якого вони відповідальні перед людиною.

У державному управлінні відповідальність набуває особ(

ливого характеру, оскільки багато вчинків та дій породжу(

ють глибокі соціальні наслідки, зумовлюють долі мільйонів

людей. Необхідно чітко усвідомлювати, що результати уп(

равлінських рішень і дій, що відбивають розпорядження

великими політичними, матеріальними, фінансовими і духов(

ними цінностями, не можна порівняти з санкціями, які мож(

на реально пред'явити посадовій особі. За управлінські по(

милки, зловживання, недоліки народам доводиться розра(

ховуватися десятиріччями [2, с. 304]. Однак головним по(

казником роботи управлінців державного апарату зали(

шається не якісне виконання органом чи посадовою особою

нормативно визначеної компетенції, функцій та повнова(

жень, а механічне відтворення команд "згори" з наміром

догодити вищому начальнику [1, ст. 68]. Сформовані дії вла(

ди бувають некоректними, недосяжними, непогодженими,

не відповідають сучасності, що дає змогу керівникам краї(

ни, які фактично безконтрольно розпоряджаються коло(

сальними ресурсами і мають усі необхідні повноваження,

не нести відповідальності за результати і наслідки пропо(

нованої ними державної політики [17, ст. 7—8]. З огляду

на це в державному управлінні забезпечення відносин

відповідальності становить актуальну проблему.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Категорія "відповідальність" стала предметом дослід(

ження таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Г. Ата(

манчук, О. Гончаренко, Т. Заворотченко, М. Конох, Н. Пла(

хотнюк, В. Тугаринов, О. Сушинський та ін. Розуміння базо(

вої категорії "відповідальність" містяться у низці грунтов(

них енциклопедичних видань різних галузей науки [4; 5; 7;

20; 21; 26; 27]. Окремі аспекти відповідальності були пред(

метом дисертаційних досліджень, які проводили О. Охотні(

кова [14], Р. Павленко [15], І. Савченко [18], О. Тітаренко

[25] та ін. Разом з тим у зазначених публікаціях не приділя(

лася увага тлумаченню такого специфічного визначення, як

індивідуальна відповідальність осіб, уповноважених на ви(

конання функцій держави.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення індивідуальної відповідаль(

ності осіб, уповноважених на виконання функцій держави,

а також виділення відповідальності посадових і службових

осіб органів державної влади, закріпленої сучасним вітчиз(

няним законодавством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні та зарубіжні дослідники різних галузей науки

постійно приділяють увагу визначенню і розумінню базової

категорії "відповідальність". Зокрема Атаманчук Г.В. зазна(

чає, що "відповідальність" — це явище загальносоціальне,

яке містить економічні, моральні, культурні, психологічні та

інші аспекти. Він вважає, що "відповідальність" у суспільних

відносинах має складну структуру і розкривається, насампе(

ред, у взаємозв'язку, взаємодії однієї особи з іншими, особи

з колективом та суспільством [2, с. 302]. На думку Сушинсь(

кого О., "відповідальність" — це один з основних засобів уп(

равління, який є і методом управління, є однією із стадій уп(

равлінського процесу і засобом забезпечення законності та

дисципліни [24, с. 42]. Тугаринов В.П. розумів категорію

"відповідальність" як здатність людини передбачати резуль(

тати своєї діяльності та визначати її виходячи з того, яку ко(

ристь або шкоду вона принесе суспільству [11, с. 62].

