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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Атестація працівників поліції є важливим 

інструментом правового регулювання та впливає на якість й ефективність 

виконання поліцією поставлених перед нею завдань та мети щодо охорони 

прав та законних інтересів населення. Атестація працівників поліції має 

тривалу історію застосування. Проте на сьогодні у зв’язку із обраним 

Україною курсом на євроінтеграцію, а також і загальним реформування 

законодавства відбулася й трансформація розуміння сутності та призначення 

атестації працівників поліції. Можливо встановити декілька основних 

факторів, що вплинули на такі зміни. Так, насамперед, це запровадження 

самого інституту поліції замість існуючого органу міліції. Відповідно, виникла 

й потреба набору компетентних працівників та необхідність віднайти критерії 

визначення доброчесності тих працівників міліції, що мали бажання 

продовжити службу у новоствореному органі.  Саме запровадження атестації 

стало таким інструментом. Крім того, важливою є й роль атестації працівників 

поліції для підвищення авторитету та довіри до самого органу у суспільстві, 

що впливатиме й на рівень захищеності усього населення.  

Разом з тим втілення на практиці нової сутності атестації має цілий ряд 

проблем, що викликано недостатнім рівнем знань серед суб’єктів даних 

правовідносин, зловживанням правами та обов’язками, а також і  

недосконалістю самого законодавства, наявністю прогалин та колізій у ньому. 

Саме тому дослідження сучасного стану правового регулювання допоможе 

розділити його особливості на позитивні, тобто такі, що покращують 

ефективність діяльності поліції та співпраці між поліцейськими в межах 

колективу, та на негативні, які, власне, сповільнюють або ж ускладнюють 

досягнення мети щодо  якісного надання послуг із охорони прав та свобод 

населення. Крім того, на основі отриманих результатів можливо буде 

зрозуміти, які ж правові норми потребують удосконалення чи загалом 

виключення із законодавства. Таким чином, дане дослідження є основою для 

науково-теоретичної розробки тенденцій у правовому регулюванні атестації 

працівників поліції, визначенні найбільш оптимальних шляхів вирішення 

наявних проблем із врахуванням уже й міжнародного досвіду.  

На сьогодні питання видів атестації працівників поліції є 

малодослідженим, однак окремими з них займались такі учені, як 

М.С. Александрова, Н.М. Богдан, С.А. Вавренюк, В.Г. Залужний, 

Т.П. Збрицька, В.П. Кохан, О.В. Крушельницька, С.О. Лисий, Т.П. Мельничук,  

Л.А. Нохріна, В.О. Радіонова-Водяницька, Г.О. Савченко, С.А. Татаревська, 

І.В. Шруб, В.В. Черней, Ю.В. Чорна. У свою чергу, хоча зміна законодавства 

спричиняє втрату актуальності теоретичних досліджень, проте  обсяг наукових 

напрацювань щодо підстав виникнення трудових відносин є дещо більшим та 

включає у себе праці наступних учених: В.А. Андронова, Д.В. Бандура, В.В 

Єрьоменко, В.В. Жернакова, В.М. Зеленський, М.І. Іншина, О.О. Коваленко, 

О.В. Лавріненко, К.Ю. Мельник, Н.П. Мокрицької, Н.М. Неумивайченко, П.Д. 
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Пилипенко, В.І. Прокопенко, М.О. Савєльєвої, В.М. Слома, Л.В. Солодовник, 

І.В. Шульженко. 

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 03 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розвиток теорії трудового права щодо правового регулювання атестації 

працівників поліції за законодавством України та окремих зарубіжних країн, а 

також внесення науково-обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення норм 

чинного трудового законодавства, проєкту ТК України у цій сфері з 

урахуванням позитивного зарубіжного законодавчого досвіду. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно вирішити такі 

задачі: 

 визначити поняття та ознаки атестації працівників поліції;  

 здійснити аналіз сучасного стану правового регулювання атестації 

працівників поліції;  

 виокремити види атестації працівників поліції; 

 проаналізувати підстави виникнення трудових правовідносин із 

працівниками поліції;  

 охарактеризувати стадії атестації працівників поліції;  

 розглянути етапи атестації працівників поліції; 

 з’ясувати зміст проблем правового регулювання атестації працівників 

поліції, а також обґрунтувати шляхи їх вирішення;  

 сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

актів чинного законодавства в частині атестації працівників поліції з 

урахуванням позитивного законодавчого досвіду окремих зарубіжних країн. 

Об’єктом дослідження є трудові правовідносини, які виникають при 

працевлаштуванні працівників.  

Предметом дослідження є правове регулювання атестації працівників 

поліції. 

Методи дослідження. Дисертаційна робота виконана із застосуванням 

методів наукового пізнання, що засновані на діалектичному методі, за 

допомогою якого поставлені завдання розглянуті в їх розвитку і взаємозв’язку 

(підрозділи 1.2, 3.1). Формально-логічний метод було використано при 

визначенні змісту видів атестації працівників поліції (підрозділ 2.2). За 
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допомогою логіко-семантичного методу поглиблено поняттєвий апарат, 

визначено фундаментальні категорії атестації працівників поліції (підрозділи 

1.1, 1.2, 2.1). Порівняльно-правовий метод став у пригоді для порівняння 

національного законодавства, яке регламентує етапи та стадії атестації 

працівників поліції, із міжнародним та законодавством зарубіжних країн у цій 

сфері (підрозділи 2.2, 3.2). Методи документального аналізу й статистично-

звітний дали можливість дослідити сучасний стан правового регулювання 

окремих видів атестації працівників поліції, а також визначити проблеми 

правового регулювання атестації працівників та сформулювати шляхи їх 

вирішення (підрозділ 2.1; розділ 3). Використання зазначеного методологічного 

інструментарію дало змогу вирішити перелічені завдання та отримати науковий 

результат, новизна якого відображена в положеннях, що виносяться на захист. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів 

наукового пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити зміст правового регулювання атестації працівників поліції, 

враховуючи сучасні соціально-економічні та євроінтеграційні умови. У 

результаті проведеної роботи сформульовано нові наукові положення та 

висновки, які запропоновані здобувачем особисто. Основні з них такі: 

