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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Із реформуванням усіх сфер діяльності людини 

з’являються нові форми працевлаштування, зайнятості, трудової діяльності 

працівників. Внесення змін до національного законодавства в частині його 

адаптації до законодавства Європейського Союзу призводить до необхідності 

переглянути і загальноприйняті теоретичні уявлення про правове регулювання 

конкретних сфер. Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» 

надало поштовх розвитку реформування національних стандартів організації 

та діяльності органів внутрішніх справ. Поряд з адаптацією до законодавства 

ЄС, виправданою видається необхідність розширення можливостей 

правоохоронної діяльності в Україні як інструменту підвищення соціального 

рівня життя населення, його захищеності від небезпечних факторів 

навколишнього середовища. Більше того, правова регламентація діяльності 

працівників поліції обумовила подальше поглиблення реформи громадського 

контролю за діяльністю уповноважених осіб держави. 

Особливості трудової діяльності працівників поліції викликають 

нагальну потребу у нормативно-правовому забезпеченні їх діяльності. Проте 

відсутність нового, узгодженого з потребами часу та суспільних інновацій 

Трудового кодексу України, паралельна реорганізація органів внутрішніх 

справ поряд із створенням поліції, поступове набрання чинності спеціальним 

законом обумовлюють необхідність одночасного внесення змін до 

законодавства в частині регламентації правового статусу поліції і її 

працівників. 

Актуальність нашого дослідження пов’язана з соціальною потребою 

забезпечення належного правового підґрунтя реалізації трудової функції 

працівниками поліції і належного рівня їх професіоналізму, що досягається 

достатнім рівнем інструментарію в правовому забезпеченні нового 

правоохоронного органу – поліції. Потреба у новому правовому регулюванні 

трудової діяльності працівників поліції обумовлена не тільки їх спеціальним 

статусом, а й застарілістю і протиріччям трудового законодавства, його 

розгалуженістю та впливом загальноприйнятих норм трудового права, які 

надають працівникам поліції особливі умови для подальшого зростання їх 

авторитету в очах суспільства. 

Дослідженню трудової діяльності працівників поліції у тій чи іншій мірі 

приділяли увагу численні вчені-правники. Так, на вказані питання звертали 

свою увагу такі вчені: М.Г. Александров, В.М. Андріїв, С.Я. Вавженчук, 

А.С. Василів, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, 

О.О. Гаврилова, В.О. Голобородько, І.А. Григоренко, Ю.М. Гришина, 

О.В. Губанов, О.А. Губська, О.М. Дарморіс, С.В. Дріжчана, М.О. Жильцов, 

Д.В. Журавльов, Т.А. Занфірова, С.О. Іванов, М.І. Іншин, М.В. Криштанович, 

О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, О.А. Мартиненко, Н.П. Матюхіна, О.В. Москаленко, 

Н.О. Мельничук, Р.А. Петров, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, І.В. Сервецький, Є.Ю. Соболь, 
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О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та інші. Однак, зважаючи на новоприйняті нормативно-

правові акти, що регулюють трудову діяльність працівників поліції, 

необхідним є забезпечення наукового рівня обґрунтованості закріплення 

особливостей діяльності працівників поліції в окремому законодавчому акті та 

визначення галузевої приналежності сукупності вказаних нормативних 

положень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем правового регулювання трудової діяльності працівників поліції. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити сутність та ознаки трудової діяльності працівників поліції; 

 дослідити сучасний стан правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції; 

 встановити систему принципів трудової діяльності працівників поліції; 

 охарактеризувати мету та завдання трудової діяльності працівників 

поліції; 

 з’ясувати сутність функцій трудової діяльності працівників поліції; 

 розкрити і конкретизувати проблеми та шляхи удосконалення 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції; 

 виокремити напрями запозичення зарубіжного досвіду правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері трудової 

діяльності працівників поліції. 

Предметом дослідження є правове регулювання трудової діяльності 

працівників поліції. 

Методи наукового дослідження. Положення, висновки та рекомендації, 

що містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані 

і достовірні. 

Наукове дослідження побудовано на застосуванні загального системно-

структурного методу, основні елементи якого забезпечили високий ефект 
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побудови моделей розв’язання поставлених задач. В основу системи 

методології наукового аналізу правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції покладені наступні методи: 1) діалектичний метод дав 

змогу досліджувати внутрішню сутність речей у процесі їх розвитку, а також 

внутрішніх та зовнішніх суперечностей. За допомогою даного методу, 

зокрема, проаналізовано сутність та ознаки трудової діяльності працівників 

поліції, а також сучасний стан правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції (підрозділи 1.1, 1.2); 2) системний метод дозволив 

здійснити повне та об’єктивне дослідження відповідного конкретно 

окресленого предмета, а саме систему принципів, завдань і функцій трудової 

діяльності працівників поліції, а також проблеми правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції (підрозділи 2.1–2.3, 3.1); 

3) порівняльно-правовий метод використано для аналізу позитивного 

зарубіжного досвіду правового регулювання трудової діяльності працівників 

поліції (підрозділ 3.2); 4) логічні методи і прийоми – дедукція, індукція, 

аналогія, аналіз, синтез – простежуються впродовж здійснення усього 

наукового аналізу. У науковому дослідженні використовувалися й інші методи 

пізнання, наприклад, за допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 

понятійний апарат в означеній сфері, зокрема визначено такі поняття: 

«працівник поліції», «трудова діяльність працівника поліції», «правове 

регулювання трудової діяльності працівника поліції», «завдання трудової 

діяльності працівника поліції» (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2). Застосування 

структурно-логічного методу та методу моделювання дозволили виділити 

аспекти оптимізації правового регулювання трудової діяльності працівників 

поліції (підрозділ 3.1). 