За дефініцією енциклопедичного характеру "відпові(

дальність" у широкому розумінні — це свідоме ставлення осо(

би до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних зав(

дань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення

суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціаль(

ного розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або

певної групи [5]. У науці державного управління категорію

"відповідальність суспільна" визначають як ступінь відповідності

дій суб'єктів суспільства, зокрема держави, взаємним вимога(

ми, чинним правовим та іншим суспільним нормам, загальним

інтересам [26, с. 26]. Соціологи виділяють категорію "відпові(

дальність соціальна". Це міра відповідності дій соціальних

суб'єктів взаємним вимогам, чинним правовим та іншим сусп(

ільним нормам, загальним інтересам [20, с. 42]. "Відповідальність

політичну" науковці розглядають як різновид соціальної відпо(

відальності, який означає морально(психологічну настанову

суб'єктів політики, яка грунтується на глибокому розумінні сен(

су і наслідків політичної діяльності. Вона базується на взаємодії

суб'єктів у галузі політики, основаній на спільній залежності від

їх спільної мети та політичних інтересів, необхідності виконання

взаємних зобов'язань та спільно встановлених правил, а також

готовності до сприйняття санкцій у разі порушення цих правил

[27, с. 142]. Видом соціальної відповідальності у науці є і "юри(

дична відповідальність", сутність якої полягає в застосуванні до

правопорушників, фізичних та юридичних осіб передбачених за(

конодавством санкцій, що забезпечуються у примусовому по(

рядку державою [4, с. 109]. Науковці зазначають, що механізм

дії відповідальності передбачає взаємодію її суб'єктів (носіїв) і

об'єкта (перед ким саме відповідають), контроль за ступенем

виконання суб'єктом своїх обов'язків перед об'єктом, а також

встановлення правоти чи провини в діяльності суб'єкта. Історич(

но суб'єкт і об'єкт можуть змінювати свої місця [27, с. 141].

Різноманітні види та аспекти "відповідальності" до(

сліджувалися у працях з державного управління, юридичних,

філософських, політичних наук тощо. Зокрема, у дисертації

Савченка І.Г. визначено, що суб'єкт соціальної діяльності мо(

жуть встановити певну взаємодію, яка є складовою соціальної

політики. На цьому рівні категорія соціальної політики не про(

сто стає персоналізованою, набуває суб'єкта активності, але й

(що значно важливіше) набуває відповідальності [18, с. 123—

124]. Він розглянув соціальну відповідальність у системі від(

носин "держава(людина" таким чином: соціальна відпові(

дальність держави (органів державної влади) і людини як фор(

ма регуляції суспільної поведінки має дихотомічний характер і

означає сумлінне, відповідальне ставлення цих суб'єктів до

своєї діяльності (поведінки), а у разі порушення ними прав та

законних інтересів іншої сторони, невиконання своїх обов'язків

та своєї соціальної ролі стосовно іншої сторони отримання цим

суб'єктом — певних негативних наслідків, позбавлень [18, с.

79]. У роботі Павленка Р.М. визначено, що головна рольова

функція парламентської відповідальності уряду полягає в оп(

тимізації взаємодії між законодавчою і виконавчою гілками

влади на засадах гнучкого поділу її через запровадження їх

спільної відповідальності для забезпечення цільової узгодже(

ності дій [15, с. 6]. У дисертації Тітаренко О.Г. поняття

відповідальність — це соціально(філософська категорія, що

відображає об'єктивний характер взаємодії суб'єктів діяльності

на підставі вимог, що взаємно пред'являються і детерміновані

моральними, юридичними, професійними та соціальними нор(

мами взаємодії, прийнятими у суспільстві [25, с. 66]. Охотніко(

ва О.М. визначила, що відповідальність керівника виникає як

наслідок здійснення необхідного і належного за умов віднос(

но вільного вибору способів і засобів їх реалізації [14, с. 183].

Проведений аналіз базової категорії "відповідальність"

призводить до висновку, що відповідальність Конституційно(

го Суду України та органів державної влади є ключовою у їх

взаємодії щодо забезпечення прав і свобод людини. Функ(

ція відповідальності цих органів полягає в оптимізації їх взає(

модії на засадах поділу влади через запровадження спільної

відповідальності з метою забезпечення дій стосовно захисту

та забезпечення прав і свобод людини. Відповідальність Кон(

ституційного Суду України та органів державної влади озна(

чає сумлінне, відповідальне ставлення цих суб'єктів до своєї

діяльності, а у разі порушення ними прав та законних інте(

ресів людини, невиконання своїх обов'язків та своєї ролі сто(

совно людини — отримання ними певних негативних наслідків

(санкцій). На нашу думку, відповідальність у взаємодії орга(

ну конституційної юрисдикції з органами державної влади є

головним важелем повноцінної реалізації громадянами своїх

прав і свобод.

З метою виділення відповідальності у взаємодії Консти(

туційного Суду України з органами державної влади в забез(

печенні прав і свобод людини, необхідно розглянути форми

відповідальності, які діють у суспільстві. Тож, науковці розр(

ізняють такі форми відповідальності, як моральна і матері(

альна, політична і юридична, індивідуальна і колективна тощо.