уперше: 

– наведено тлумачення поняття «атестація працівників поліції», під 

яким запропоновано розуміти періодичну контрольну діяльність, порядок 

здійснення комплексу заходів якої регламентований нормативно-правовими 

актами адміністративного права й заснований на принципах колегіальності, 

гласності, повноти, всебічності, об’єктивності, реалізації виконання обов’язку 

осіб рядового та начальницького складу органів поліції, їхнього освітнього  

рівня щодо проходження комплексного оцінювання уповноваженими на те 

посадовими особами ділових, службових, особистих, морально-психологічних 

і комунікативних якостей, кваліфікаційного та професійного рівнів, фізичної 

підготовки, з метою виявлення здобутків і недоліків у їхній професійній 

діяльності, відпрацювання шляхів і способів їх усунення, удосконалення 

діяльності Національної поліції України, підвищення ефективності їхньої 

роботи, поліпшення добору, розстановки й виховання кадрів, стимулювання 

підвищення кваліфікації, ініціативності, дисципліни й відповідальності 

працівників за доручену справу, результатом якої є визначення можливостей  

встановлення, збереження, зміни або припинення службових правовідносин; 

– виділено перелік ознак атестації працівників поліції за критеріями 

організаційності, тобто за характером організаційної складової, та 

правостворюючого характеру, тобто виникненням у зв’язку із проведенням 

атестації прав та обов’язків. За критерієм організаційності виділено такі  

ознаки: 1) формалізованість (атестація проводиться у чітко встановленому 

нормативними актами порядку); 2) періодичність (атестація проводиться 

періодично, в окремих випадках, передбачених спеціальними нормами, –    

позачергово). За критерієм правостворюючого характеру визначено наступні: 
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1) статусний характер (проведення атестації можливе лишу у випадку набуття 

особою правового статусу, який передбачає обов’язок щодо її проходження); 

2) спеціально-суб’єктний характер (проведення атестації пов’язується із 

створенням спеціального суб’єкта – атестаційної комісії – та наділення його 

відповідним переліком прав щодо проведення атестації); 3) результативність 

(атестація має певні правові наслідки для працівника та закінчується 

прийняттям рішення за результатами її проведення, яке може мати як 

позитивний, так і негативний вплив на подальшу службу працівника поліції); 

– для вирішення проблем правового регулювання атестації працівників 

поліції запропоновано завершити процес «тотальної переатестації і прийняти 

спеціальний нормативно-правовий акт, норми якого будуть присвячені 

виключно переатестації та не будуть поширюватись на регламентацію інших 

процедур – Інструкцію про порядок проведення переатестації поліцейських, та 

затвердити шляхом видачі відповідного наказу Міністерства внутрішніх справ 

України; 

– сформульовано перелік напрямів запозичення позитивного досвіду 

правового регулювання атестації працівників поліції у США, а саме: 1) досвід 

залучення добровільних помічників поліції; 2) досвід професійного відбору до 

підрозділів поліції, зокрема у контексті методик професійного навчання 

поліцейських, а також обов’язкового проходження працівниками поліції 

навчання у вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських; 3) досвід діагностування психологічного 

портрета поліцейського та його мотивації до служби в органах поліції під час 

проходження атестації працівниками поліції; 

удосконалено: 

– характеристику змісту позитивних і негативних аспектів правового 

регулювання атестації працівників поліції. До позитивних аспектів віднесено 

такі: 1) використання як засобу контролю і нагляду за проходженням служби; 

2) покращення процесу проходження служби в поліції; 3) підвищення рівня 

участі громадських інститутів. До негативних аспектів правового регулювання 

атестації працівників поліції віднесено наступні: 1) відсутність відео- та 

звукофіксації співбесіди із працівником поліції; 2) обмеженість права на 

оскарження рішення атестаційної комісії; 3) наявність прогалин впродовж 

усього процесу атестації працівника поліції;  

– характеристику особливостей атестації працівників поліції у зв’язку із 

пониженням на посаді, якими визначено наступні: 1) диференційованість – 

така ознака розкривається через можливість досягнення за допомогою 

проведення атестації декількох цілей, формування яких залежить саме від 

членів атестаційної комісії; 2) наявність прогалин – такі прогалини, 

насамперед, стосуються саме визначення підстав для переміщення на нижчу 

посаду. Важливим аспектом є тривалість перебування на нижчій посаді, 

оскільки це напряму впливатиме на мотивацію працівника поліції та якість 

його роботи; 3) винятковість – дана ознака полягає у тому, що застосування 
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процедури атестації для переміщення на нижчу посаду є унікальним, а для 

пониження в інших випадках застосовується дисциплінарне провадження; 

– розуміння змісту особливостей спеціальної атестації працівників 

поліції, якими названо такі: 1) специфічність суб’єкта ініціації – таким 

суб’єктом є працівник поліції, а не його керівник, оскільки саме права 

останнього було порушено. Специфічність також полягає й у наявності вимоги 

до працівника поліції щодо набрання хоча б 60 балів на тестуванні, що робить 

коло суб’єктів ще більш обмеженим; 2) короткостроковість – тобто для 

прийняття рішення апеляційною атестаційною комісією потрібно значно 

менше часу, а отже, і строки проведення загальної процедури є меншими. На 

відміну від загальної атестації, де між проведенням тестування та співбесіди 

може пройти тривалий період часу, апеляційний розгляд може відбуватись 

лише за наявності зібраних матеріалів справи; 3) скороченість етапів – дана 

особливість пов’язана із тим, що для прийняття рішення аналізуються уже 

наявна інформація; 

– аналіз специфіки елементу такого складного юридичного факту, як 

підписання контракту працівником поліції, до особливостей якого віднесено 

наступні: 1) строковість – кожен контракт із працівником поліції укладається 

на визначений строк, що обґрунтовується можливою зміною законодавства та 

встановленням нових вимог або ж наступним переведенням чи підвищенням. 