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 

національного законодавства радянського та сучасного періодів, проекти 

законів й інших нормативних документів. В дисертаційній роботі також 

вивчено міжнародні та зарубіжні джерела щодо трудової діяльності 

працівників поліції. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першою 

спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити специфіку 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції в Україні. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні 

положення, які виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

уперше: 

– надано авторське тлумачення поняття трудової діяльності 

працівників поліції як врегульованої нормами трудового права системи 

правовідносин, що виникають між поліцейськими як працівниками та 

державою в особі керівника поліції з приводу виконання працівниками поліції 

трудової функції, визначеної законодавством та контрактом у порядку і спосіб, 
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що ними передбачені, з метою реалізації завдань поліції як правоохоронного 

органу; 

– комплексно встановлено перелік проблем правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції, якими є наступні: 1) формування 

системи організаційно-управлінських відносин трудової діяльності 

працівників поліції (як групи проблем, пов’язаних з трудовими 

відносинами) і відмежування їх від публічних адміністративних відносин; 

2) суміщення і сумісництво у діяльності працівників поліції; 3) забезпечення 

соціального захисту працівників поліції; 4) відсутність чіткого механізму 

звітування працівників поліції перед своїм роботодавцем – суспільством і 

державою, що його представляє; 5) здійснення атестації та переатестації 

працівників поліції; 

– для оптимізації трудової діяльності працівників поліції 

запропоновано здійснити ряд контролюючих заходів: 1) запровадити 

електронний контроль за автомобілем поліцейського і його пересуванням; 

2) встановити форми повідомлення працівником поліції свого 

місцезнаходження кожної години; 3) запровадити публічні звітування 

керівників органів поліції про проведену ними роботу наприкінці кожного 

звітного місяця; 

– обґрунтовано системний перелік шляхів вирішення проблем 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції, якими є: 

1) застосування трудоправового, а не адміністративістського підходу до 

регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин; 2) прийняття 

спеціальної інструкції «Про преміювання працівників поліції»; розширення 

переліку видів трудової діяльності, які може суміщати поліцейський; 

3) врегулювання питання віднесення поліції до органу внутрішніх справ; 

4) комплексний підхід до всеохоплюючого правового регулювання в частині 

соціального захисту працівників поліції; 5) встановлення механізму 

інформування громадськості, електронного контрою перебування на роботі 

поліцейського, публічне звітування раз на місяць керівниками; 6) скасування 

складання керівником працівника поліції, що атестується, атестаційного 

листа у зв’язку із встановленням службової залежності; 7) прийняття 

доповнення до наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських», яким встановити строк розгляду 

апеляції не більше ніж 5 робочих днів і право працівника звернутися з такою 

апеляцією протягом 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття рішення з 

приводу атестації; 

удосконалено: 

– пропозицію щодо передбачення окремою постановою Кабінету 

Міністрів України інформаційного, субординаційного та координаційного 

порядків взаємодії центральних органів виконавчої влади і Президента 

України в частині забезпечення правового регулювання діяльності поліції (в 

тому числі і трудової); 
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– пропозицію стосовно зміни положення пункту 3 частини 2 статті 51 

Закону України «Про Національну поліцію», а саме: формулювання даної 

норми «до складу поліцейської комісії апарату центрального органу 

управління поліції повинні входити рекомендовані представники 

громадськості, запропоновані Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини» на формулювання «до складу поліцейської комісії апарату 

центрального органу управління поліції повинні входити два представники від 

громадськості з бездоганною репутацією, високими професійними та 

моральними якостями, які не зацікавлені у результатах конкурсного відбору, 

мають досвід у даній сфері і рекомендації правозахисних організацій»; 

– розуміння принципу взаємодії працівників поліції з населенням на 

засадах партнерства, який характеризується наступною специфікою: 

1) працівники поліції у процесі своєї трудової діяльності співпрацюють із 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями; 

2) така співпраця є двосторонньою; 3) ефективна співпраця є одним із 

показників ефективності функціонування Національної поліції України ; 

– конкретизація змісту завдання матеріального забезпечення 

життєдіяльності працівника поліції та членів його сім’ї, яке полягає у 

наступному: 1) забезпечення здійснюється не лише щодо самого працівника 

поліції, а й щодо членів його сім’ї; 2) чинним законодавством передбачено 

низку особливих соціальних гарантій, не притаманних іншим категоріям 

працівників; 3) при визначенні розміру матеріального забезпечення таких осіб 

береться до уваги звання, строк служби в поліції, інтенсивність та умови 

служби тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

– характеристика змісту принципу безперервності трудової діяльності 

працівника поліції, яка полягає у тому, що кожна особа може звернутись до 

органів поліції у будь-який день чи час доби. Працівники поліції здійснюють 

свою трудову діяльність постійно, тому даний орган не може відмовити в 

зверненні із посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або 

закінчення робочого дня. Основні завдання поліції є несумісними із 

тимчасовими перервами чи зупинками діяльності. Тому безперервність 

проявляється передусім у наступному: 1) забезпеченні безперервного та 

цілодобового здійснення працівниками поліції виконання завдань; 2) наділенні 

кожної особи правом звернутись за допомогою до працівника поліції у будь-

який момент, день чи час; 

– твердження про те, що слід закріпити чіткий перелік заохочень 

співробітників поліції, що сприятиме ефективнішому та якіснішому 

виконанню працівниками поліцейських структур своїх службових обов’язків, 

та, в свою чергу, забезпечить тривалу і сумлінну службу, а також виконання 

доручень особливої складності або важливості. При цьому необхідно 

передбачити можливість застосування одночасно декількох форм заохочення 

до поліцейського; 
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– положення про те, що трудова діяльність працівників поліції є 