Позаправовими формами відповідальності вважаються мо(

ральна, етична, громадська, політична, партійна, виробнича,

корпоративна, сімейно(побутова, релігійна тощо. Розрізня(

ють відповідальність позитивну (активну, перспективну, про(

спективну), тобто орієнтовану на майбутнє, та негативну (рет(

роспективну), пов'язану із застосуванням санкцій за вже

скоєні проступки, тобто за порушені права і свободи людини

[2, с. 303]. Метою юридичної відповідальності є запобігання

правопорушенням. До функцій юридичної відповідальності

належать репресивно(каральна, попереджувальна, право(

відновлювальна (компенсаційна) і виховна. Репресивно(ка(

ральна свідчить про те, що юридична відповідальність є ак(

том відплати держави щодо правопорушника та засобом, що



Інвестиції: практика та досвід № 7/2015156

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

попереджує нові правопорушення. Попереджувальна, або

превентивна функція покликана забезпечити запобігання но(

вим правопорушенням через загрозу для правопорушника

зазнати певних втрат за скоєне правопорушення. Право(

відновлювальна, або компенсаційна функція притаманна май(

новій відповідальності. Стягнення заподіяної шкоди з право(

порушника компенсує збитки потерпілій стороні, відновлює

її майнові права. Виховна функція полягає в тому, що за її

допомогою здійснюється психологічний вплив на свідомість

правопорушника [9, с. 124]. Юридична відповідальність ха(

рактеризується певними ознаками, а саме: зовнішнім харак(

тером, застосуванням лише за здійсненні чи здійснювані пра(

вопорушення, зв'язком з державним примусом у формах ка(

ральних і правовідновлювальних заходів та визначеністю у

нормах права [16, с. 110]. За галузевою ознакою розрізня(

ють такі види юридичної відповідальності, як кримінальна,

цивільно(правова, адміністративна, дисциплінарна, матері(

альна, фінансово(правова, конституційна(правова, міжнарод(

но(правова.

Наголосимо, що "відповідальність" здійснює у різних

формах контроль за діяльністю суб'єкта з позиції виконання

ним прийнятих норм і правил [21, с. 49]. Моральна відпові(

дальність регулює стосунки людей як особистостей і в ціло(

му — взаємини у мікрогрупі (колективі, родині, неформальній

групі). Юридична відповідальність регулює відносини між

державою та громадянином чи юридичною особою у зв'язку

з недотриманням норм права. Політична відповідальність сто(

сується політичних суб'єктів, а саме державних або національ(

них лідерів, державних інститутів, партій, організацій, рухів

та їх керівників, членів політичних об'єднань, а також самих

держав перед міжнародним співтовариством [27, с. 143].

Відповідальність державної влади як покладений на дер(

жаву обов'язок відповідати за управління суспільством існує

у двох вимірах, — це, по(перше, перед міжнародним співто(

вариством, насамперед на основі міжнародного права, по(

друге, — перед громадянином. Стосовно громадянина виді(

ляють позитивну та юридичну відповідальність. Позитивна

відповідальність державної влади є відображенням об'єктив(

но існуючої потреби в узгодженні, упорядкуванні дій суб'єктів

суспільних відносин (політична, моральна, етична). Юридич(

на відповідальність державної влади пов'язана із застосуван(

ням примусових заходів, тобто полягає у визнанні винним

негативних наслідків або обмеженні його інтересів. Суб'єкта(

ми юридичної відповідальності може бути держава загалом

(цивільно(правова, конституційна відповідальність) і її пред(

ставники, а саме органи державної влади, державні службовці

(адміністративна, кримінальна, фінансова, дисциплінарна

тощо) [7, с. 74].

Правовий характер відповідальності держави має кон(

ституційну основу і жорсткі вимоги до держави та її органів

і базується на міжнародному праві й політичній практиці

сучасних демократичних країн. Так, окремі ознаки відпові(

дальності держави закріплені в Загальній декларації прав

людини проголошеній Генеральною Асамблеєю Організації

Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року, Європейській кон(

венції про захист прав людини та основних свобод, Міжна(

родному пакті про економічні, соціальні та культурні права,

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права

тощо.