Наслідком такої ситуації є потреба у постійному його перепідписанні; 

2) імперативність умов – на відміну від трудового договору та контракту, у 

досліджуваному документі умови праці, робочого часу, види відповідальності 

не можуть бути узгоджені між сторонами трудових відносин; 3) відсильний 

характер – проаналізувавши статті даного контракту, стає зрозуміло, що 

більшість із них не містять у собі  норм права, а лише вказують на те, у якій 

частині Закону України «Про Національну поліцію» вони містяться. 

Позитивним аспектом даної особливості можна вважати відсутність 

дублювання, а отже, й зменшення імовірності виникнення колізій між 

нормами права або ж прогалин щодо виключення певних повноважень 

працівника поліції; 

дістали подальшого розвитку: 

– розкриття ознак суб’єктивного етапу атестування працівників поліції, 

якими названо такі: 1) упередженість – пов’язана із одноосібним наданням 

характеристики працівнику поліції його безпосереднім керівником, що 

виключає можливість гарантування цілком об’єктивної оцінки, оскільки 

відсутні важелі для надання керівником відповідної характеристики діяльності 

підлеглого; 2) документальний характер – основна частина відомостей, на яких 

ґрунтується оцінка працівника поліції в межах даного етапу, базується на 

даних із наявних та поданих документів, які підлягають дослідженню та оцінці 

з метою забезпечення надання працівнику належної оцінки його діяльності; 

– узагальнення характерних ознак оціночної стадії атестування 

працівників поліції, до яких належать: 1) багатосуб’єктність – у процесі 

проведення оцінки працівника поліції, з метою формування найбільш 
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об’єктивної оцінки за результатом проведення процедури атестування, беруть 

учать його керівники та атестаційна комісія; 2) багаторівневість – оцінка 

працівника поліції передбачає проведення оцінювання його якостей за 

декількома рівнями, за які відповідають різні суб’єкти оціночної діяльності та, 

відповідно, є відповідальними його керівники та атестаційна комісія; 

3) мультиаспектність – під час проведення оцінки поліцейського аналізу 

піддаються його якості не лише в професійній, але  і в інших сферах 

діяльності, зокрема стан здоров’я та фізична підготовленість, уміння володіти 

табельною зброєю та спеціальними засобами захисту, здатність переносити 

труднощі служби та життя; поведінка та рівень культури поза службою; 

– деталізація особливостей наказу про призначення на посаду 

поліцейського, до яких відносяться наступні: 1) владний характер – завдяки 

підписанню наказу виникають одразу як службові, так і трудові відносини. 

Наказ створюється саме з метою забезпечення взаємозв’язку із 

адміністративним законодавством. Крім того, владний характер пояснюється 

характером відносин між працівником поліції та його керівником щодо 

безпосереднього виконання наказів та способу їх тлумачення; 

2) завершальність – видання наказу є останнім етапом у процесі виникнення 

трудових відносин із працівником поліції; 3) несамостійність – аналіз 

законодавства свідчить, що правове регулювання змісту наказу відсутнє, що 

породжує цілий ряд проблем щодо можливості встановлення у ньому нових 

умов; 

 обґрунтування підходу стосовно того, що працівник поліції під час 

атестації може проходити співбесіду, яка дозволяє оцінити його професійні 

якості комплексно. Разом з тим співбесіда не є необхідним елементом, а отже, 

й рішення атестаційної комісії може бути прийняте лише на основі тестування 

та атестаційного листа. Проте найбільш негативним моментом є можливість 

винесення рішення про звільнення, пониження чи невідповідність лише на 

основі співбесіди, не враховуючи попередні два етапи. Водночас  

передбачення неможливості прийняття таких рішень загалом нівелювало б 

роль співбесіди як незалежного оцінювання неупередженими особами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення, отримані в результаті проведеного в дисертації дослідження, 

можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – при подальшому опрацюванні 

загальних і спеціальних питань щодо вдосконалення правового механізму 

атестації працівників поліції; 

б) у правотворчості – при вдосконаленні проєкту Трудового кодексу 

України, Закону України «Про національну поліцію» та чинного законодавства у 

сфері захисту прав працівників; 

в) у правозастосуванні – при вирішенні конкретних справ у практичній 

діяльності суду, профспілок і їх об’єднань, роботодавців та ін.; 

г) у навчальному процесі – під час вивчення в юридичних освітніх 

закладах навчальних дисциплін «Трудове право», «Теорія держави і права», 
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підготовки робочих програм і планів, написання підручників, навчальних 

посібників, курсів лекцій, а також у науково-дослідницькій роботі студентів, 

слухачів і курсантів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права, права соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і 

висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації 

ідеї та розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Актуальні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Запоріжжя, 25-26 січня 2019 року); «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15-16 лютого 2019 року); 

«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та 

шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у шести статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України та наукових виданнях інших держав, а також у трьох тезах 

доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

що логічно поєднані у вісім підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 215 сторінок. 

Список використаних джерел складається з 180 найменувань і займає 

20 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

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

методологічні засади наукової роботи. 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 «Загальнотеоретичні основи атестації працівників поліції» 
складається з трьох підрозділів та присвячений визначенню правової природи 

атестації працівників поліції, аналізу її поняття та характеристиці ознак, а 

також з’ясуванню позитивних та негативних аспектів сучасного стану 

правового регулювання атестації працівників поліції. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та сутність атестації працівників поліції» 

зазначено, що ставлення суспільства до правоохоронних органів з моменту 

набуття незалежності Україною не піддається позитивній оцінці, а це  

призвело до глибоких реформувань відповідних органів протягом останніх 

років, зокрема створення нового органу – Національної поліції України. 
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Водночас необхідність забезпечення ефективності здійснення працівниками 

Національної поліції своєї діяльності напряму залежить від рівня 

професіоналізму, який є категорією, що може піддаватись оцінці. Саме з 

метою об’єктивної оцінки рівня професійної підготовки працівників поліції  

здійснюються атестування ділових, професійних, особистих якостей, 

освітнього і кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки обов’язково на 

підставі глибокого й усебічного вивчення, при цьому визначаються 

відповідність працівників займаним посадам, а також перспективи їх 

службової кар’єри. 