умовою розвитку громадянського суспільства і характеризується двоєдиністю, 

адже від реалізації поліцейськими своєї трудової функції залежить 

становлення правопорядку в суспільстві, здійснення ними в цілому 

правоохоронної діяльності як публічної служби. Позитивним є те, що 

поліцейські сьогодні здійснюють повноваження на користь суспільства, адже 

їх основне завдання – надання поліцейських послуг, що передбачає взаємодію 

і всебічну співпрацю з населенням; 

– деталізація тези про те, що проблему медичного забезпечення 

працівників поліції слід вирішити шляхом встановлення рівня медичного 

страхування на основі договорів страхування, що укладалися б при прийнятті 

на службу кожного працівника поліції. 

Наукове та практичне значення результатів проведеного 

дослідження визначається тим, що отримані в результаті комплексного 

дослідження висновки і сформульовані пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового кодексу 

України, а також Закону України «Про Національну поліцію»; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

вдосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

трудової діяльності працівників поліції; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право», 

«Проблеми трудового права», «Поліцейське право» у вищих юридичних 

закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 

10–11 березня 2016 року), «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–

28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’ятьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших держав, а 
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також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у сім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

184 сторінки. Список використаних джерел складається із 183 найменувань і 

займає 19 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова основа трудової діяльності працівників 

поліції» містить 2 підрозділи, які присвячені дослідженню поняття, ознак та 

сучасного стану правового регулювання трудової діяльності працівників 

поліції. 

У підрозділі 1.1 «Сутність та ознаки трудової діяльності працівників 

поліції» доведено, що поняття «трудова діяльність працівників поліції» та 

«поліцейська діяльність» є взаємозалежними. Працівники, які не здійснюють 

поліцейську діяльність у силу наданих їм повноважень, не можуть виконувати 

трудову діяльність, оскільки за формальних і фактичних правових підстав не 

вважатимуться працівниками органів поліції. Більше того, виконання 

поліцейської діяльності можливе лише за успішного виконання своїх трудових 

обов’язків працівниками поліції. Однак поліцейська діяльність як різновид 

правоохоронної діяльності передбачає комплекс певних трудових обов’язків 

кожного працівника поліції, а отже, трудову діяльність не можна 

ототожнювати з поліцейською діяльністю, проте успішне виконання трудової 

діяльності є умовою здійснення поліцейської. 

Встановлено, що трудова діяльність працівників поліції охоплює ще й 

інститут соціального захисту, присвоєння і підвищення або пониження у 

званнях, інститут відряджень, особливих умов праці та присяги тощо. Тобто 

трудова діяльність працівників поліції не обмежується проходженням ними 

служби. Трудова діяльність працівників поліції є більш широким поняттям, що 

охоплює й інші правові інститути. 

Відзначено, що складовою сутності трудової діяльності працівників 

поліції є існування в межах здійснення такої діяльності обмежень дозвільного 

та антикорупційного характеру, що повинні носити абсолютний характер. 

Ще одна сутнісна характеристика полягає в тому, що кожен працівник 

поліції обумовлює виконання поліцією як державним органом своїх завдань 

та функцій. Мова йде, зокрема, про надання поліцейських послуг у таких 
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сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорона прав і 

свобод людини, а також інтересів суспільства й держави; 3) протидія 

злочинності; 4) надання послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги. Зауважимо, що працівники поліції проходять 

службу, перш за все, на благо суспільства та держави, а отже, їх трудова 

діяльність повинна стати пріоритетним напрямком нормативно-правового 

регулювання. Поряд із цим, діяльність поліцейських як працівників 

характеризується її антидискримінаційною спрямованістю. 

Сутність трудової діяльності працівників поліції проявляється головним 

чином у тому, що застосування праці поліцейських працівників є умовою 

здійснення ними правоохоронної діяльності в державі, а тому слугує 

стимулюючим фактором для кожного з них у виконанні покладених на 

поліцію функцій і завдань, що мають суспільно важливе значення. 

У підрозділі 1.2 «Сучасний стан правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції» зазначено, що правове регулювання 

сприймається як процес перетворення правових норм у цілеспрямовуючу 

керівну дію на певних суб’єктів правовідносин, якими в нашому випадку 

виступає роботодавець – держава в особі поліції та працівники – поліцейські. 

У контексті аналізу міжнародно-правового регулювання праці 

працівників поліції в Україні констатовано, що норми міжнародно-правових 

актів відіграють наразі ключову роль у формуванні національного 

законодавства, а тому підлягають посиленому застосуванню при недостатності 

положень національного правового регулювання. Більше того, становлення 

міжнародних стандартів організації та трудової діяльності поліцейських 

працівників обумовлює застосування до національного правового 

регулювання основоположних міжнародних стандартів, які сприяють 

утвердженню демократизму у відносинах з органами державної влади. 

Своїми постановами Кабінет Міністрів України регулює чисельність 

працівників і управлінь поліції, їх локалізацію та утворення. Поряд із 

постановами Кабінету Міністрів України, одну із системоутворюючих ролей 

відіграють накази міністерств, зокрема Міністерства внутрішніх справ, у 

складі якого функціонує Національна поліція. 

