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АНОТАЦІЯ 

 

Реуцьков О.Г. Правове регулювання атестації працівників поліції. – 

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. 

Зазначено, що охорона громадського порядку є одним із основних 

завдань держави, отже, питання удосконалення діяльності відповідних 

органів завжди перебувало в переліку актуальних тем у законодавця, що 

викликає необхідність у здійсненні ґрунтовних наукових досліджень у даній 

сфері. Досить гострою темою забезпечення ефективності здійснення 

правоохоронними органами своєї діяльності є належне регулювання питань, 

пов’язаних із проходженням служби, та безпосередньо трудових прав 

працівників правоохоронних органів. 

Деталізовано зміст особливостей сучасного стану правового 

регулювання атестації працівників поліції Конституцією України. 

Насамперед, це загальність, що полягає у визначенні основних принципів 

діяльності державних органів та меж втілення прав кожної людини, а отже, й 

працівників поліції. Також до особливостей можна віднести й стабільність, 

що є надзвичайно важливою для працівників поліції, які перебувають у 

трудових відносинах саме із державою, а відтак і рівень їх матеріального 

забезпечення, безпечні для життя та здоров’я умови праці та стан 
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захищеності залежить саме від неї. Відповідно, стабільність Конституції 

України впливає на практику здійснення атестації через зниження рівня 

колізійності правового регулювання актами нижчої юридичної сили. 

Останньою особливістю слід назвати відсутність чіткого регулювання 

проведення атестації. Дана особливість випливає із двох попередніх та 

пов’язана саме із стабільністю. Проте суспільство постійно трансформується 

та вдосконалюється, тому й сутність атестації також була нещодавно 

видозмінена. 

Щодо такого позитивного  аспекту сучасного стану правового 

регулювання атестації працівників поліції, як використання атестації в якості 

засобу контролю і нагляду, то він має декілька  факторів впливу. Так, у 

першу чергу, відбувається контроль за якістю виконуваних обов’язків, що 

може проявлятись у ставленні до поліцейської діяльності, розумінні 

позитивної відповідальності, яка покладена на поліцейського, а також і в 

аналізі результатів діяльності щодо отриманих скарг на роботу такого 

поліцейського або ж стосовно підстав для преміювання. Крім того, 

відбувається й контроль за ефективністю роботи працівника поліції, оскільки 

надання послуг населенню щодо охорони його прав та свобод повинно 

здійснюватись своєчасно із урахуванням розумних строків. Наголошено, що 

критерії ефективності та якості взаємопов’язані та впливають на загальний 

стан забезпечення правопорядку, на їх основі можливо уже дійти висновку 

щодо того, чи реально виконує працівник поліції свої обов’язки, чи потребує 

звільнення. 

Розкрито види атестації працівників поліції. Досліджено підстави 

виникнення трудових правовідносин із працівниками поліції. Здійснено 

класифікацію етапів та стадій атестації працівників поліції, охарактеризовано 

їх зміст та специфіку. Вказано на недоліки правового механізму 

працевлаштування працівників поліції. 

Визначено наступні особливості рішення суду як підстави виникнення 

трудових відносин із працівником поліції: 



 4 

1) факультативний характер. Дана особливість пояснюється 

відсутністю постійної необхідності у застосуванні рішення суду, відповідно, 

виникнення трудових відносин може здійснитись і без нього. Проте саме 

факультативний характер дозволяє більш гнучко та оперативно виконувати 

завдання щодо захисту права на працю та забезпечувати правопорядок у 

межах Національної поліції; 

2) негайність. Досліджувані трудові відносини націлені не лише на 

реалізацію завдань Національної поліції, але й на забезпечення гідного рівня 

життя та соціального захисту працівників поліції. Саме це спричиняє 

необхідність у швидкому розгляді справи та негайному виконанні рішення 

суду задля мінімізації  можливих негативних наслідків. Відповідно, й 

видання наступного наказу про призначення на посаду повинно бути 

здійснене одразу після набрання рішенням чинності; 

3) неспеціалізованість. Така особливість пов’язана із відсутністю 

окремої чітко визначеної процедури для застосування рішення суду саме у 

трудових відносинах із працівниками поліції. Варто наголосити, що 

застосування як Конституції України, так і Кодексу законів про працю 

України матиме дещо загальний характер через відмінність самих відносин і 

наявність державно-владної складової у них. Саме тому неспеціалізованість 

можливо вважати негативним аспектом сучасного правового регулювання  

даного питання, що потребує впровадження не лише на рівні Закону України 

«Про Національну поліцію», але й визначення чітких підстав звернення до 

суду та юридичної відповідальності за порушення законодавчого  порядку на 

кожному із етапів реалізації системи юридичних фактів, що є підставою 

виникнення трудових відносин із працівниками 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 
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зарубіжного досвіду стосовно атестації працівників поліції у національне 

трудове законодавство.  

Констатовано, що Грузія у реформуванні органів поліції пішла іншим 

шляхом, відмінним від України. Якщо Україна першочергово прийняла 

законодавство про атестацію, на основі якого відбувалась переатестація 

працівників поліції та недосконалість якого, власне, стала однією із 

передумов провалу реформи поліції в Україні, то в Грузії відповідне 

законодавство не було прийнято взагалі на момент переатестації, а новий 

закон про поліцію затверджено вже після того, як реформовані органи поліції 

на практиці підтвердили свою ефективність. Нами запропоновано зміни до 

законодавства України із урахуванням досвіду Грузії. Вони обумовлені,            

по-перше, тим, що такі заходи підтвердили свою ефективність у грузинській 

практиці, по-друге, очевидно, що забезпечення оперативного оновлення 

кадрового складу поліції потребує певних додаткових гарантій від держави 

для звільнених поліцейських, що убезпечить від затягування цього процесу. 

На основі аналізу позитивного досвіду Сполучених Штатів Америки у 

правовому регулюванні атестації працівників поліції підсумовано, що у 

багатьох моментах при проведенні реформи Національної поліції 

вітчизняний законодавець орієнтувався, у тому числі, й на досвід цієї 

держави. Найбільш перспективним серед виділених напрямів є досвід 

залучення добровільних помічників поліції. Українське суспільство вже має 

позитивний досвід діяльності добровольців у військовій сфері. Залучення 

таких осіб до системи патрульної поліції, як встановлено у дисертаційній 

роботі, може суттєво сприяти покращенню взаємодії поліції із суспільством 

та дозволить провести довгоочікувану оптимізацію кадрового складу даного 

органу. 

Ключові слова: правове регулювання, атестація, працівник поліції, 

Національна поліція України, трудова діяльність, трудові права, 

правоохоронні органи, виникнення трудових правовідносин. 
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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. 

It is noted that the protection of public order is one of the main tasks of 

the state, so the issue of improving the activities of relevant bodies has always 

been in the orbit of relevant topics in the legislator, which necessitates thorough 

research in this area. Proper regulation of issues related to the service and direct 

labor rights of law enforcement officers is a rather acute topic of ensuring the 

effectiveness of law enforcement agencies. 