Зауважено, що раціональне використання кадрів можливе за рахунок 

надання найбільш відповідної роботи окремому працівнику, яка визначається 

за результатами здійсненої атестації. Такі дії можуть супроводжуватись як 

підвищенням особи, так і переведенням на іншу посаду. Водночас 

ефективність виконання роботи забезпечується як раціональним 

розподіленням працівників між займаними посадами за наявними навичками, 

так і стимулюванням їх до підвищення рівня своєї професійної кваліфікації з 

метою успішного проходження атестації. 

Встановлено, що атестацією є періодична контрольна діяльність, 

порядок здійснення комплексу заходів якої регламентований і заснований на 

принципах колегіальності, гласності, повноти, всебічності, об’єктивності, з 

приводу реалізації окремими особами обов’язку щодо проходження 

комплексного оцінювання уповноваженими на те посадовими особами 

ділових, службових, особистих, морально-психологічних і комунікативних 

якостей, кваліфікаційного та професійного рівнів, з метою виявлення 

здобутків і недоліків у професійній діяльності таких осіб, відпрацювання 

шляхів і способів їх усунення, підвищення ефективності їхньої роботи, 

поліпшення добору, розстановки й виховання кадрів, стимулювання 

підвищення кваліфікації, ініціативності, дисципліни й відповідальності 

працівників за доручену справу, результатом чого є визначення можливостей  

встановлення, збереження, зміни або припинення трудових правовідносин. 

У підрозділі 1.2 «Теоретико-правові ознаки атестації працівників поліції» 

встановлено, що процедура атестування не є новою на теренах України та 

проводиться як в інших галузях та сферах, так і проводилась у структурах з 

аналогічними до поліції функціями. Водночас введення нового порядку її 

проведення для працівників поліції, за відсутності законодавчо закріпленого 

базового поняття атестації працівників поліції, його сутності та ознак може 

викликати ряд практичних проблем як у діяльності Національної поліції 

України в цілому, так і у службі кожного окремого поліцейського. 

Вказано, що специфіка суб’єктів атестації повинна розглядатися в 

дуалістичному напрямку – як специфіка органу, який проводить атестацію, та 

як специфіка особи, яка таку атестацію проходить. При цьому специфіка 

органу, зокрема атестаційної комісії, може полягати в наданих їй 

повноваженнях, а особи, яка проходить атестацію, – у її правовому статусі, 
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який встановлює обов’язок відповідного оцінювання ділових та професійних 

якостей. 

Акцентовано увагу на тому, що формалізований характер атестації 

працівників поліції полягає в тому, що атестація є адміністративно-правовою 

діяльністю, тобто комплексом заходів, які здійснюються уповноваженими 

суб’єктами на підставі чітко встановленого порядку, регламентованого 

Законом України «Про Національну поліцію», наказом Міністерства 

внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських» від 17.11.2015 № 1465. 

Результативність як ознака атестації працівників поліції полягає в тому, 

що за результатами проходження атестації працівник поліції отримує одне з 

вищезазначених рішень, що прямо впливає на вирішення питання, у зв’язку із 

яким проводилась атестація та, відповідно, на подальше проходження служби 

відповідним працівником.  

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан правового регулювання атестації 

працівників поліції: позитивні та негативні аспекти» відзначено, що серед 

позитивних аспектів атестації працівників поліції можна визначити саме 

відповідність обраному державою курсу щодо створення публічної служби та 

відповідної трансформації законодавства стосовно органів державної влади. 

Також позитивним є прагнення до відкритої та прозорої атестації працівників 

поліції, що забезпечується й належним складом атестаційних комісій. 

Наявність прогалин у основному нормативно-правовому акті, що регулює 

питання проведення атестації працівників поліції, є найбільш глобальним 

негативним аспектом. Важливо наголосити на підзаконному характері, що й 

визначає декілька ключових способів вирішення проблеми шляхом як 

передбачення основних принципів та механізму проведення атестації на рівні 

Закону України «Про національну поліцію» або ж створення спеціального 

закону щодо регулювання атестації усіх працівників загалом, а отже, й 

стосуватиметься діяльності поліції. Слід вказати, що усі інші негативні 

аспекти правового регулювання атестації працівників поліції матимуть 

похідний характер, а основним способом їх вирішення є внесення змін саме до 

даної Інструкції. 

Негативним аспектом правового регулювання атестації працівників 

поліції є неправильний ієрархічний рівень передбачення норм права. Так, у 

Законі України «Про Національну поліцію» міститься лише одна норма, що 

регулює порядок проведення атестації. Більше того, таку норму часто 

критикують за неналежний рівень юридичної техніки через відсутність 

визначення чіткого переліку підстав атестації, її мети та наслідків. Крім того, 

не визначено й у даному Законі чітких повноважень атестаційної комісії та 

керівника як особи, що видає наказ на основі рішення такої комісії. 

Врегулювання зазначених питань на рівні наказу міністерства утворює ряд 

проблем щодо ієрархії владних повноважень та закріплює право керівника не 

дотримуватись висновку атестаційної комісії. Щодо потреби встановлення 

вимоги наявності психологічних якостей у кандидата, то набір таких якостей є 
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різним для кожної посади залежно від відповідальності, що покладається на 

особу, а отже, й визначити єдиний їх набір є неможливим. 

Розділ 2 «Зміст правового регулювання атестації працівників 

поліції» складається з трьох підрозділів та присвячений з’ясуванню 

особливостей видів атестації працівників поліції, визначенню специфіки 

виникнення трудових правовідносин із працівниками поліції, виділенню етапів 

та стадій атестації працівників поліції. 