Науковці зазначають, що відповідальність впливає на

більшість людських проявів та застосовувати її можна лише

щодо до людини. Державний орган не здатний відповідати, він

діє не сам, а через людину і завдяки її зусиллям [2, с. 303].

Тож, відповідальність посадових і службових осіб, уповнова(

жених на виконання функцій держави, це ефективність гарантій

прав і свобод людини.

Отже, коротко проаналізуємо форми відповідальності та

санкції, передбачені сучасним вітчизняним законодавством

стосовно дій чи бездіяльності уповноважених осіб органів

влади, що реалізують функції держави. Так, відповідно до

статті 92 Конституції України відповідальність за діяння, які є

злочинами, адміністративними або дисциплінарними право(

порушеннями визначається виключно законами України [12].

Питання відповідальності осіб, уповноважених на виконання

функцій держави, в Україні врегульовані Конституцією Ук(

раїни та спеціальними законами. Зокрема згідно зі статтею

126 Конституції України та Законом України "Про судоустрій

і статус суддів" суддя може бути звільнений за порушення

вимог щодо несумісності та порушення ним присяги. Поря(

док звільнення суддів судів загальної юрисдикції визначений

Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Коло

підстав для звільнення з посади судді суду загальної юрис(

дикції, визначені вказаною статтею Основного Закону поши(

рюються і на суддів Конституційного Суду України. Однак

процедури встановлення факту порушення суддею Консти(

туційного Суду України присяги, яка враховуватиме специф(

іку конституційної юрисдикції і, вірогідно, відрізнятиметься

від процедури, передбаченої Законом України "Про судо(

устрій і статус суддів", для суддів судів загальної юрисдикції

вітчизняне законодавство не містить [23]. За всіма ознаками

звільнення суддів з посади, особливо у разі порушення ними

присяги, можна віднести до конституційно(правової відпові(

дальності [6, с. 82].

 Законом України "Про Конституційний Суд України"

передбачено відповідальність судді Конституційного Суду

України за образу або наклеп у процесі розгляду справ,

прийняття рішень та давання висновків Конституційним Су(

дом України.

Дисциплінарна відповідальність судді суду загальної

юрисдикції та коло підстав, за наявності яких можуть бути

застосовані санкції, закріплена Законом України "Про судо(

устрій і статус суддів". Тож до суддів може застосовуватися

дисциплінарне стягнення у вигляді: 1) попередження; 2) до(

гани з позбавленням права на отримання доплат до посадо(

вого окладу судді протягом одного місяця; 3) суворої дога(

ни— з позбавленням права на отримання доплат до посадо(

вого окладу судді протягом трьох місяців; 4) тимчасового

відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням

права на отримання доплат до посадового окладу судді та

обов'язковим направленням судді на навчання; 5) переведен(

ня судді до суду нижчого рівня; 6) висновку про направлення

рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання

щодо внесення подання про звільнення судді з посади з

підстав порушення присяги. З огляду на викладене відзначи(

мо, що до суддів судів загальної юрисдикції може бути зас(

тосована дисциплінарна відповідальність, яка містить матер(

іальний вплив (позбавлення отримання доплат). Ці норми за(

конодавством врегульовані не так давно, тому про результат

дієвості передбаченої відповідальності говорити ще зарано.

Вітчизняні дослідники зауважили, що таке зменшення мате(

ріального забезпечення судді скоріше нестиме загрозу по(

яви нових корупційних ризиків, аніж матиме "виховний ефект"

[8]. Звертаємо увагу, що раніше дисциплінарна відпові(

дальність судді була м'якшою і застосовувалась у вигляді

догани. Метою розширення дисциплінарної відповідальності

суддів є удосконалення її механізму. Адже, як свідчить досвід,

в Україні існував механізм застосування дисциплінарної відпо(

відальності суддів, який на практиці був аморфним, недоско(

налим через нерозробленість процедури дисциплінарного

провадження [19, с. 341—342].