Що стосується локальних правових актів, які в переважній більшості 

характерні для приватних роботодавців як суб’єктів трудового права, 

вимушені зазначити, що з моменту створення нової поліції пройшло ще доволі 

мало часу для розширення локально-правового регулювання. До останнього 

можна віднести накази керівництва, що віддаються поліцейським, накази про 

прийняття на роботу, звільнення, накази про зарахування поліцейських 

курсантами тощо. Однак таким нормативно-правовим актам не властиві 

загальні ознаки актів локального правового регулювання. 

Розділ 2 «Принципи, завдання та функції трудової діяльності 

працівників поліції» містить 3 підрозділи, в яких досліджується система 
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принципів трудової діяльності працівників поліції, їх мета, види завдань та 

класифікація функцій. 

У підрозділі 2.1 «Система принципів трудової діяльності працівників 

поліції» зазначено, що принцип свободи праці на службі в Національній поліції 

полягає у наступному: 1) кожна особа, яка відповідає встановленим у Законі 

вимогам, має право на службу в органах Національної поліції; 2) особа 

реалізовує своє право на службу в органах Національної поліції шляхом 

укладення контракту із державою, від імені якої виступає поліція. 

Принцип рівності прав і можливостей та недопущення дискримінації у 

трудовій діяльності працівників поліції характеризується такими 

особливостями: 1) не допускається застосування дискримінації за критеріями 

раси, кольору шкіри, переконань тощо при працевлаштуванні в органи поліції; 

2) усі працівники поліції мають рівні права у процесі трудової діяльності, 

незалежно від раси, кольору шкіри, переконань тощо. 

Принцип заборони примусової служби в Національній поліції полягає у 

наступному: 1) служба в Національній поліції не є примусовою; 2) служба в 

Національній поліції не відноситься до випадків, коли на особу може бути 

покладено обов’язок здійснювати певний вид діяльності. 

Принцип забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці, 

заробітної плати, не нижчої від визначеної законом, характеризується 

наступним: 1) працівникам поліції гарантовано належні, безпечні і здорові 

умов праці, причому таке забезпечення має спеціальний характер; 

2) матеріальне забезпечення працівників поліції не може бути меншим за 

встановлений законодавством мінімум. 

Принцип захисту від незаконного звільнення полягає у тому, що кожен 

працівник органу поліції має право на відновлення порушених шляхом 

звільнення трудових прав та інтересів у судовому порядку. 

Встановлено, що принцип верховенства права полягає у наступному: 

1) людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями у трудовій 

діяльності працівників поліції; 2) обов’язок держави забезпечувати, охороняти 

та захищати людину, її права та свободи реалізовує Національна поліція 

шляхом здійснення трудової діяльності її працівниками. 

Принцип дотримання прав і свобод людини у трудовій діяльності 

працівників поліції охоплює: 1) забезпечення прав і свобод людини; 

2) охорону прав і свобод людини. 

Принципу законності трудової діяльності працівників поліції притаманні 

наступні риси: 1) працівники поліції зобов’язані дотримуватись чинного 

законодавства; 2) працівники поліції зобов’язані підтримувати законність та 

правопорядок у державі; 3) працівники поліції зобов’язані відмовитись від 

виконання злочинних чи явно незаконних розпоряджень та наказів. 

Принцип відкритості та прозорості полягає: 1) в інформуванні держави та 

громадськості про трудову діяльність працівників поліції; 2) у встановленні 

балансу між відкритістю та обмеженням у відкритості інформації. 
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Принцип політичної нейтральності проявляється у наступному: 1) поліція 

забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних 

переконань та партійної належності; 2) поліцейський не може бути залучений 

до політичної діяльності; 3) поліцейському у процесі здійснення трудової 

діяльності заборонено демонструвати свої політичні погляди. 

У підрозділі 2.2 «Мета і завдання трудової діяльності працівників поліції» 

визначено, що специфіка мети трудової діяльності працівників поліції полягає 

у тому, що дана категорія одночасно має і трудоправовий, і спеціальний 

характер, адже розкриває мету трудової діяльності поліцейського як суб’єкта 

трудових відносин та як особи, що виконує завдання поліції у своїй службовій 

діяльності. 

Завданнями вступу особи у трудові правовідносини є: 1) матеріальне 

забезпечення своєї життєдіяльності та життєдіяльності членів сім’ї; 

2) реалізація права на працю у тій сфері, у якій особа бажає працювати. 

Примусова праця в нашій державі заборонена. Так само неприпустимим є 

примусовий характер служби в органах Національної поліції України. Тому 

завдання трудової діяльності також мають індивідуальний характер і залежать, 

у першу чергу, від вияву волі самої особи. 

Завдання реалізації права особи на працю в органах Національної поліції 

України характеризується наступними особливостями: 1) особа має 

відповідати встановленим у законодавстві вимогам; 2) за умови 

невідповідності хоча б одній із ознак, право особи на працю в органах 

Національної поліції України не може бути реалізованим; 3) у разі 

невідповідності законодавчим вимогам, у особи зберігається можливість 

реалізації права на працю у будь-якій іншій сфері. 

Завданню забезпечення публічної безпеки і порядку у трудовій діяльності 

працівників притаманна наступна специфіка: 1) дозволяє забезпечити такий 

стан в суспільстві, за якого права усіх громадян охороняються належним 

чином; 2) дозволяє забезпечити такий стан в суспільстві, коли правила та 

норми поведінки реально функціонують. 

Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, як 

завдання трудової діяльності працівників поліції, характеризується 

наступними особливостями: 1) полягає в усуненні чинників, які заважають 

особам реалізовувати належні їм права та свободи; 2) пріоритетною формою 

охорони прав і свобод людини є превенція правопорушень. 