У підрозділі 2.1 «Види атестації працівників поліції» констатовано, що 

атестація працівників поліції у зв’язку із звільненням характеризується 

наступними особливостями залежно від результату її проведення: 

1) недосконалістю – вона пояснюється відсутністю зв’язків у правому 

регулюванні між процесом атестації та безпосередніми правами й обов’язками 

працівника поліції та його роботодавця як сторін трудових відносин, а отже, й 

висновок атестаційної комісії не обов’язково буде втілений керівником. Також  

недосконалість проявляється й у відсутності фіксації, яким чином працівник 

виконує свої обов’язки, а їх оцінювання відбувається уже на основі спогадів та 

матеріалів справи, а не під час самих подій. Відповідно, результати 

оцінювання, особливо на співбесіді, можуть бути неправильні саме через 

спотворення або неправильне тлумачення наданої інформації; 

2) суб’єктивністю оцінювання – дана особливість полягає у відсутності 

легальних визначень для професійних якостей працівника поліції, а отже, й 

оцінювання членами атестаційної комісії їх наявності у працівника поліції під 

час проведення співбесіди відбуватиметься виключно за їх внутрішніми 

переконаннями; 3) емпіричністю – тобто залежність від попереднього досвіду 

співпраці, від попередніх відносин між працівником поліції та його 

керівником, оскільки правом звільнити наділений саме останній, тому на дане 

рішення будуть впливати фактори психологічних якостей та комфортності 

співпраці із таким працівником поліції. 

Щодо особливостей атестації, результатом якої є підвищення на посаді, 

то до них можна віднести наступні: 1) персоналізованість – дана ознака 

полягає у аналізі та співставленні індивідуальних якостей працівника поліції 

та його досвіду із посадовими обов’язками та сутністю певної посади. 

Підвищення на посаді є неможливим без врахування не загального досвіду 

роботи, а вкладу в роботу й мотивації конкретного працівника. Саме тому й 

отримання підвищення не є чітко обмежене строками; 2) зацікавленість 

працівника – насамперед особиста зацікавленість  проявляється в потребі 

ініціювання процесу такої атестації, оскільки завдяки успішному 

проходженню можливо буде підвищити рівень матеріального й соціального 

забезпечення працівника поліції. Таким чином, метою працівника поліції під 

час проходження атестування уже є не залишення існуючого власного 

правового статусу, а його покращення; 3) стабільність – на відміну від інших 

видів атестації, наслідками яких є або ж звільнення зі служби, або ж не вступ 

на неї, неприйняття атестаційною комісією рішення про підвищення не 

погіршує матеріальне забезпечення працівника поліції, не впливає на 
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позитивне оцінювання якості його виконання посадових обов’язків та 

можливих премій, а отже, й відсутні негативні наслідки від непроходження 

атестації, що впливають на стабільність правового статусу такого працівника 

поліції. Зазначена ситуація пояснюється саме невідповідністю посаді, яку 

працівник поліції міг би займати, а не тій, яку займає у даний момент.  

У підрозділі 2.2 «Підстави виникнення трудових правовідносин із 

працівниками поліції» обґрунтовано, що однією із обов’язкових умов вступу на 

посаду є проходження конкурсу, однак для працівника поліції юридичний 

факт проходження конкурсу або ж перемога у ньому не визначає права на 

виконання професійних обов’язків поліцейського. Крім того, для виникнення 

трудових відносин необхідним є волевиявлення двох сторін, однак 

проходження конкурсу засвідчує волю лише працівника. Таким чином, 

конкурс не може бути єдиною підставою для виникнення трудових відносин з 

працівником поліції та виступає лише елементом комплексу юридичних 

фактів. 

Зазначається, що підписання трудового договору є обов’язковим і для 

працівників поліції. Проте на відміну від звичайних трудових відносин, де 

трудовий договір виступає останнім юридичним фактом, для виникнення 

трудових відносин із працівником поліції необхідним є й проходження 

конкурсу, а також  підтвердження юридичного факту щодо відповідності 

законодавчим вимогам до поліцейського. 

Вказано, що рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу –  

останній юридичний факт у процесі проведення конкурсу. Його дослідження 

вказує на вдалість правового регулювання та гарантування можливості 

реалізувати право на працю для осіб, які вперше вступають на поліцейську 

службу. Разом з тим серед негативних аспектів можливо визначити відсутність 

критеріїв обрання саме конкурсу для його застосування до вступу на посаду 

повторно. Також дещо ускладнює процес вступу у трудові відносини й 

потреба у закріплені результатів конкурсу та виборі переможця відповідним 

наказом керівника, що зменшує саме ефективність проведення конкурсу через 

затягнення реалізації його результатів. 

У підрозділі 2.3 «Стадії та етапи атестації працівників поліції» 

встановлено, що підготовча стадія атестування працівників поліції має 

наступні характерні ознаки: 1) організаційний характер – полягає в наявності 

сукупності процедурних дій, які забезпечують підготовку та організацію 

проведення атестування; 2) публічний характер – полягає в інформуванні про 

проведені дії та про плани проведення атестування на загальнодоступних 

ресурсах, що встановлює належний рівень поінформованості суспільства про 

діяльність атестаційних комісій; 3) характер прозорості – полягає в допущенні 

до процедури проведення атестування осіб, які не входять до структури 

Національної поліції з метою контролю за прийняттям більш зважених та 

прозорих рішень.  

Зауважено, що підсумкова стадія характеризується наступними 

специфічними ознаками: 1) об’єктивністю – рішення приймається на підставі 
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всебічного дослідження фактів, збирання яких здійснюється у різні способи: 

від проведення тестування до співбесіди, що повинно надати можливість 

повно проаналізувати необхідні аспекти, які впливають на рішення комісії. 

При цьому остаточне рішення приймається  більшістю голосів членів 

атестаційної комісії; 2) безособистісним характером – рішення приймається за 

відсутності особи, яка проходить атестування, лише на підставі встановлених 

фактів, що покликано зменшити людський фактор та можливість прийняття 

рішень, які не витікають із наявних обставин. 

Суб’єктивний етап проходження атестування пов’язаний із тим, що 

безпосередній керівник, заповнюючи атестаційний лист, зобов’язаний 

проаналізувати результати службової діяльності згідно з функціональними 

обов’язками поліцейського, його особистісні характеристики та, відповідно, 

визначити основні, найбільш характерні та істотні недоліки у його діяльності 

та особистій поведінці. Наступним етапом атестування працівників поліції є 

індивідуальний, який ґрунтується на результатах проходження тестування та 

застосовуються з метою об’єктивного і неупередженого з’ясування 

спроможності поліцейських за своїми професійними та особистісними 

якостями результативно, ефективно та якісно виконувати службові обов’язки 

на посадах. Подальшим етапом проведення атестування є проходження 

працівником поліції співбесіди як способу безпосереднього цілеспрямованого 

спілкування поліцейського з атестаційною комісією.   