 Кримінальним кодексом України поряд зі службовими

злочинами передбачено також злочини, які можуть бути вчи(

нені суддями як посадовими особами, що здійснюють право(

суддя. Склади цих злочинів і покарання за них визначаються

розділом XVIII "Злочини проти правосуддя" Кримінального

кодексу України. Зокрема лише судді можуть вчинити такий

злочин, як постановлення завідомо неправосудного вироку,

рішення, ухвали або постанови (стаття 375) [13, с. 987].
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 Варто зазначити, що притягаючи до кримінальної відпо(

відальності суддів, необхідно враховувати їх особливий ста(

тус, адже положеннями Конституції України їм гарантуєть(

ся незалежність та недоторканість. Вони не можуть бути без

згоди Верховної Ради України затримані чи заарештовані

до винесення обвинувального вироку судом. За неповагу до

судді винні особи притягуються до юридичної відповідаль(

ності (стаття 129 Конституції України).

У Конституції України приділяється увага відповідаль(

ності Президента України, народних депутатів, уряду, голів

місцевих державних адміністрацій, Генерального прокуро(

ра України. Зокрема відповідно до статті 108 Конституції

України Президента України може бути усунено з поста в

порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради

або іншого злочину. Статтею 80 Основного Закону перед(

бачено, що народні депутати України несуть відповідальність

за образу чи наклеп. Уряд згідно із положеннями Консти(

туції України несе відповідальність перед Президентом Ук(

раїни і Верховною Радою України (стаття 113). Верховна

Рада України за пропозицією Президента України або не

менш як однієї третини народних депутатів України від кон(

ституційного складу Верховної Ради України може роз(

глянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів

України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів

України більшістю від конституційного складу Верховної

Ради України (стаття 87). Відповідно до статті 118 Основно(

го Закону Президент України може прийняти рішення про

відставку голови місцевої державної адміністрації, якщо

недовіру голові висловили дві третини депутатів від складу

відповідної ради. Статтею 122 Конституції України закріп(

лено, що Верховна Рада України може висловити недовіру

Генеральному прокуророві України, яка має наслідком його

відставку з поста [12]. Отже, Основний Закон регулює

конституційно(правову або політичну відповідальність осіб,

уповноважених на виконання функцій держави.

Відзначимо, що Законом України "Про Кабінет Міністрів

України", яким регулюються повноваження і порядок діяль(

ності Кабінету Міністрів України, визначено порядок відстав(

ки Кабінету Міністрів України внаслідок прийняття Верхов(

ною Радою України резолюції недовіри. Також законом виз(

начено, що Кабінет Міністрів України може бути відповіда(

чем в суді загальної юрисдикції. Згідно із Законом України

"Про центральні органи виконавчої влади" посадові особи

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не(

суть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивіль(

но(правову відповідальність. Законом України "Про місцеві

державні адміністрації" визначено, що посадові особи місце(

вих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно

із законодавством. Разом з тим у законах України "Про цен(

тральні органи виконавчої влади" і "Про місцеві державні

адміністрації" закріплено, що шкода, завдана незаконними

рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових осіб, відшко(

довується за рахунок держави.

Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" за

порушення закону, неналежне виконання службових обо(

в'язків чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі не(

суть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом про(

куратури України, який затверджується Верховною Радою

України. Цим статутом передбачені такі види дисциплінар(

ного стягнення, як догана, пониження в класному чині, по(

ниження в посаді, позбавлення нагрудного знаку "Почес(

ний працівник прокуратури України", звільнення, звільнен(

ня з позбавленням класного чину. Законом України "Про

Службу безпеки України" визначено, що співробітники

Служби безпеки України за протиправні дії та бездіяльність

несуть дисциплінарну, адміністративну і кримінальну відпов(

ідальність. Збитки, понесені у разі протиправних дій чи без(

діяльності співробітників компенсуються за рахунок держав(

ного бюджету Службою безпеки України. Відповідно до

Закону України "Про міліцію" працівник міліції несе за свої

протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримі(

нальну відповідальність. Цим законом закріплено, що він

несе відповідальність за завдані збитки, а такі збитки ком(

пенсуються за рахунок держави.