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

attestation of police officers by the Constitution of Ukraine is detailed. First of 

all, it is a generality, which is to determine the basic principles of state bodies 

and the limits of the implementation of the rights of every person, and therefore 

apply to police officers. Also, the peculiarities include stability, which is 

especially important for police officers who are in employment with the state, 

and therefore their level of material security, safe for life and health working 

conditions and the state of protection depends on it. Accordingly, it is the 

stability of the Constitution of Ukraine that influences the practice of attestation 

by reducing the equality of conflicts of legal regulation by acts of lower legal 
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force. The last feature is the lack of clear regulation of certification. This feature 

follows from the two previous ones and is connected with stability, at the same 

time the society itself is constantly transformed and improved, and the essence 

of attestation has also been recently changed. 

Regarding such a positive aspect of the current state of legal regulation of 

police certification, as the use of certification as a means of control and 

supervision, it has several factors. Thus, first of all, there is control over the 

quality of duties performed, which can be manifested in the attitude to policing, 

understanding of the positive responsibility placed on him, as well as in 

analyzing the results of complaints about the work of such a policeman or the 

grounds for bonuses. Similarly, there is a control over the efficiency of the 

police officer, as the provision of services to the population to protect their 

rights and freedoms must be carried out in a timely manner, taking into account 

reasonable deadlines. It is emphasized that the criteria of efficiency and quality 

are interrelated and affect the general state of law and order, and on the basis of 

them it is possible for children to conclude whether a police officer actually 

performs his duties or needs to be fired. 

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. 

The following features of the court decision as the grounds for the 

employment relationship with a police officer are identified: 

1) optional - this feature is explained by the lack of constant need to apply 

a court decision, respectively, the emergence of labor relations can take place 

without it. However, it is the optional nature that allows for more flexible and 

expeditious performance of the task of protecting the right to work and ensuring 

law and order within the National Police; 
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2) immediacy - the study of labor relations is aimed not only at the 

implementation of the tasks of the National Police, but also to ensure a decent 

standard of living and social protection for police officers. This makes it 

necessary to quickly consider the case and immediately enforce the court 

decision in order to minimize the possible negative consequences. Accordingly, 

the issuance of the next appointment order must be made immediately after the 

decision enters into force; 

3) non-specialization - this feature is associated with the lack of a separate 

clearly defined procedure for the application of court decisions in the 

employment relationship with police officers. It should be emphasized that the 

application of both the Constitution of Ukraine and the Labor Code of Ukraine 

will be somewhat general due to the difference in the relations themselves and 

the presence of a state-power component in them. Therefore, non-specialization 

can be considered a negative aspect of modern legal regulation of this issue, 

which requires implementation not only at the level of the Law of Ukraine «On 

National Police», but also the definition of clear grounds for recourse to court 

and legal liability for violations at each stage. system of legal facts, which is the 

basis for the employment relationship with police officers. 

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. 

It was stated that Georgia has taken a different path than Ukraine in 

reforming the police. If Ukraine first adopted the legislation on attestation, on 

the basis of which the re-attestation of police officers took place, and the 

imperfection of which, in fact, became one of the preconditions for the failure 

of police reform in Ukraine, in Georgia the relevant legislation was not adopted 

at the time of re-attestation. adopted after the reformed police bodies proved 

their effectiveness in practice. We have proposed changes to the legislation of 
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Ukraine, taking into account the experience of Georgia. Such formulations of 

norms are due, firstly, to the fact that such measures have proved their 

effectiveness in Georgian practice. Secondly, it is obvious that ensuring the 

prompt renewal of police personnel requires certain additional guarantees from 

the state for dismissed police officers, which will prevent this process from 

being delayed. 

Based on the analysis of the positive experience of the United States of 

America in the legal regulation of attestation of police officers, it is concluded 

that in many moments during the reform of the National Police the domestic 

legislator focused on the experience of this state. The most promising among the 

selected areas is the experience of involving voluntary police assistants. 

Ukrainian society already has a positive experience of volunteers in the military 

sphere. Involvement of such persons in the patrol police system, as established 

in the dissertation, can positively contribute to the improvement of police 

interaction with society, and will allow for the long-awaited optimization of the 

staff of this body. 

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

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

Актуальність теми. Атестація працівників поліції є важливим 

інструментом забезпечення органів внутрішніх справ висококваліфікованими 

кадрами, який впливає на якість та ефективність виконання поліцією 

поставлених перед нею завдань і мети щодо охорони прав та законних 

інтересів населення. У зв’язку із обраним Україною курсом на 

євроінтеграцію, а також загальним реформуванням національного 

законодавства відбувається трансформація розуміння сутності та 

призначення атестації працівників поліції. Цей процес обумовлений 

декількома основними факторами: створенням нового органу – Національної 

поліції; потребою у професійному доборі компетентних працівників; 

необхідністю визначення системи критеріїв доброчесності для майбутніх 

поліцейських. Крім того, важливою є й роль атестації працівників поліції для 

підвищення авторитету та довіри до самого органу у суспільстві, що впливає 

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 

правовідносин атестації працівників поліції, зловживанням правами та 

обов’язками, а також і недосконалістю самого законодавства, яке 

врегульовує функціонування Національної поліції України і, у тому числі, 

атестацію її працівників. Регламентація порядку проведення атестації в 

Законі України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII та 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських так і не 

дозволила забезпечити досягнення основної мети атестації поліцейських 

після Революції гідності, а саме «тотальної переатестації» працівників 

органів внутрішніх справ, що мало б забезпечити формування нового 

висококваліфікованого персоналу поліції, звільнивши його від поліцейських, 

які фігурували у справах про побиття та розстріл громадян на Майдані, були 

фігурантами інших злочинів чи протизаконних дій. Проте ряд прогалин 

процедури атестації працівників поліції, у тому числі її нормативної 
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регламентації в Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських, до цих пір не дозволяють належним чином атестувати 

поліцейських. В Інструкції, зокрема, відсутні положення, які б визначали 

перелік діагностик, що застосовуються при проведенні атестації; не 

встановлено критерії фігурування поліцейських, які атестуються, у справах 

про побиття громадян на Майдані, участі у корупційних злочинах чи інших 

незаконних діях; у протоколі, яким оформлюється рішення атестаційної 

комісії за результатами атестації працівника поліції, не зазначається підстава 

для прийнятого рішення; чинний склад атестаційних комісій не дозволяє 

адекватно проводити атестацію поліцейських. Окрім наявності законодавчих 

та практичних проблем у здійсненні атестації працівників поліції, наукова 

теорія атестації працівників поліції також характеризується великою 

кількістю прогалин – неналежним чином досліджені загальнотеоретичні 

основи атестації працівників поліції; недостатньою є увага науковців до 

питань, пов’язаних із змістом правового регулювання атестації працівників 

поліції; досить незначним числом дослідників були сформульовані напрямки 

оптимізації правового регулювання атестації поліцейських. Саме тому 

питання сучасного стану правового регулювання атестації працівників 

поліції є актуальним для дослідження в сучасних умовах, адже це дозволить 

заповнити велику кількість теоретичних прогалин й сформулювати 

пропозиції того, яким чином процедура атестації працівників поліції може 

бути удосконалена.  