Завдання протидії злочинності у трудовій діяльності працівників поліції 

полягає у наступному: 1) профілактиці, запобіганні та припиненні вчинення 

злочинів; 2) здійсненні шляхом застосування працівниками поліції заходів, 

передбачених чинним законодавством. 

Завдання надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 

особам характеризується наступними особливостями: 1) наданням послуг, яке 

має місце за ініціативи особи, що потребує захисту; 2) сервісним характером 

дій працівників поліції; 3) відсутністю належного законодавчого регулювання 
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надання послуг поліцейськими; 4) поліцейським піклуванням, що на сьогодні є 

єдиною законодавчо закріпленою формою поліцейських послуг. 

У підрозділі 2.3 «Функції трудової діяльності працівників поліції» 

встановлено, що економічна функція полягає у тому, що шляхом здійснення 

трудової діяльності працівників поліції здійснюється їх забезпечення 

матеріальними ресурсами, які дозволяють їм підтримувати свою 

життєдіяльність та життєдіяльність їх сімей. Важливість виділення даної 

функції обумовлена тим, що, здійснюючи трудову діяльність, працівник 

поліції не лише реалізовує функції, пов’язані із виконанням завдань 

Національної поліції України, а й, у тому числі, забезпечує власні потреби, 

пов’язані із заробітком на життя працею. Тому у контексті нашого 

дослідження ігнорування такої функції є неприпустимим. Разом із тим, варто 

відзначити, що економічна функція трудової діяльності працівників поліції 

фактично не відрізняється від економічної функції трудової діяльності інших 

категорій працівників, адже в її основі перебувають, передусім, економічні 

інструменти. Законодавче встановлення мінімального розміру оплати праці 

сприяє тому, що заробіток працівників поліції не може бути нижчим за розмір 

мінімального забезпечення базових потреб особи та членів її сім’ї. А отже, 

сутність економічної функції трудової діяльності працівників поліції полягає у 

гарантованому задоволенні працівником поліції власних базових потреб та 

потреб його сім’ї. 

Кар’єрна функція трудової діяльності працівників поліції відзначається 

тим, що поліцейські, приступаючи до служби у даній сфері, наділяються 

широким спектром можливостей щодо побудови кар’єри в органах 

Національної поліції України. Звання є показником кар’єрного просування 

особи, який впливає на розмір матеріального, соціального, пенсійного та 

іншого забезпечення таких осіб і членів їх сімей. Таким чином, працівник 

поліції шляхом здійснення трудової діяльності має можливість кар’єрного 

просування та реалізації власних амбіцій до досягнення високих результатів 

служби. 

Охоронна функція трудової діяльності працівників поліції полягає у 

тому, що вони можуть на загальних чи договірних засадах здійснювати 

охорону порядку, права, державної та приватної власності у випадках та 

порядку, передбаченого нормами чинного законодавства. 

Резюмовано, що класифікація трудових функцій працівників поліції 

обумовлена, передусім, повноваженнями таких осіб, а також питаннями, 

пов’язаними із матеріальним забезпеченням й особливостями службової 

кар’єри. 

Розділ 3 «Оптимізація правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції» містить 2 підрозділи, в яких розглядаються проблеми 

правового регулювання трудової діяльності працівників поліції, шляхи 

оптимізації законодавства у даній сфері, а також напрями запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції. 
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У підрозділі 3.1 «Проблеми та шляхи удосконалення правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції» наголошено на тому, що 

на гнучкість рішень працівників впливає безпосередньо адміністративний 

підхід до регулювання ними трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Щодо проблеми формування групи організаційно-управлінських 

відносин у межах трудової діяльності працівників поліції, запропоновано такі 

шляхи її вирішення: 1) застосування трудоправового, а не 

адміністративістського підходу до регулювання трудових і пов’язаних з ними 

відносин; 2) передбачення можливості прийняття локальних актів 

уповноваженими особами Національної поліції у Законі України «Про 

Національну поліцію»; 3) прийняття спеціальної інструкції «Про преміювання 

працівників поліції». 

Проблемою станом на сьогодні є фактичне віднесення органів поліції до 

органів внутрішніх справ, хоча прямо про це у спеціальному законі не 

зазначено, а значить неоднозначним є поширення на працівника поліції 

відповідних обмежень, чітко визначених антикорупційним законодавством. 

Шляхами вирішення окресленої проблеми є такі: 1) розширення переліку видів 

трудової діяльності, які може суміщати поліцейський; 2) врегулювання 

питання віднесення поліції до органу внутрішніх справ. 

Наступною проблемою правового регулювання трудової діяльності 

працівників поліції є забезпечення їх соціального захисту у контексті того, що 

робота поліцейського пов’язана із щоденними ризиками для власного життя і 

здоров’я. Держава повинна створити належний правовий механізм для 

забезпечення поточної трудової активності працівника і, відповідно, 

належного рівня надання житла, соціальних гарантій, медичного страхування, 

доплат та надбавок за надурочний час у зв’язку з ненормованою роботою 

працівників поліції. Для цього запропоновано внести зміни до ч. 5 ст. 9 Закону 

України «Про Національну поліцію» наступного змісту: «Працівники поліції, 

які не мають власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу, і 

винаймають житло на підставі договору житлового найму, мають право на 

компенсацію за найм у розмірі 50 % вартості договору житлового найма, але 

не більше 4,5 мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного 

календарного року». 