Слід зазначити, що згідно з положеннями Закону Ук(

раїни "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини" Уповноважений Верховної Ради України з прав

людини не може бути без згоди Верховної Ради України

притягнутий до кримінальної відповідальності або підданий

заходам адміністративного стягнення, що накладаються в

судовому порядку, затриманий, заарештований, підданий

обшуку, а також особистому огляду. Повідомити про підоз(

ру Уповноваженого у вчиненні кримінального правопору(

шення може лише Генеральний прокурор України. За пору(

шення законодавства щодо гарантій діяльності Уповнова(

женого, його представників та працівників секретаріату

винні особи притягаються до відповідальності згідно з чин(

ним законодавством. Разом з тим персональної відповідаль(

ності Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю(

дини, який здійснює парламентський контроль за додержан(

ням конституційних прав та свобод людини і громадянина в

Україні, не передбачено.

Кодекс законів про працю України та Закон України

"Про державну службу" регулюють дисциплінарну відпові(

дальність державних службовців. Зокрема дисциплінарним

стягненням, які накладаються на державних службовців,

може бути догана, попередження про неповну службову

відповідальність, затримка до одного року в наданні черго(

вого рангу або призначенні на вищу посаду і звільнення. Такі

дисциплінарні стягнення застосовуються до державного

службовця за невиконання чи неналежне виконання служ(

бових обов'язків, перевищення своїх повноважень, пору(

шення обмежень, пов'язаних з проходженням державної

служби, а також за вчинок, який ганьбить його як держав(

ного службовця або дискредитує державний орган, в якому

він працює. Відповідно до статті 130 Кодексу законів про

працю України працівники несуть матеріальну відпові(

дальність за шкоду, заподіяну установі внаслідок порушен(

ня покладених на них трудових обов'язків. Проте матеріаль(

ної відповідальності державних службовців за шкоду, запо(

діяну громадянинові внаслідок порушення покладених на

них трудових обов'язків, сучасним законодавством не пе(

редбачено.

Кодексом адміністративного судочинства України зак(

ріплено положення щодо оскарження громадянами рішень

(нормативно(правових актів чи правових актів індивідуаль(

ної дії), дії чи бездіяльність органу державної влади, його

посадової чи службової особи та спорів стосовно доступу

до публічної інформації. У адміністративному провадженні

дії або бездіяльність посадової та службової особи суд може

визнати неправомірними та зобов'язати вчинити чи утрима(

тися від вчинення певних дій у спосіб, визначений законо(

давством, яким може бути захищено або відновлено пору(

шене право громадянина.

Зазначимо, що посадові особи підлягають відповідаль(

ності за адміністративні правопорушення, пов'язані з недо(

держанням установлених правил у сфері охорони порядку

управління, державного і громадського порядку, природи,

здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконан(

ня яких входить до їх службових обов'язків відповідно до

статті 14 Кодексу України про адміністративні правопору(

шення. Видами адміністративних стягнень за вказані право(

порушення є попередження та штраф. Слід мати на увазі,

що об'єктом правопорушення виступають лише окремі сфе(

ри життєдіяльності.

До осіб, уповноважених на виконання функцій держа(

ви, застосовуються обмеження, визначені Законом Украї(

ни "Про запобігання корупції", а саме: їм забороняється
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використовувати службові повноваження, своє становище,

безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити,

одержувати подарунки тощо. За вчинення корупційних або

пов'язаних з корупцією правопорушень особи притягають(

ся до кримінальної, адміністративної, цивільно(правової та

дисциплінарної відповідальності. Слід відзначити, що гро(

мадяни, права яких порушено внаслідок вчинення корупц(

ійного правопорушення і яким завдано моральної або май(

нової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав,

відшкодування збитків, шкоди в установленому законом

порядку.

 Кримінальна відповідальність посадових і службових

осіб є найважчим видом відповідальності. Злочини у сфері

службової діяльності визначені Кримінальним кодексом

України, а саме: зловживання владою або службовим ста(

новищем (стаття 364), перевищення влади або службових

повноважень працівником правоохоронного органу (стаття

365), службове підроблення (стаття 366), службова нед(

балість (стаття 367), прийняття пропозиції, обіцянки або

одержання неправомірної вигоди службовою особою (стат(

тя 368), незаконне збагачення (стаття 368(2), пропозиція,

обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

(стаття 369), провокація підкупу (стаття 370). Вчинення та(

кого злочину, як одержання прийняття пропозиції, обіцян(

ки або одержання неправомірної вигоди службовою осо(

бою, передбачає суворіше покарання для службових осіб.