На сьогодні питання атестації працівників поліції є малодослідженим, 

однак його окремі аспекти вивчали такі учені: М.С. Александрова, 

В.М. Андріїв, О.Ф. Андрійко, Н.С. Андрійченко, Н.М. Богдан, С.М. Бортник, 

О.В. Бударний, С.Я. Вавженчук, С.А. Вавренюк, Р.Г. Валєєв, 

Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.М. Вац, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

В.В. Волинець, О.М. Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, О.А. Губська, 

В.Г. Залужний, Т.П. Збрицька, В.О. Іваха, М.І. Іншин, О.В. Карпушова, 

Ю.В. Кікінчук, М.М. Клемпарський, В.П. Кохан, Є.О. Крапивін, 
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М.Ф. Криштанович, О.В. Крушельницька, С.М. Лелет, Д.Л. Лемеш, 

С.О. Лисий, С.С. Лукаш, Б.В. Малишев, О.Д. Маркєєва, М.М. Маськовіта, 

В.Я. Мацюк, Т.П. Мельничук, Л.А. Нохріна, В.М. Павліченко, Л.І. Поляков, 

М.А. Прокопик, В.О. Радіонова-Водяницька, М.В. Романенко, Г.О. Савченко, 

Ю.В. Склярова, Ю.М. Старілов, С.А. Татаревська, О.В. Тищенко, В.А. Троян, 

В.В. Цветкова, В.В. Черней, Ю.В. Чорна, І.В. Шруб. Ряд науковців 

досліджували проблеми реформування органів поліції, в тому числі й 

питання атестації працівників поліції, на досвіді їх вирішення у зарубіжних 

державах. До їх числа варто віднести таких авторів, як І.В. Балабан, 

В.М. Бесчастний, В.М. Білик, С.І. Братков, О.М. Брисковська, 

В.Д. Гвоздецький, В.О. Заросило, В.О. Ільницький, М.Ф. Криштанович, 

І.М. Охріменко, О.С. Проневич, В.О. Січкар, О.Ю. Татаров, І.В. Фільштейн, 

О.П. Цуркан, Д.В. Швець, О.Н. Ярмиш. 

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 

встановлення теоретичних та практичних проблем атестації працівників 

поліції за законодавством України, а також внесення науково обґрунтованих 

пропозицій щодо вдосконалення норм чинного трудового законодавства, 
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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 правовідносини, які виникають у процесі 

проведення атестації працівників поліції. 

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 діалектичного методу нами було встановлено сутність атестації 

працівників поліції, її теоретико-правові ознаки. Також діалектичний метод 

було застосовано при аналізі видів атестації працівників поліції (підрозділи 

1.1, 1.2, 2.1). Формально-юридичний метод дозволив описати, класифікувати і 

систематизувати види атестації працівників поліції, дослідити їх зовнішню і 

внутрішню форми та встановити, якими є стадії та етапи атестації працівників 

поліції (підрозділи 2.1, 2.3). За допомогою логіко-семантичного методу 
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поглиблено понятійний апарат, визначено фундаментальні категорії атестації 

працівників поліції (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Порівняльно-правовий метод дав 

можливість здійснити порівняльну характеристику національного 

законодавства, яке регламентує етапи та стадії атестації працівників поліції, та 

міжнародного законодавства, а також законодавства окремих зарубіжних країн 

у цій сфері (підрозділи 2.2, 3.2). Історико-правовий метод дозволив 

проаналізувати, яким чином відбувався розвиток законодавства, яке 

урегульовує атестацію працівників поліції та які процеси сформували його 

сучасний стан (підрозділ 1.3). Методи документального аналізу й статистично-

звітний застосовувались при дослідженні сучасного стану правового 

регулювання окремих видів атестації працівників поліції, а також визначенні 

проблем правового регулювання атестації працівників та формулюванні 

шляхів їх вирішення (підрозділи 2.1, 3.1, 3.2). 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 проходження комплексного оцінювання 

ділових, службових, особистих, морально-психологічних і комунікативних 

якостей працівників поліції, їхнього кваліфікаційного та професійного рівнів 

й рівня фізичної підготовки, що здійснюється з метою виявлення здобутків і 

недоліків у їхній професійній діяльності, відпрацювання шляхів і способів їх 
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усунення, підвищення ефективності їхньої роботи, удосконалення діяльності 

Національної поліції України,  поліпшення добору, розстановки й виховання 

кадрів, стимулювання підвищення кваліфікації, ініціативності, дисципліни й 

відповідальності працівників за доручену справу, в результаті якого 

визначається можливість встановлення, збереження, зміни або припинення 

службових правовідносин із працівником поліції; 

– виділено перелік ознак атестації працівників поліції:                             

1) проводиться у чітко встановленому нормативними актами порядку; 

2) проводиться періодично, в окремих випадках, передбачених спеціальними 

нормами, – позачергово; 3) проведення атестації можливе лише у випадку 

набуття особою правового статусу, який передбачає обов’язок щодо її 

проходження; 4) проведення атестації пов’язується із створенням 

спеціального суб’єкта – атестаційної комісії, наділення його відповідним 

переліком прав щодо проведення атестації; 5) атестація має правові наслідки 

для працівника поліції та закінчується прийняттям рішення за результатами її 

проведення, яке може мати як позитивний, так і негативний вплив на 

подальшу службу працівника поліції; 

– здійснено класифікацію видів атестації працівників поліції за 

наступними критеріями: 1) залежно від результатів проведення: а) атестація 

працівників поліції у зв’язку із звільненням; б) атестація працівників поліції 

у зв’язку із пониженням на посаді; в) атестація працівників поліції у зв’язку 

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

прийняттям на посаду; 2) залежно від способу ініціювання: а) загальна 

(первинна); б) спеціальна (апеляційна); 

– проведено комплексне дослідження позитивного досвіду 

зарубіжних країн щодо правового регулювання атестації працівників поліції, 

у процесі якого проаналізовано досвід Грузії та Сполучених Штатів 

Америки, встановлено напрями, за якими їхній досвід було б доцільно 

запозичити Україною, та на основі цього сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення національного законодавства; 
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удосконалено: 

– характеристику позитивних і негативних аспектів правового 

регулювання атестації працівників поліції. До позитивних аспектів віднесено 

наступні: 1) атестація працівників поліції урегульована в актах національного 

законодавства як інструмент контролю і нагляду за проходженням служби; 

2) чинне правове регулювання атестації працівників поліції забезпечує 

покращення процесу проходження служби в поліції; 3) правове регулювання  

атестації працівників поліції забезпечує участь громадських інститутів у 

даній процедурі. Серед негативних аспектів правового регулювання атестації 

працівників поліції виділено: 1) відсутність норм, які гарантують здійснення 

відео- та звукофіксації співбесіди із працівником поліції; 2) чинне 

законодавство обмежує працівників поліції у можливостях оскаржити 

рішення атестаційної комісії; 3) правове регулювання атестації працівників 

поліції характеризується численними прогалинами; 

– розуміння змісту особливостей спеціальної атестації працівників 

поліції, якими названо такі: 1) ініціатором атестації є працівник поліції, а не 

його керівник, оскільки права саме цього працівника було порушено. 