Розділ 3 «Оптимізація правового регулювання атестації працівників 

поліції» складається з двох підрозділів та присвячений дослідженню проблем 

правового регулювання атестації працівників поліції, а також вивченню  

позитивного зарубіжного досвіду даної проблематики з метою формулювання 

напрямів запозичення у національне трудове законодавство. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання атестації працівників 

поліції та шляхи їх вирішення» зазначається, що для вирішення проблем 

атестації працівників поліції варто внести зміни до пункту 20 розділу ІV та 

сформулювати його зміст наступним чином: 

«20. Усі рішення атестаційної комісії оформлюються протоколом. У 

протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, 

питання, що розглядалися, та прийняте рішення. У разі вирішення питання про 

звільнення поліцейського зі служби в поліції через службову невідповідність  

у протоколі мають бути вказані підстави для прийняття такого рішення». 

Також для вирішення проблем атестації працівників поліції 

запропоновано внести зміни до пункту 4 розділу ІІ та доповнити цей розділ 

пунктом 5 наступного змісту: 

«4. До зазначених вище атестаційних комісій можуть бути включені 

працівники підрозділів кадрового забезпечення, Департаменту внутрішньої 

безпеки Національної поліції України, працівники апарату Національної 

поліції України чи органу поліції, а також за згодою народні депутати України, 

працівники МВС, представники проєктів міжнародної технічної допомоги та 

засобів масової інформації. 



13 

Кандидати з числа народних депутатів України, працівників МВС, 

проєктів міжнародної технічної допомоги та засобів масової інформації 

включаються до складу атестаційних комісій за пропозиціями, які були 

отримані після розміщення відповідних оголошень на офіційних сайтах МВС 

чи органів поліції, та за наявності їхньої згоди. 

5. До атестаційних комісій в обов’язковому порядку повинні бути 

включені працівники підрозділів практичної психології апарату Національної 

поліції України, представники громадських та правозахисних організацій чи 

громадськості. 

Представники громадських та правозахисних організацій чи громадськості 

включаються до складу атестаційних комісій за пропозиціями, які були 

отримані після розміщення відповідних оголошень на офіційних сайтах МВС 

чи органів поліції, та за наявності їхньої згоди». 

У підрозділі 3.2 «Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання 

атестації працівників поліції: напрями запозичення у національне трудове 

законодавство» для реалізації напрямів запозичення досвіду Грузії 

запропоновано наступні зміни до законодавства України: 

– у запропонованій автором Інструкції про порядок проведення 

переатестації поліцейських закріпити норму наступного змісту: 

«Поліцейському, щодо якого за результатами переатестації прийнято 

рішення про звільнення зі служби в поліції у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів, надаються наступні гарантії: 

1) виплачується грошове забезпечення за 2 місяці; 

2) у разі встановлення у процесі переатестації фактів вчинення 

поліцейськими протиправних діянь, які містять ознаки злочинів невеликої чи 

середньої тяжкості, щодо них застосовується амністія». 

– статтю 62 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 

№ 580-VIII запропоновано доповнити пунктом 10 відповідного змісту, а щодо 

пунктів 10 та 11 змінити нумерацію згідно  з цією зміною: 

«10. Поліцейському, щодо якого за результатами переатестації прийнято 

рішення про звільнення зі служби в поліції у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів, гарантована виплата грошового 

забезпечення за 2 місяці»; 

– до санкції частини 1 статті 368 Кримінального кодексу України: 

«[…] карається позбавленням волі на строк десять років з пожиттєвим 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю». 

Відповідно до зазначеної санкції запропоновано внести пропорційні 

зміни до пунктів 2-4 цієї ж статті. 

Для реалізації напрямів запозичення позитивного досвіду правового 

регулювання атестації працівників поліції у США запропоновано наступні 

зміни до законодавства України: 

– прийняття нового нормативно-правового акта – Положення про 

добровільних помічників поліції; 
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– внесення змін до частини 1 статті 49 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII та формулювання її змісту 

наступним чином: 

«1. На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України  

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, які володіють українською мовою та є випускниками 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських»; 

– внесення змін до статті 13 Закону України «Про Національну поліцію» 

від 02.07.2015 № 580-VIII та її доповнення пунктом 6 наступного змісту: 

«6. Окремі функції патрульної поліції здійснюють добровільні 

помічники поліції в порядку, визначеному законодавством»; 

– доповнення пункту 3 розділу 2 Положення про патрульну службу МВС 

наступним положенням: 

«3. Взаємодія із суспільством: 

[…] реалізація співпраці та взаємодії із добровільними помічниками 

поліції»; 

– зміна змісту пункту 1 розділу ІV Положення про патрульну службу 

МВС «Взаємодія із суспільством, іншими органами, службами і 

підрозділами»: 

«1. ПС МВС під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

органами та підрозділами внутрішніх справ України, а також із добровільними 

помічниками поліції. 

Така взаємодія спрямована на вирішення проблем, пов’язаних із 

забезпеченням громадського порядку і безпеки, запобігання вчиненню 

правопорушень, зниження рівня злочинності». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової задачі, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

удосконалення правового регулювання атестації працівників поліції. На основі 

проведеного дослідження зроблено такі висновки: 

1. Сутність атестації полягає в тому, що дане явище є багатогранним та 

може розглядатись як: 1) правовий інститут (відносини щодо атестації 

працівників поліції регулюються системою відносно відокремлених від інших 

і пов’язаних між собою адміністративно-правових норм, які регулюють певну 

групу однорідних суспільних відносин у частині встановлення підстав, 

порядку та наслідків її проведення); 2) певна цілеспрямована діяльність; 

3) форма контролю (правова природа атестації та мета її проведення 

пов’язуються із проведенням контролю за професійним рівнем працівників 

поліції, що регламентовано Законом України «Про Національну поліцію», 

наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції 
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про порядок проведення атестування поліцейських» від 17.11.2015 № 1465); 

4) вид адміністративного провадження (при проведенні атестації наявний 

чіткий унормований порядок та комплекс заходів, оскільки діяльність 

атестаційних комісій складається із стадій, етапів і дій: створення атестаційної 

комісії органів (закладів, установ) поліції; тестування; засідання атестаційної 

комісії органів (закладів, установ) поліції; прийняття рішення; оскарження 

рішення до апеляційної атестаційної комісії або до суду; виконання 

прийнятого рішення); 5) обов’язок (проведення атестації безпосередньо 

пов’язане із реалізацією обов’язку осіб рядового та начальницького складу 

органів поліції щодо проходження атестації, з метою чого і створюються 

відповідні контролюючі органи – атестаційні комісії – та проводиться дана 

процедура).  