Проблема звітування працівників поліції перед суспільством є однією з 

наріжних, оскільки вливає і на додержання антикорупційних правил, і на 

забезпечення прав людини і громадянина. При цьому, вступаючи в трудові 

відносини із суспільством, кожен перспективний працівник поліції повинен 

розуміти, що у зв’язку із своїм перебуванням на посаді поліцейського 

працівника, що є державним службовцем, він делегує «свою приватність» на 

користь публічності і може зазнавати певних обмежень порівняно із іншими 

громадянами України. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції: шляхи запозичення в Україну» вказано на те, що 

потрібно скористатися досвідом Республіки Молдова та закріпити на 
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законодавчому рівні норму, відповідно до якої в залежності від вислуги років 

поліцейські мають право на щорічну оплачувану відпустку наступної 

тривалості: 1) при вислузі до 5 років – 35 календарних днів; 2) при вислузі від 

5 до 10 років – 40 календарних днів; 3) при вислузі від 10 до 15 років – 

45 календарних днів; 4) при вислузі від 15 до 20 років – 50 календарних днів; 

5) при вислузі понад 20 років – 55 календарних днів. 

Відзначено, що до змісту службово-трудової діяльності поліції Франції 

входить також і частина процесуальної діяльності, а саме робота по складанню 

протоколів, проведенню первинних слідчих дій на місці пригоди тощо, 

причому діяльність поліції значно спрощують накази, в яких містяться описи 

стандартних ситуацій та зазначено правильне реагування на них працівників 

поліції. 

З метою допомоги в роботі працівникам поліції у США та Франції 

детально розроблені збірники для поліцейських, які щорічно поновлюються 

згідно з розвитком законодавства і в багатьох випадках гарантують 

безпомилкову діяльність поліції. При цьому в таких документах закріплюються 

питання лише щодо діяльності поліцейських у тих чи інших ситуаціях і, 

відповідно, не міститься жодної норми щодо притягнення правопорушників до 

відповідальності, адже це виключно прерогатива працівників інших державних 

структур (суду, суддів тощо). Таким чином, слід на законодавчому рівні 

впровадити практику написання збірників для поліцейських, у яких з 

врахуванням судової бази, прецедентів, нормативних актів буде закріплений 

алгоритм їхніх дій у різних ситуаціях здійснення службово-трудових обов’язків 

– охорони та захисту суспільства й держави. Причому дані збірники слід 

доповнювати в міру розвитку правової бази нашої держави. 

З метою застосування досвіду Німеччини стосовно реформування 

трудової діяльності працівників поліції необхідно провести такі заходи: 

1) запровадити координацію та регулювання поліції в межах адміністративних 

районів, які функціонуватимуть згідно з правовими положеннями, 

визначеними національним законодавством, але з врахуванням особливостей 

трудової діяльності на даних територіях працівників поліції. Запропонована 

форма діє в Німеччині на рівні земель і муніципалітетів, що відображається в 

законах про поліцію, які за змістом і принципами узгоджені з Основним 

Законом країни; 2) реалізувати систему дій, спрямованих на вирішення 

проблеми удосконалення на національному рівні діяльності поліції, 

врахувавши пропозиції громадськості. Для цього запропоновано вдосконалити 

статтю 89 Закону України «Про Національну поліцію». Недоліком вказаної 

статті є відсутність конкретики стосовно того, який саме представник 

громадськості, в яких випадках, яким чином залучається та які має виконувати 

повноваження щодо поліції і громадськості шляхом підготовки та виконання 

спільних проектів, програм і заходів для задоволення потреб населення та 

покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань; 

3) змінити пункт 3 частини 2 статті 51 Закону України «Про Національну 

поліцію» шляхом заміни формулювання «до складу поліцейської комісії 
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апарату центрального органу управління поліції повинні входити 

рекомендовані представники громадськості, запропоновані Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини» формулюванням «до складу 

поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції повинні 

входити два представники від громадськості з бездоганною репутацією, 

високими професійними та моральними якостями, які особисто не зацікавлені 

в результатах конкурсного відбору, мають досвід у даній сфері і рекомендації 

правозахисних організацій». 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено нове теоретичне вирішення наукової 

задачі, яке полягає у з’ясуванні специфіки правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції. На підставі проведеного дослідження 

сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. 

1. Сутність трудової діяльності працівників поліції охоплює: 1) наявність 

обмежень у частині зайняття трудовою діяльністю в інших сферах; 

2) виконання кожним працівником поліції своїх трудових обов’язків задля 

ефективного здійснення органами поліції суспільно важливих функцій; 

3) наявність у трудовій діяльності працівників особливих прав, що 

гарантуються їм роботодавцем, – державою в особі уповноваженого керівника 

поліції. 

Особливості правового регулювання трудової діяльності працівників 

поліції полягають: 1) в особливому порядку добору кадрів на посади 

працівників; 2) в особливому порядку проходження служби; 3) в особливостях 

робочого часу та часу відпочинку; 4) в особливостях оплати праці і 

соціального захисту; 5) в особливостях притягнення до відповідальності, 

надання заохочень працівникам поліції. 

2. Встановлено, що сучасне правове регулювання трудової діяльності 

поліції носить комплексний, але безсистемний характер. Нові акти МВС і 

Кабінету Міністрів України, укази Президента, які могли б повно і всебічно 

регулювали окремі питання трудової діяльності поліції, ще не прийняті. 

Більше того, правові аспекти їх взаємодії носять субсидіарний характер і 

наразі не взаємоузгоджені. Тому запропоновано передбачити окремою 

постановою Кабінету Міністрів України інформаційний, субординаційний і 

координаційний порядки взаємодії центральних органів виконавчої влади та 

Президента України в частині забезпечення правового регулювання діяльності 

поліції (в тому числі і трудової). 