Специфічність також полягає й у наявності вимоги до працівника поліції 

щодо набрання хоча б 60 балів на тестуванні; 2) короткостроковість –  для 

прийняття рішення апеляційною атестаційною комісією потрібно значно 

менше часу; 3) для прийняття рішення апеляційною атестаційною комісією 

аналізується уже наявна інформація; 

– аналіз та деталізацію загальних ознак атестації працівників поліції, 

до яких належать такі: 1) формалізованість; 2) періодичність; 3) статусність; 

4) спеціальна суб’єктність; 5) результативність; 

дістали подальшого розвитку: 

– етапізація процедури атестування працівників поліції. Встановлено, 

що атестування здійснюється на наступних етапах: 1) суб’єктивному, який 

характеризується наданням оцінки працівнику поліції його безпосереднім 

керівником; 2) індивідуальному, впродовж якого поліцейський має 
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можливість проявити свої знання, навички та здібності самостійно; 3) 

колегіальному, який включає проходження співбесіди, на підставі якої члени 

атестаційної комісії надають оцінку поліцейського; 

– визначення стадій атестації працівників поліції: 1) основні стадії: 

а) підготовча стадія (передбачає комплекс дій організаційного характеру 

щодо створення атестаційних комісій та підготовки особового складу до 

атестування); б) оціночна стадія (передбачає безпосередні дії щодо 

проведення оцінки особового складу); в) підсумкова стадія (передбачає 

комплекс визначених дій щодо прийняття рішення за результатами 

проведеної оцінки); г) виконавча стадія (передбачає виконання рішення, 

прийнятого за результатами проведення атестування або після його 

оскарження); 2) факультативна стадія – стадія перегляду рішення 

атестаційної комісії у зв’язку з оскарженням (передбачає можливість 

працівника поліції оскаржити результати проведеної атестації); 

– формулювання пропозицій щодо проведення «тотальної 

переатестації», яка не відбулась у 2015-2016 роках усупереч існування 

гострої необхідності в цьому. З цією метою запропоновано прийняти 

спеціальний тимчасовий нормативно-правовий акт – Інструкцію про порядок 

проведення переатестації поліцейських, дія якої поширювалась би на 

поліцейських, які пройшли переатестацію в 2015-2016 роках, поліцейських, 

які не пройшли переатестацію в 2015-2016 роках, були поновлені на посаді у 

судовому порядку, та поліцейських, котрі були призначені на посаду після 

2016 року і підлягають переатестації вперше. Зроблено висновок, що 

проведення повної переатестації працівників поліції, яка по суті так і не 

відбулась у 2015-2016 роках, необхідне тому, що чинна Інструкція про 

порядок проведення атестування поліцейських не здатна належним чином 

врегулювати дану процедуру, адже дані норми регламентують атестацію 

працівників поліції у розумінні перевірки й оцінювання професійної 

кваліфікації поліцейських на предмет їх відповідності займаній посаді, а не 
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«тотальної переатестації», спрямованої на формування нового 

високопрофесійного кадрового складу Національної поліції; 

– пропозиції щодо удосконалення положень Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII та Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських. Запропоновано додаткове проведення 

співбесіди працівника поліції, який атестується, із працівником підрозділу 

практичної психології апарату Національної поліції України, доповнення 

змісту даних нормативно-правових актів нормами, які передбачають 

дослідження у процесі атестації участі поліцейського в злочинах Революції 

гідності чи інших неправомірних діяннях, залучення в обов’язковому 

порядку представників громадських та правозахисних організацій чи 

громадськості до атестаційних комісій при атестуванні поліцейських, адже на 

сьогодні їхня участь є лише можливою, а не обов’язковою. 

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 поліції; 

в) у правозастосуванні – при вирішенні конкретних справ у практичній 

діяльності суду, профспілок і їх об’єднань, роботодавців тощо; 

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

закладах навчальних дисциплін «Трудове право», «Теорія держави і права», 

підготовки робочих програм і планів, написання підручників, навчальних 

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

слухачів і курсантів. 
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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: «Розвиток Української Держави в умовах 

активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 15 квітня 2019 року); 

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

та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року); «Topical issues of the 

development of modern science» (м. Софія, Болгарія, 12-14 лютого 2020 року); 

«Science, society, education: topical issues and development prospects» 

(м. Харків, 17-18 лютого 2020 року); «Проблеми розвитку соціально-

трудових прав та профспілкового руху в Україні» (м. Харків, 28 травня 2020 

року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у семи статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України та наукових виданнях інших держав, а також у п’ятьох 

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 216 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 174 найменувань і займає 

23 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛІЦІЇ 

 

1.1  Поняття та сутність атестації працівників поліції 

Охорона громадського порядку є одним із основних завдань держави, 

отже, питання удосконалення діяльності відповідних органів завжди 

перебувало в переліку актуальних тем у законодавця, що викликає 

необхідність у здійсненні ґрунтовних наукових досліджень у даній сфері. 

Досить гострою темою забезпечення ефективності здійснення 

правоохоронними органами своєї діяльності є належне регулювання питань, 

пов’язаних із проходженням служби, та безпосередньо трудових прав 

працівників правоохоронних органів. 

Зростання недовіри суспільства до правоохоронних органів з моменту 

набуття незалежності Україною призвело до глибокого реформуванння 

відповідних органів протягом останніх років, зокрема до створення нового 

органу – Національної поліції України. 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. 

З метою проведення відповідної оцінки Законом України «Про 

Національну поліцію» [1], наказом Міністерства внутрішніх справ України 

«Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських» від 17.11.2015 № 1465 [2] та іншими вітчизняними 
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нормативно-правовими актами передбачено процедуру атестування, яка 

відіграє важливу роль у вдосконаленні кадрового потенціалу, створенні 

оновленого, потужного та дієздатного апарату Національної поліції України, 

що сприяє виконанню покладених на неї завдань. 