 2. Атестація позитивно впливає не лише на зовнішню діяльність поліції 

щодо надання послуг населенню, але й покращує взаємодію між працівниками 

в межах колективу. Дана позиція пояснюється саме трудовою природою 

відносин між працівником поліції та державою в особі суб’єкта призначення 

чи безпосереднього керівника. Проходження атестації дозволяє як 

стимулювати продуктивну діяльність працівників поліції, так і підвищити   

якість взаємодії між ними, оскільки кожен із працівників володітиме 

однаковим мінімальним рівнем знань та вмінь для підтримання роботи всього 

колективу і втілення професійних обов’язків відокремлено.  

 3. Негативним аспектом правового регулювання атестації працівників 

поліції є відсутність строків для кожної окремої процедури в межах атестації.  

Наслідком такої ситуації є те, що атестація працівника поліції може тривати 

надмірну кількість часу, отримані результати від тестування або атестаційного 

листа уже можуть бути неактуальними. Крім того, аналізуючи законодавство з 

даного питання, можна помітити відсутність відповідальності в 

уповноважених осіб за невиконання своїх обов’язків. Саме можливість 

притягнення до юридичної відповідальності виконує функцію як захисту, так 

профілактики порушення норм права, а отже, її відсутність не дозволяє 

регулювати та контролювати поведінку як атестаційної комісії, так й керівника 

щодо якісної реалізації повноважень. 

4. Залежно від результатів проведення атестація працівників поліції 

поділяється на наступні види: 1) атестація працівників поліції у зв’язку із 

звільненням; 2) атестація працівників поліції у зв’язку із пониженням на 

посаді; 3) атестація працівників поліції у зв’язку із підвищенням на посаді; 

4) атестація працівників поліції у зв’язку із прийняттям на посаду. 

5. Виділено перелік юридичних фактів, що є підставами виникнення 

досліджуваних відносин: 1) рішення поліцейської комісії за результатами 

конкурсу; 2) підписання контракту; 3) видання наказу про призначення на 

посаду; 4) набрання чинності рішення суду; 5) проведення атестації. 

Визначено наступні особливості атестації працівників поліції як підстави 

виникнення трудових відносин: 1) невизначеність – основною особливістю 

атестації як підстави виникнення трудових відносин із працівниками поліції є 
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саме її невизначений правовий статус; 2) тривалість – на відміну від конкурсу, 

проведення якого має чіткі строки, між різними етапами атестації може пройти 

велика кількість часу, що ускладнює процес отримання посади, а отже, й 

виникнення трудових відносин; 3) індивідуальність – така особливість 

пов’язана із відсутністю чітких критеріїв, для встановлення якою саме 

процедурою необхідно скористатися конкурсом чи атестуванням для 

виникнення трудових відносин.   

6. Атестація працівників поліції складається з наступних стадій: 

– основні: підготовча стадія (передбачає комплекс дій організаційного 

характеру щодо створення атестаційних комісій та підготовки особового 

складу до атестування); оціночна стадія (передбачає безпосередні дії щодо 

проведення оцінки особового складу); підсумкова стадія (передбачає комплекс 

визначений дій щодо прийняття рішення за результатами проведеної оцінки); 

виконавча стадія (передбачає виконання рішення, прийнятого за результатами 

проведення атестування або після його оскарження); 

– факультативна: оспорювальна стадія (передбачає можливість 

працівника поліції оскаржити результати проведеної атестації).  

7. Атестування працівників поліції здійснюється на наступних етапах: 

1) суб’єктивному – відзначається наданням оцінки працівнику поліції його 

безпосереднім керівником, що не позбавлено суб’єктивного характеру оцінки 

професійних якостей такого поліцейського; 2) індивідуальному – проходження 

тестування поліцейським надає йому можливість проявити свої знання, 

навички та здібності самостійно, що дозволяє здійснювати прямий 

індивідуальний вплив на його результат; 3) колегіальному – проходження 

співбесіди передбачає оцінку поліцейського членами атестаційної комісії, що 

вказує на об’єктивність результатів даного етапу.   

8. Для вирішення проблем правового регулювання атестації працівників 

поліції запропоновано внесення наступних змін до Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських:  

– доповнити пункт 16 розділу IV підпунктами «9)» та «10)»: 

«[…] 9) результати співбесіди із працівником підрозділу практичної 

психології апарату Національної поліції України; 

«10) висновок за результатами дослідження та перевірки матеріалів, які 

свідчать про участь поліцейського у корупційних злочинах чи інших 

незаконних діях, у тому числі під час подій Революції гідності»; 

– доповнити розділ IV пунктами 21-27 наступного змісту: 

 «21. До зазначених вище атестаційних комісій в обов’язковому порядку 

повинні бути включені працівники підрозділів практичної психології апарату 

Національної поліції України. 

22. Кожен поліцейський проходить співбесіду із працівником підрозділу 

практичної психології апарату Національної поліції України з метою 

діагностування психологічного портрету поліцейського та його мотивації до 

служби в органах поліції. 
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23. Поліцейські, в яких діагностовано алкогольну чи наркотичну 

залежність, прояви девіантної (відхильної) поведінки, виражені ознаки 

нервово-психічної нестійкості та порушення поведінкової регуляції не можуть 

бути атестовані для призначення на вищу посаду. 

24. У разі проведення атестування поліцейського для вирішення питання 

про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність та 

діагностування алкогольної чи наркотичної залежності, проявів девіантної 

(відхильної) поведінки, виражених ознак нервово-психічної нестійкості та 

порушення поведінкової регуляції, такий поліцейський підлягає звільненню зі 

служби в поліції через службову невідповідність. 