Зазначимо, що санкції за вчинення кримінального злочину

передбачають і матеріальні обмеження у вигляді штрафу,

конфіскації майна або спеціальної конфіскації.

Цивільним кодексом України передбачено, що шкода,

завдана фізичній особі незаконними рішеннями, дією чи

бездіяльністю органу державної влади, його посадовою або

службовою особою, органу, що здійснює оперативно(роз(

шукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури

або суду, а також у сфері нормотворчої діяльності, відшко(

довується державою (статті 1174—1176). Винятки щодо

відшкодування шкоди, завданої громадянинові, встановлені

лише стосовно органу, який здійснює оперативно(розшуко(

ву діяльність, досудове розслідування, прокуратури або

суду. Коли держава відшкодувала шкоду, вона наділяється

правом зворотної вимоги до цієї особи тільки у разі вста(

новлення в її діях складу кримінального правопорушення

за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав за(

конної сили (стаття 1191). Щорічно законом про Держав(

ний бюджет на поточний рік визначається порядок виплати

відшкодування. Слід мати на увазі, що доходи бюджету —

це податкові, неподаткові та інші надходження на безпово(

ротній основі. Тож, кошти для відшкодування шкоди, яка

завдана фізичній особі незаконними рішеннями, дією чи

бездіяльністю органу державної влади, його посадовою або

службовою особою, сплачує кожен громадянин України.

 Підсумовуючи викладене, можна виокремити такі види

відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій

держави за прийняті ними рішення, їх дії чи бездіяльність,

закріплені сучасним законодавством: політична, конститу(

ційно(правова, дисциплінарна, адміністративна, цивільно(

правова та кримінальна. Між тим законодавством не перед(

бачено індивідуальної відповідальності, що її повинен не(

сти посадовець, який вчинив злочин, дисциплінарний про(

ступок або порушив присягу.

 Індивідуалізація покарання (від лат. individuum) — один

з принципів, який здебільшого знайшов своє застосування

у кримінальному праві, але він притаманний не тільки йому.

Кожне протиправне діяння чи особа, що його вчинила, за

обставинами вчинення чи за особистими рисами правопо(

рушника має свої індивідуальні особливості. Тому й пока(

рання за нього повинно бути максимально конкретизова(

ним, індивідуалізованим, виходячи з конкретних обставин

та враховуючи особу винного [10, с. 104]. Про це свідчить

положення, закріплене в Основному Законі, де зазначено,

що "юридична відповідальність особи має індивідуальний

характер" (стаття 61). У питанні законодавчого визначення

поняття матеріальної шкоди, заподіяної працівником, має

бути реалізована конституційна ідея про людину як найви(

щу соціальну цінність виробничого процесу [3, с. 324].

Проведений за темою дослідження аналіз дає змогу

запропонувати таке визначення. Індивідуальна відпові(

дальність осіб, уповноважених на виконання функцій дер(

жав, — це сумлінне, відповідальне ставлення особи до своєї

діяльності, а у разі порушення нею прав і свобод людини

прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю — отримання

передбачених законодавством санкцій, що компенсує збит(

ки потерпілій стороні.

ВИСНОВКИ
Конституцією проголошено визнання і дію в Україні

принципу верховенства права, в основу якого покладено

утвердження і забезпечення державою прав і свобод люди(

ни. Цей принцип означає пов'язаність правовими приписа(

ми усіх органів і посадових осіб держави: і органу законо(

давчої влади, і тих, хто має здійснювати управлінську

діяльність, і глави держави, і судів загальної юрисдикції

[22]. Відповідальність у державному управлінні має свій

характер, що і повинно відбиватися у всіх її проявах, так само

і у повноті охоплення нею специфічних аспектів управління

[2, с. 307]. Отже, реальності сучасного буття вказують на

необхідність пошуку найкращих способів використання ре(

сурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної пол(

ітики. На нашу думку, тільки постійний розвиток та вдоско(

налення діяльності всіх гілок влади дозволить державі фак(

тично виконувати положення Основного Закону щодо за(

хисту прав і свобод людини і покращить результат їх ефек(

тивного забезпечення. Формування науково обгрунтованих

засад індивідуальної відповідальність осіб, уповноважених

на виконання функцій держави є перспективами подальших

досліджень.
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