Теоретичними розробками щодо визначення поняття атестації 

займались такі вчені, як  О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, М.П. Бажан, 

Д.М. Бахрах, Є.А. Безкровний, Б.Л. Біла, Н.Б. Болотіна, В.М. Вац, 

С.В. Вишновецька, В.М. Вишновецький, Є.І. Войленко, В.В. Волинець, 

В.А. Воробйов, В.А. Глозман, Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков,  А.П. Жиров, 

М.І. Іншин, В.Ю. Кікінчук, В.Р. Кравець, В.П. Кохан, О.М. Кримська, 

Л.Ф. Купіна, В. І. Курилов, О.В. Лавріненко, Б.Д. Лебін, М.В. Лушнікова,  

В.Я. Малиновський, Л.І. Михайлова, К.Ю. Мельник, Ф.П. Негру, 

Н.М. Неумивайченко,  Д.М. Овсянко, Ю.М. Полєтаєв, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.О. Радіонова-Водяницька, А.П. Рачинський, 

М.С. Студенікіна, О.С. Савєльєв, Ю.М. Старілов, О.Б. Ткаченко, 

В.В. Цвєткова, А. С. Черкасова, Ю.С. Шемчушенко. 

Атестація як правове явище досить активно досліджувалася в 

науковій літературі. У працях науковців радянського та пострадянського 

періоду атестація розглядалася передусім як засіб державного підбору та 

розстановки кадрів. Водночас сучасний розвиток відносин, вільний та 

договірний характер праці потребує нових підходів до ролі та призначення 

атестації. 

Для більш чіткого визначення змісту поняття «атестація» його 

доцільно розглядати у двох аспектах. З етимологічної точки зору, атестація 

(від лат. attestatio – свідчення) означає визначення кваліфікації, рівня знань 

працівника чи того, хто навчається, відгук про його здібності, ділові й інші 

якості [3, c. 273]. Атестацією можна назвати будь-яке визначення кваліфікації 

чи інших якостей працівника у конкретній сфері діяльності, яку він здійснює. 

Наприклад, одним із розумінь поняття «атестація» є присудження певного 

наукового ступеня чи вченого звання, складання особою державних іспитів. 
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Дане тлумачення, на нашу думку, відображає вузьке розуміння її сутності, 

адже зводиться виключно до атестації у науковій сфері. Розглядаючи 

атестацію у контексті сфери зайнятості, її сутність можна розкрити як 

визначення кваліфікації та рівня знань працівника, встановлення 

відповідності ділових якостей певній професії, спеціальності, кваліфікації чи 

посаді, яку особа займає чи має зайняти. 

З метою формування розуміння сутності поняття «атестація 

працівників поліції» необхідно звернутися до визначення поняття атестації 

як базової категорії відповідної дефініції. 

Юридична енциклопедія, наприклад, пропонує розглядати атестацію 

 як перевірку та оцінку ділової кваліфікації працівників на предмет їх 

відповідності займаній посаді або здійснюваній роботі [4, с. 161]. Відповідна 

дефініція зводиться до того, що атестація позитивно відображається на 

підвищенні відповідальності за якість і ефективність праці, раціональному 

використанні кадрів з урахуванням їхньої професійної майстерності, досвіду 

та складності виконуваних робіт, оскільки проводиться перевірка тієї ділової 

кваліфікації особи, яку вона має на окремому етапі здійснення своєї 

діяльності та стимулює таку особу до забезпечення необхідного і належного 

рівня кваліфікації. 

Згідно з Юридичним словником-довідником атестація працівників – 

це визначення ділових якостей керівних працівників і спеціалістів 

підприємств, промисловості, транспорту, будівництва, сільського 

господарства, зв’язку. Систематичну атестацію проходять викладачі та 

керівні працівники середніх спеціальних навчальних закладів, інженерно-

педагогічні працівники, працівники професійно-технічних училищ, учителі 

загальноосвітніх шкіл. Матеріали атестації можуть свідчити про 

невідповідність працівника виконуваній роботі чи посаді, яку він обіймає. З 

урахуванням висновків атестаційної комісії керівник підприємства, установи 

має право перевести працівника, визначеного за результатами атестації 

таким, що не відповідає посаді, за його згодою на іншу роботу. За 
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неможливості такого переведення керівник може розірвати трудовий договір 

унаслідок недостатньої кваліфікації працівника [5, с. 39-40]. Відповідне 

визначення підтверджує нашу попередню позицію щодо стимулюючого 

ефекту проведення атестації, розкриваючи його через можливість 

переведення особи, яка не відповідає посаді, на іншу роботу або її 

звільнення, що може мотивувати відповідну особу до підвищення рівня 

наявних навичок. Водночас ми не можемо погодитись із встановленим 

переліком осіб, які проходять атестацію, оскільки надане визначення є 

загальнонауковим, однак серед осіб, які зобов’язані атестуватись, 

зазначається лише ряд педагогічних працівників, тоді як перелік осіб, які за 

законодавством зобов’язані проходити атестацію, є значно ширшим та 

включає, наприклад, державних службовців різних категорій. 

Відповідно до Словника законодавчих і нормативних термінів 

атестація – процедура оцінювання відповідності вимогам нормативних 

документів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного й 

технічного стану виробництва молока, молочної сировини та молочних 

продуктів [6, с. 20]. Очевидним є те, що дане визначення не може бути 

цілком релевантним до досліджуваної теми поняття атестації працівників 

поліції, однак в ньому чітко прослідковується обов’язкова характеристика 

атестації як явища – перевірка відповідності однієї категорії певним вимогам, 

які встановлені нормативно-правовими актами. Так, розглядаючи питання 

атестації працівників поліції через призму відповідного визначення атестації, 

можемо зробити висновок, що в даній процедурі оцінюються працівники 

поліції на їх відповідність вимогам законодавства, зокрема в частині 

кваліфікації та ділових навичок. 

Юридична енциклопедія трактує поняття атестації як перевірку й 

оцінювання ділової кваліфікації працівників на предмет їх відповідності 

займаній посаді або здійснюваній роботі. Мета атестації полягає у найбільш 

раціональному використанні кадрів та підвищенні ефективності їх праці [7, 

с. 161]. У даному випадку цікавим є саме встановлення мети здійснення 
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атестації, яка полягає в раціональному використанні кадрів та зростанні рівня 

здійсненої роботи, що цілком корелюється з попередніми висновками. 

Зокрема раціональне використання кадрів можливе за рахунок надання 

найбільш відповідної роботи окремому працівнику, яка визначається за 

результатами атестації. Такі дії можуть супроводжуватись як підвищенням 

особи на посаді, так і переведенням на іншу посаду. Водночас ефективність 

виконання роботи забезпечується і раціональним розподіленням працівників 

між займаними посадами за наявними навичками, і стимулюванням їх до 

підвищення рівня своєї професійної кваліфікації з метою успішного 

проходження атестації. 