3. Систему принципів трудової діяльності працівників поліції становлять 

наступні групи та принципи: 

1) конституційні принципи та принципи трудової діяльності, визначені 

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, а також 

міжнародними нормативно-правовими актами: 

а) принцип свободи праці на службі в Національній поліції; 
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б) принцип рівності прав і можливостей та недопущення дискримінації у 

трудовій діяльності працівників поліції; 

в) принцип заборони примусової служби в Національній поліції; 

г) принцип забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці, 

заробітної плати, не нижчої від визначеної законом; 

ґ) принцип захисту від незаконного звільнення; 

д) принцип забезпечення достатнього життєвого рівня для працівника 

поліції і його сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло; 

2) принципи діяльності поліції, встановлені у нормах Закону України 

«Про Національну поліцію»: 

а) принцип верховенства права; 

б) принцип дотримання прав і свобод людини; 

в) принцип законності; 

г) принцип відкритості та прозорості; 

ґ) принцип політичної нейтральності; 

д) принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства; 

е) принцип безперервності. 

4. Метою трудової діяльності працівників поліції є реалізація їх права 

заробляти на життя працею та отримувати для цього усі належні умови 

шляхом забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, 

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам із суворим 

обмеженням визначеними законом службовими повноваженнями. 

Завданнями трудової діяльності працівників поліції є: 1) матеріальне 

забезпечення життєдіяльності працівника поліції та членів його сім’ї; 

2) реалізація права особи на працю в органах Національної поліції України; 

3) забезпечення публічної безпеки і порядку; 4) охорона прав і свобод людини, 

а також інтересів суспільства і держави; 5) протидія злочинності; 6) надання в 

межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій її 

потребують. 

5. Трудовій діяльності працівників поліції притаманні наступні функції: 

1) економічна функція; 2) кар’єрна функція; 3) соціально-сервісна функція; 

4) превентивно-профілактична функція; 5) кримінально-процесуальна функція; 

6) оперативно-розшукова функція; 7) дозвільна функція; 8) охоронна функція. 

6. Запропоновано шляхи вирішення наступних проблем правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції: 1) формування системи 

організаційно-управлінських відносин трудової діяльності працівників 

поліції (як групи проблем, пов’язаних з трудовими відносин) і відмежування 

їх від публічних адміністративних відносин. Шлях вирішення – застосування 

експансії трудового права; 2) відсутність наразі у Національній поліції 

локальних актів преміювання, актів про порядок призначення грошової 

допомоги тощо. Шлях вирішення – передбачити можливість прийняття 

локальних актів уповноваженими особами Національної поліції у Законі 
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«Про Національну поліцію», прийняти спеціальну інструкцію «Про 

преміювання працівників поліції»; 3) проблеми суміщення і сумісництва у 

діяльності працівників поліції (звужений перелік видів діяльності для 

сумісництва). Шляхи вирішення: а) розширення переліку видів діяльності, які 

може суміщати поліцейський; б) врегулювання питання віднесення поліції до 

органу внутрішніх справ; 4) недостатня врегульованість соціальних гарантій, 

житлового і грошового забезпечення, прав членів сімей осіб рядового і 

начальницького складу Національної поліції, а також пенсійне забезпечення 

осіб рядового і начальницького складу Національної поліції та питання 

вихідної допомоги при звільненні. Шлях вирішення – комплексний підхід до 

всеохоплюючого правового регулювання в цій частині; 5) недостатній рівень 

медичного страхування працівників поліції на випадок нещасного випадку 

при виконанні своїх обов’язків, реалізації трудової функції. Вирішити цю 

проблему можна за рахунок встановлення рівня медичного страхування на 

основі договорів страхування, що укладалися б при прийнятті на службу 

кожного працівника поліції; 6) відсутність чіткого механізму звітування 

працівників поліції перед своїм роботодавцем – суспільством і державою, що 

його представляє. Вирішення даної проблеми вбачається у встановленні 

механізму інформування громадськості, електронного контрою перебування 

на роботі поліцейського, публічного звітування раз на місяць керівниками; 

7) здійснення атестації та переатестації працівників поліції (невизначеність 

переходу працівників міліції у поліцію, недостатньо прозора процедура 

апеляції). Шляхи вирішення: а) скасування складання керівником 

атестаційного листа щодо працівника поліції, який атестується, у зв’язку із 

встановленням службової залежності; б) прийняття доповнення до цього 

наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських», яким встановити строк розгляду апеляції не 

більше, ніж 5 робочих днів і право працівника звернутися з такою апеляцією 

протягом 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття рішення з приводу 

атестації. 

7. Напрямами запозичення досвіду зарубіжних країн у сфері правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції в Україну є наступні: 

 впровадити практику написання збірників для поліцейських, у яких з 

врахуванням судової бази, прецедентів, нормативних актів будуть закріплені 

правила дій для них у різних ситуаціях здійснення службово-трудових 

обов’язків – охорони та захисту суспільства й держави; 

 запровадити координацію та регулювання дій поліції в межах 

адміністративних районів, які функціонуватимуть згідно з правовими 

положеннями, визначеними національним законодавством, але з врахуванням 

особливостей трудової діяльності на даних територіях працівників поліції; 

 реалізувати систему заходів, яка повинна вирішити проблему 

удосконалення на національному рівні діяльності поліції, врахувавши 

пропозиції громадськості (вдосконалити статтю 89 Закону України «Про 

Національну поліцію»); 
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 змінити положення пункту 3 частини 2 статті 51 Закону України 

«Про Національну поліцію» шляхом заміни формулювання «до складу 

поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції повинні 

входити рекомендовані представники громадськості, запропоновані 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини» формулюванням «до 

складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції 

повинні входити два представники від громадськості з бездоганною 

репутацією, високими професійними та моральними якостями, які особисто не 

зацікавлені в результатах конкурсного відбору, мають досвід у даній сфері і 

рекомендації правозахисних організацій»; 

 для забезпечення регулювання діяльності поліції вдосконалити статтю 

11 Закону України «Про Національну поліцію», а саме питання про взаємодію з 

населенням на засадах партнерства та яким саме чином вона має проявлятись, 

адже в Законі не вказано, які саме чинники допоможуть її реалізувати; 

 забезпечити регулювання окремих аспектів діяльності поліції в 

Україні нормами права, закріпленими в низці актів спеціалізованого 

характеру, а не тільки в Законі України «Про Національну поліцію», тобто 

використати у цьому контексті досвід Польщі. Головна суть полягає у внесенні 

змін та доповнень про діяльність поліції до Кримінально-процесуального 

кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, а також окремих 

питань у сфері трудової діяльності працівників поліції, що будуть закріплені в 

окремому нормативно-правовому акті; 

 доповнити частину 4 статті 13 Закону України «Про Національну 

поліцію» в частині науково-дослідних установ, що мають бути утвореними та 

функціонувати в її межах, оскільки у даній статті немає певної конкретизації 

стосовно того, що потрібно розуміти під «установами забезпечення» та який їх 

правовий статус, також не зазначено мету утворення даних установ; 

 у зв’язку з недостатньо високою довірою населення до органів 

поліції, роль якої в контролі за діяльністю працівників поліції вкрай важлива, 

має бути створена функціональна система співпраці на локальному рівні 

поліції з органами влади для координації дій при дотриманні порядку на 

конкретній території. 
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освіти і науки України. – Київ, 2018. 
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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції. В роботі проаналізовано 

поняття, сутність та ознаки трудової діяльності працівників поліції. 

З’ясовано особливості сучасного стану правового регулювання трудової 

діяльності працівників поліції. Визначено принципи трудової діяльності 

працівників поліції. Досліджено мету, завдання і функції трудової діяльності 

працівників поліції. Охарактеризовано зміст кожного з цих елементів. 

Розглянуто теоретико-практичні проблеми правового регулювання 

трудової діяльності працівників поліції. Виділено обґрунтовані напрями їх 

вирішення із чіткими законодавчими формулюваннями. Надано пропозиції 

щодо запозичення в Україну позитивного зарубіжного досвіду правового 

регулювання трудової діяльності працівників поліції. 

Ключові слова: правове регулювання, трудова діяльність, працівник 

поліції, трудове законодавство, роботодавець, зайнятість. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шелудяков Р.С. Правовое регулирование трудовой деятельности 

работников полиции. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию правового 

регулирования трудовой деятельности работников полиции. В работе 

проанализированы понятие, сущность и признаки трудовой деятельности 

работников полиции. 

Установлено, что трудовую деятельность сотрудников полиции следует 

понимать как урегулированную нормами трудового права систему 

правоотношений, возникающих между полицейскими как работниками и 

государством в лице руководителя полиции по поводу выполнения 

работниками полиции трудовой функции, определенной законодательством и 

контрактом в порядке и способом, которые ими предусмотрены для 

выполнения задач полиции как правоохранительного органа. 

Сущность трудовой деятельности работников полиции охватывает: 

1) наличие ограничений в части занятия трудовой деятельностью в других 

сферах; 2) выполнение каждым работником полиции своих трудовых 

обязанностей для эффективного осуществления органами полиции 

общественно важных функций; 3) наличие в трудовой деятельности 

работников особых прав, которые им гарантирует их работодатель – 

государство в лице уполномоченного руководителя полиции. 

Выяснены особенности современного состояния правового 

регулирования трудовой деятельности работников полиции. 
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Проанализированы принципы трудовой деятельности работников полиции. 

Исследованы цель, задачи и функции трудовой деятельности работников 

полиции. Охарактеризовано содержание каждого из этих элементов. 

Аргументировано, что проблемами правового регулирования трудовой 

деятельности работников полиции являются такие: формирование системы 

организационно-управленческих отношений трудовой деятельности 

работников полиции (как группы связанных с трудовыми отношениями) и 

отделение их от публичных административных отношений; совмещение и 

совместительство в деятельности сотрудников полиции; обеспечение 

социальной защиты работников полиции; отсутствие четкого механизма 

отчетности сотрудников полиции перед своим работодателем - обществом и 

государством; осуществление аттестации и переаттестации сотрудников 

полиции. 

Рассмотрены теоретико-практические проблемы правового 

регулирования трудовой деятельности работников полиции. Выделены 

обоснованные направления их решения с четкими законодательными 

формулировками. Названы предложения по заимствованию в Украину 

положительного зарубежного опыта правового регулирования трудовой 

деятельности работников полиции. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовая деятельность, 

работник полиции, трудовое законодательство, работодатель, занятость. 

 

ANNOTATION 

 

Sheludiakov R.S. Legal regulation of labor activities of police officers. – 

The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex study of the legal regulation of the 

labor activity of police officers. In this work the concept, essence and signs of labor 

activity of police officers are investigated. 

The peculiarities of the current state of the legal regulation of the labor 

activity of police officers are revealed. The principles of work of police officers are 

analyzed. The purpose, tasks and functions of work of police officers are 

investigated. The content of each of these elements is characterized. 

The theoretical and practical problems of legal regulation of labor activity of 

police officers are considered. The substantiated directions of their solution are 

highlighted with clear legislative wording. The proposals on borrowing positive 

foreign experience in the legal regulation of labor activities of police officers are 

named. 

Key words: legal regulation, labor activity, police officer, labor law, 

employer, employment. 
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