25. Результати співбесіди поліцейського із працівником підрозділу 

практичної психології апарату Національної поліції України фіксуються у 

відомості про результати співбесіди. 

26. Члени атестаційної комісії здійснюють всебічне дослідження та 

перевірку матеріалів, поданих на розгляд комісії, які свідчать про участь 

поліцейського, який проходить переатестацію, у корупційних злочинах чи 

інших незаконних діях, у тому числі під час подій Революції гідності. 

27. У разі встановлення участі поліцейського, який проходить 

переатестацію, у корупційних злочинах чи інших незаконних діях, у тому 

числі під час подій Революції гідності, вирішується питання про звільнення 

поліцейського зі служби в поліції через службову невідповідність». 

9. Серед напрямів запозичення позитивного досвіду Грузії щодо 

правового регулювання атестації працівників поліції виділено наступні: 

1) досвід проведення процедури переатестації поліцейських, внаслідок якої 

кадровий склад поліції Грузії оновився майже повністю; 2) досвід уникнення 

спорів із неатестованими поліцейськими та їх звільнення на добровільних 

засадах; 3) досвід зменшення кількості поліцейських без негативного впливу 

на діяльність Національної поліції; 4) досвід посилення відповідальності за 

хабарництво. 
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На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання атестації працівників поліції. У роботі 

з’ясовано сутність, значення та ознаки правового регулювання атестації 

працівників поліції. Наведено авторську інтерпретацію поняття атестації 

працівників поліції. Визначено негативні та позитивні аспекти сучасного стану 

правового регулювання атестації працівників поліції. 

Розкрито види атестації працівників поліції. Досліджено підстави 

виникнення трудових правовідносин із працівниками поліції. Здійснено 

класифікацію етапів та стадій атестації працівників поліції. Охарактеризовано 

зміст та специфіку кожного та кожної із них. Вказано на недоліки правового 

механізму працевлаштування працівників поліції. 

Виявлено проблеми правового регулювання атестації працівників поліції 

та запропоновано шляхи їх вирішення. Проаналізовано сучасні міжнародні 

тенденції правового регулювання атестації працівників поліції. Розроблено 

обґрунтовані пропозиції щодо запровадження позитивного зарубіжного 



19 

досвіду щодо атестації працівників поліції у національне трудове 

законодавство.  

Ключові слова: правове регулювання, атестація, працівник поліції, 

Національна поліція України, трудова діяльність, трудові права, 

правоохоронні органи, виникнення трудових правовідносин. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Реуцьков А.Г. Правовое регулирование аттестации сотрудников 

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, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики правового регулирования аттестации работников полиции. В 

работе выяснено сущность, значение и признаки правового регулирования 

аттестации работников полиции. Приведено авторскую интерпретацию 

понятия аттестации работников полиции. Определены негативные и 

позитивные аспекты современного состояния правового регулирования 

аттестации работников полиции. 

Поскольку аттестация проводится с привлечением большого количества 

лиц, а также и беспристрастного компьютерного тестирования, то, 

соответственно, значительно уменьшается риск изменения результатов с 

помощью коррупционных процедур. Более того, именно новая процедура 

позволяет понять уместно повышение или понижение работника полиции, в 

том числе учитывая коррупционные риски. Соответственно, именно 

процедуру аттестации можно считать одним из инструментов противодействия 

и предотвращения коррупции в органах государственной власти, что является 

положительным моментом. 

Раскрыто виды аттестации работников полиции. Исследовано основания 

возникновения трудовых правоотношений с работниками полиции. 

Осуществлена классификация этапов и стадий аттестации работников 

полиции. Охарактеризовано содержание и специфику каждого и каждой из 

них. Указано на недостатки правового механизма трудоустройства работников 

полиции. 

В зависимости от способа инициирования можно определить такие виды 

аттестации работников полиции, как: 1) общая (первичная); 2) специальная 

(апелляционная). Общая аттестация непосредственно связана с достижением 

результатов по повышению, перемещением на низшую должность или 

увольнением. Именно проведение общей аттестации служит цели по оценке 

компетентности и перспектив служебной карьеры. Такой вид аттестации, как 

специальная, применяется при апелляционном рассмотрении жалобы 

работника полиции на выводы аттестационной комиссии. Специальная 
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аттестация проводится с целью проверки правомерности деятельности 

аттестационной комиссии, достоверности и правильности ее выводов 

относительно конкретного работника полиции. Основной же функцией можно 

считать защиту прав работника полиции. 

Выявлены проблемы правового регулирования аттестации работников 

полиции и предложены пути их решения. Проанализированы современные 

международные тенденции правового регулирования аттестации работников 

полиции. Разработаны обоснованные предложения о введении положительного 

зарубежного опыта аттестации сотрудников полиции в национальное трудовое 

законодательство. 

Ключевые слова: правовое регулирование, аттестация, работник полиции, 

Национальная полиция Украина, трудовая деятельность, трудовые права, 

правоохранительные органы, возникновения трудовых правоотношений. 

 

ANNOTATION 

 

Reutskov O.G. Legal regulation of attestation of police officers. – The 

manuscript. 

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

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

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of attestation of police officers. The essence, 

significance and signs of legal regulation of attestation of police officers are 

clarified in the work. The author’s interpretation of the concept of attestation of 

police officers is given. Negative and positive aspects of the current state of legal 

regulation of police certification are identified. 

Types of certification of police officers are revealed. The grounds for the 

emergence of labor relations with police officers have been studied. The 

classification of phases and stages of attestation of police officers is carried out. 

The content and specifics of each and each of them are described. The 

shortcomings of the legal mechanism of employment of police officers are 

pointed out. 

Problems of legal regulation of attestation of police officers are revealed 

and ways of their solution are offered. The modern international tendencies of 

legal regulation of attestation of police officers are analyzed. Substantiated 

proposals for the introduction of positive foreign experience in the certification of 

police officers in the national labor legislation have been developed. 

Keywords: legal regulation, attestation, police officer, National Police of 

Ukraine, labor activity, labor rights, police, the emergence of labor relations. 
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