З точки зору А.П. Рачинського, атестація є одним із імовірних шляхів 

просування по службі, адже у такий спосіб забезпечується кар’єрне 

зростання. Дослідник розглядає атестування державних службовців як певну 

науково обґрунтовану процедуру, під час здійснення якої атестаційною 

комісією встановлюється ступінь відповідності працівника посаді, яку він 

обіймає. Комісія надає оцінку діловим, особистим і моральним якостям 

службовця, процесу та підсумків його службової діяльності і за результатами 

оцінювання робить висновки щодо покращення праці працівника, якого 

атестують, та усього апарату органу державної влади чи місцевого 

самоврядування [8, с. 59]. Вчений основну увагу приділив меті здійснення 

атестації, яку він наділив характеристикою взаємовигідності, вказуючи на те, 

що комісія надає особі рекомендації щодо покращення рівня виконання 

обов’язків, що допоможе їй у просуванні по службі та водночас сприятиме 

підвищенню рівня діяльності самого державного органу. На нашу думку, 

відповідна позиція є досить вдалою, оскільки якість здійснення окремими 

органами та організаціями своєї діяльності напряму залежить від рівня та 

якості виконання роботи її працівниками. Також зауважимо, що науковцем 

безпосередньо акцентується увага на меті проведення атестації, яка полягає у 

просуванні атестованої особи по службі. Водночас відзначимо, що відповідне 

просування не слід ототожнювати лише з позитивними проявами для самої 
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особи у формі її підвищення, оскільки після атестації її може бути 

переведено на іншу посаду з менш відповідальним обсягом обов’язків, що 

також є певною формою просування по службі, однак без збільшення, 

зокрема, матеріального забезпечення особи. 

Як зазначає В.А. Глозман, атестацією є обов’язкова складова певних 

правовідносин, яка полягає у перевірці ділових якостей працівника, 

здійснюється у специфічній адміністративно-трудовій процесуальній формі 

та є заснованою на демократичних принципах гласності, об’єктивності, 

періодичності і охорони трудових прав працівників [9, с. 46]. Дана дефініція 

відзначається тим, що у ній вчений характеризує атестацію не лише як 

перевірку здібностей та навичок особи, але й акцентує увагу на вимогах, які 

ставляться до самої атестації як певної процедури, зокрема вказує на 

необхідність відповідності даної процедури принципам гласності, 

об’єктивності, періодичності та охорони прав працівників. Відзначимо, що 

наведена характеристика є досить важливою, оскільки зосереджує увагу на 

обов’язковості відповідності проведення атестації певним встановленим 

вимогам, що дає змогу досягти об’єктивних результатів. 

Водночас М.С. Студенікіна акцентувала увагу на тому, що атестація – 

це визначення ділової та політичної кваліфікації робітника, характеристика 

його особистих якостей, оцінка результатів його службової діяльності [10, 

с. 16]. Враховуючи наведене вище, можемо відзначити, що дане визначення є 

досить вузьким та розкриває лише незначну частину ознак і характеристик 

атестації як явища, зосереджуючи увагу лише на перевірці відповідності 

особи, її здібностей та навичок займаній посаді. Але все ж таки зазначимо, 

що відповідне визначення може вважатись базовим, оскільки мета та мотиви 

проведення атестації можуть бути змінені в залежності від ситуації, однак 

суть атестації – оцінка відповідності – є, на нашу думку, незмінною.  

В.В. Волинець стверджує, що розрізняють атестацію в широкому і 

вузькому значеннях. Атестація в широкому розумінні, з точки зору автора, 

являє собою визначення кваліфікації, рівня знань працівника та відповідність 
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його ділових якостей певній професії, кваліфікації, посаді, яку він займає. 

Атестація у вузькому розумінні тлумачиться як періодична перевірка 

ділових, організаторських, моральних і особистих якостей працівників певної 

категорії в спеціальній організаційній формі, яка проводиться роботодавцем з 

метою постійного підвищення ділової активності працівників та покращення 

їх підбору [11, с. 305]. Диференціацію між вузьким та широким розумінням 

вченим проведено шляхом введення до вузького розуміння ряду уточнюючих 

ознак, таких як мета здійснення атестації, суб’єкт організації проведення 

атестації та форма її проведення. Відзначимо, що відповідна класифікація 

видається досить цікавою з наукової точки зору та корелюється з 

попередніми нашими висновками про те, що сама оцінка відповідності є 

базовою характеристикою атестації, тоді як інші складові можуть бути 

змінені в залежності від ситуації. Тобто атестація у вузькому розумінні – це 

відображення конкретно проведеної атестації згідно з конкретними вимогами 

та потребами щодо її проведення. Відзначимо, що, розглядаючи поняття 

атестації працівників поліції, доцільно використовувати саме вузьке його 

розуміння, оскільки за його допомогою можливо більш чітко відділити 

атестацію працівників поліції від атестації працівників інших органів та 

організацій. 

Із точки зору В.П. Кохана, атестацією працівників є організаційно-

правова форма встановлення кваліфікації працівників, яка здійснюється 

шляхом періодичної перевірки й оцінки рівня їхніх ділових, особистих та 

моральних якостей для виявлення того, чи відповідають працівники 

займаним посадам і виконуваній роботі, яка здійснюється роботодавцем у 

відповідності з положеннями трудового законодавства й інших нормативно-

правових та локальних актів, які містять норми трудового права, для 

раціонального використання кадрів, підвищення їхньої кваліфікації, якості і 

продуктивності праці [12, с. 8, 9]. Вважаємо відповідне визначення досить 

вдалим, так як автором у ньому поєднано необхідні ознаки та характеристики 

атестації, виокремлено основу здійснення – оцінку відповідності працівника, 
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мету проведення – раціональне використання кадрів, підвищення їх 

кваліфікації та продуктивності праці, відповідність процедури атестації 

нормам законодавства, та особу – організатора проведення атестації. Також 

важливим елементом даної дефініції, який є цікавим з наукової точки зору, 

виступає характеристика періодичності проведення атестації, що вказує на 

постійний та тривалий процес підвищення кваліфікації особи з метою 

проходження наступних атестацій та доповнює наведені вище висновки про 

мету її проведення – підвищення рівня кваліфікації кадрового складу шляхом 

постійного покращення ділових якостей, здібностей та навичок. 

О.М. Кримська зазначає, що атестація – це організаційно-правова 

форма контролю професійного розвитку працівника з метою визначення 

рівня його професіоналізму, а також його відповідності займаній посаді, що 

здійснюється шляхом перевірки й оцінювання його ділових та особистих 

якостей, ефективності виконання покладених завдань [11, с. 305]. З наукової 

точки зору, вченою продемонстровано досить цікавий підхід через призму 

контрольної діяльності роботодавця щодо відповідності осіб займаним 

посадам. Даний підхід цілком відповідає загальним уявленням про атестацію 

як явище, однак авторка доречно акцентує увагу саме на належності 

відповідної процедури до контролю з боку роботодавця за кваліфікацією та 

якістю здійснюваної роботи працівниками. 

Академік М.І. Іншин доходить висновку, що під час атестації 

оцінюються результати роботи, а саме її обсяги та терміни виконання, якість, 

тобто можливість застосування результатів без доопрацювання, з незначним 

чи суттєвим доопрацюванням, та методи роботи, тобто самостійність, 

ініціативність, співпраця з колегами, відповідальність, орієнтація на кінцевий 

результат, терпимість і готовність допомогти, рівень конфліктності, уміння 

висловлюватись усно й письмово. Також дослідник вважає, щр при атестації 

керівників мають оцінюватись такі критерії, як раціональність розподілу 

роботи серед працівників, делегування функцій, підтримка та заохочення 

якісної роботи, особистий приклад, сприяння професійному зростанню 
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підлеглих [13, с. 69]. Так, вчений досить детально опрацював критерії оцінки, 

відповідність яких повинна бути перевірена під час проведення атестації 

особи. Вважаємо, що важливим в даному випадку є те, що для об’єктивної 

оцінки працівника необхідною є не лише перевірка професійних якостей та 

навичок, але і особистісних, що прямо впливає на загальну роботу колективу. 

В.М. Вишновецький розглядає атестацію як юридичний обов’язок 

державних службовців проходити періодичну перевірку рівня своєї 

професійної підготовки й відповідності займаній посаді, яка організовується 

керівником державного органу відповідно до встановлених правил і 

положень з метою оптимізації використання кадрів, стимулювання 

підвищення їхньої кваліфікації, відповідальності, виконавської дисципліни й 

установлення можливостей збереження, зміни або припинення державно-

службових правовідносин [14, с. 46]. Наділяючи власне визначення атестації 

усіма необхідними ознаками та характеристиками, вчений, на відміну від 

більшості наведених вище дослідників, розглядає атестацію не як явище з 

певної процедури, а як обов’язок самого працівника. Вважаємо, що 

відповідна позиція є досить логічною з огляду на законодавчо встановлений 

обов’язок проходження атестації, зокрема, різними категоріями державних 

службовців. Водночас відповідний обов’язок корелюється з необхідністю 

службовця підтвердити свій рівень кваліфікації та навичок з метою 

продовження служби, тобто зміщується акцент на, власне, потребу 

постійного підвищення службовцем свого кваліфікаційного рівня з метою 

успішного проходження служби. 

Л.І. Михайлова визначає атестацію як спеціальну комплексну оцінку 

сильних і слабких сторін діяльності працівника, перевірку ступеня його 

відповідності вимогам займаної посади [15, с. 98]. Ми не можемо погодитись 

із даною позицією, оскільки вважаємо, що вона є досить звуженою та не 

розкриває важливих характеристик поняття атестації. Вченою досить вдало 

визначено предмет проведення атестації, а саме сильні та слабкі сторони 

окремого працівника. З одного боку, такий підхід дозволяє досить широко 
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трактувати необхідні компетенції, які підлягають перевірці, з іншого – досить 

влучно встановлювати узагальнені категорії для закріплення у них 

необхідних характеристик, які підлягають атестації. 

І.І. Боршуляк розглядає атестацію як спосіб перевірки й оцінки 

ділових якостей і кваліфікації службовця прокуратури шляхом оцінки знань, 

досвіду, навичок і здібностей до виконання службових обов’язків по 

визначеній спеціальності або посаді, виявлення потенційних перешкод для 

проходження служби, яка здійснюється в рамках дисциплінарного 

провадження Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів [16, 

c. 116]. Відповідне дослідження демонструє можливість визначення атестації 

як способу перевірки якостей особи, тобто певної дії, прийому або системи 

прийомів, яка дає можливість здійснити відповідну перевірку. Отже, це 

дозволяє розглядати атестацію як засіб досягнення мети її здійснення – 

визначення відповідності працівника займаній посаді. 

В.Я. Малиновський трактує атестацію як діяльність, яка полягає у 

виявленні атестаційною комісією ступеня відповідності працівника посаді, 

яку він обіймає, в межах установленої процедури [17, с. 117]. Визначення 

атестації, наведене вченим, також не містить її вагомих ознак, однак, з 

наукової точки зору, дана дефініція є цікавою з огляду на її розуміння через 

призму діяльності атестаційної комісії, що дозволяє глибше усвідомити 

сутність такого багатогранного явища, як атестація.  

А. С. Черкасова також вказує, що атестацію можна розглядати у двох 

аспектах. У процесі дослідження питання атестації державних службовців 

дослідниця дійшла висновку, що атестація у вузькому розумінні – це 

перевірка та оцінювання професійних, ділових і особистих якостей 

державного службовця та встановлення його службової і посадової 

відповідності вимогам. Завдання атестації в широкому розумінні можна 

визначити як забезпечення законності в системі функціонування державної 

служби, підтримання стабільності державної служби, дотримання на 

практиці принципів державної служби, формування професійного кадрового 
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персоналу державних органів, мотивацію і створення додаткових стимулів до 

підвищення кваліфікації та професійного зростання, підвищення дисципліни 

та відповідальності, вияв та акцентування уваги на потенційних можливостях 

державних службовців з метою їх кар’єрного просування [18, c. 106]. Таким 

чином, вчена також вбачає необхідність формування розуміння про 

атестацію у двох значеннях – широкому та вузькому. Відзначимо, що 

відповідна позиція цілком відрізняється від попередньо наведеної щодо 

подвійного розуміння атестації. Раніше наведеним автором базова 

характеристика атестації розглядалась як широке розуміння, оскільки вона 

може застосовуватись до значної кількості подібних проваджень. Водночас 

наділення конкретизованими ознаками слугувало підставою для визначення 

вузького, спеціалізованого розуміння атестації. У свою чергу, А.С. Черкасова 

базову характеристику атестації вважає вузьким розумінням, а в широке 

розуміння вкладає загальний вплив проведення атестації на функціонування 

державної служби в цілому, підняття її професійного рівня. Відповідна 

позиція, на нашу думку, не суперечить попередньо наведеним уявленням про 

атестацію, більше того, вона їх доповнює додатковим рівнем сприйняття 

атестації як явища, яке має безпосередній вплив на різні фактори, що 

відображають ефективність державної служби. 

Із точки зору В.О. Радіонової-Водяницької, атестація – це 

організаційно-правова форма встановлення кваліфікації працівника, яка 

здійснюється шляхом перевірки та оцінки рівня його професійних і 

особистісних якостей (у визначених випадках) для того, щоб встановити його 

відповідність займаній посаді чи виконуваній роботі, яка провадиться 

роботодавцем згідно з нормами трудового законодавства, з метою 

раціонального використання кадрів, підвищення їхньої кваліфікації, якості й 

продуктивності праці [19, c. 81]. Фактично вчена описує атестацію як 

організаційно-правову форму встановлення кваліфікації працівника, тобто як 

спосіб організації відповідної діяльності, що, з одного боку, дозволяє вести 

мову про атестацію як діяльність із оцінки рівня якостей працівника, а з 
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іншого – як винятково спосіб організації такої діяльності, який передбачено 

нормами права. Відзначимо, що в даному випадку відповідні розуміння 

атестації можливо розглядати як широке та вузьке, оскільки діяльність є 

поняттям, яке включає у своєму змісті безпосередньо форму її здійснення.  

В.Р. Кравець під атестацією має на увазі порядок проведення 

перевірки кваліфікації працівника, який передбачає періодичну оцінку знань 

працівника, його досвіду, навичок, здібностей, тобто атестація – це 

встановлення відповідності працівника займаній посаді чи роботі, яку він 

виконує [20, с. 10]. У даному випадку науковець розглядає поняття атестації, 

зміщуючи суть змісту даної дефініції на те, що вона являє собою певний 

порядок, тобто ряд взаємопов’язаних конкретних послідовних дій. Доходимо 

висновку, що атестація може вважатись певним провадженням, що цілком 

відповідає її природі. 

Враховуючи наведене, вважаємо, 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. 

Переходячи до найбільш релевантних до досліджуваної теми 

трактувань поняття атестації, слід звернути увагу на роботу В.Ю. Кікінчука, 

який визначив атестацію працівників органів внутрішніх справ України як 
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діяльність, яка передбачає перевірку атестаційною комісією в межах 

установленої процедури відповідності працівників органів внутрішніх справ 

України займаній посаді, враховуючи, зокрема, стимулювання їхньої творчої 

активності й відповідальності, за допомогою якої визначається кваліфікація 

працівника шляхом оцінювання його ділових, професійних, особистих і 

моральних якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня, фізичної 

підготовки [21, с. 179]. Відзначимо, що наведена дефініція цілком відповідає 

зазначеним вище уявленням про атестацію як явище, містить необхідні її 

ознаки та конкретизована під органи внутрішніх справ, отже, ми загалом 

погоджуємось із даним визначенням. Водночас зауважимо, що 

стимулювання творчої активності, про яке зазначає автор, на нашу думку, не 

є належним в розрізі тлумачення відповідної категорії атестації, оскільки 

служба в органах внутрішніх справ не передбачає створення умов для 

розвитку творчих навичок працівників та в принципі не вимагає їх наявності.  

Із точки зору О.С. Савєльєва, атестація працівників органів 

внутрішніх справ – це регламентована нормативно-правовими актами і 

заснована на принципах колегіальності, гласності, повноти, всебічності та 

об’єктивності процедура оцінювання за певний період проходження служби 

ділових, службових, особистих, морально-психологічних і комунікативних 

якостей осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, 

їхнього освітнього, кваліфікаційного та професійного рівнів, яка 

здійснюється уповноваженими посадовими особами з метою встановлення 

здобутків і недоліків в їхній професійній діяльності, відпрацювання шляхів і 

способів їх усунення, удосконалення діяльності органів внутрішніх справ, 

підвищення ефективності їхньої роботи, поліпшення добору, розстановки й 

виховання кадрів, стимулювання підвищення кваліфікації, ініціативності, 

творчої активності й відповідальності працівників за доручену справу [22, 

с. 10]. Відзначимо досить вдале поєднання ознак та характеристик атестації у 

даному визначенні та зосередження уваги на принципах, відповідно до яких 

атестація проводиться. Однак вчений залишив поза увагою конкретні дії, які 



 36 

вчиняються після проведення атестації, а саме прийняття на посаду, 

підвищення, переведення, звільнення. Вважаємо, що саме конкретний 

результат проведення атестації безпосередньо впливає на досягнення мети її 

здійснення, отже, він повинен бути відображений у дефініції. 

Враховуючи вищенаведений аналіз наукових позицій, вважаємо, що 

атестацією працівників поліції є періодична контрольна 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. 

На нашу думку, дане визначення атестації працівників поліції не лише 

якнайповніше відображає природу відповідної атестації та містить 

обов’язкові її характеристики, але й дозволяє охопити всі інші аспекти 

розуміння атестації працівників поліції, в яких розкривається сутність 

відповідного явища.  

Враховуючи проведений аналіз, можемо стверджувати, що сутність 

атестації полягає в тому, що дане явище є багатогранним та може 

розглядатись як: 
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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 в частині встановлення підстав, порядку та 

наслідків її проведення); 

2) певна цілеспрямована діяльність (атестація є комплексом заходів, 

які здійснюються уповноваженими суб’єктами на підставі нормативно-

правових актів України з метою реалізації завдань Національної поліції 

України, тобто адміністративно-правовою діяльністю уповноважених 

суб’єктів на виконання своїх повноважень в цілях виявлення здобутків і 

недоліків у професійній діяльності працівників поліції, відпрацювання 

шляхів і способів їх усунення, удосконалення діяльності працівників поліції, 

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, що цілком узгоджується із позицією 

В.Ю. Кікінчука про те, що сутність атестації працівників ОВС України 

характеризується її основними завданнями [21, с. 179]; 

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

пов’язується із проведенням контролю за професійним рівнем працівників 

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

наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Інструкції 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 таких стадій, етапів і дій: 

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

засідання атестаційної комісії органів (закладів, установ) поліції; прийняття 
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рішення (прямі керівники зобов’язані всебічно розглянути зміст 

атестаційного листа, з’ясувати відповідність викладених у ньому даних 

дійсному стану справ у службовій діяльності поліцейського, який 

атестується, і внести до відповідного розділу атестаційного листа один із 

таких висновків: а) займаній посаді відповідає; б) займаній посаді відповідає, 

заслуговує призначення на вищу посаду; в) займаній посаді не відповідає, 

підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність; 

г) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню із служби в поліції 

через службову невідповідність); 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, для чого і створюються відповідні контролюючі 

органи – атестаційні комісії – та проводиться дана процедура).  

 

1.2 Теоретико-правові ознаки атестації працівників поліції 

 

Процедура атестування не є новою на теренах України та проводиться 

як в інших галузях та сферах, так і в 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 в службі 

кожного окремого поліцейського. З урахуванням зазначеного вважаємо за 

необхідне з’ясувати ознаки атестації працівників поліції. 

Для цілісного вивчення атестації та виявлення її правової природи 

слід окреслити її ознаки. В.М. Вишновецький основними ознаками атестації 

державних службовців називає такі:  

1) атестація завжди випливає з державно-службових правовідносин;  
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2) суб’єктами атестації є державні службовці усіх рівнів. Виняток 

становлять державні службовці патронатної служби, а також ті, що 

перебувають на займаній посаді менше ніж один рік (крім державних 

службовців, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж 

один рік, якщо їх посадові обов’язки не змінилися);  

3) проводиться періодично;  

4) атестація здійснюється за спеціальною організаційно-правовою 

формою;  

5) результати атестації завжди мають певні правові наслідки для 

державного службовця, що атестується;  

6) вона є одним із засобів підбору і розстановки кадрів керівників і 

спеціалістів [14, c. 46]. 

Відзначимо, що відповідні ознаки, які були наведені 

В.М. Вишновецьким, цілком відповідають вищенаведеним висновкам про 

поняття та сутність атестації, отже, можемо погодитись із даною позицією. 

Відзначимо, що згадана ознака щодо проходження атестації службовцями 

усіх рівнів корелюється із наведеним нами у дефініції атестації працівників 

поліції обов’язком її проходження та вказує на поширення її дії на увесь 

склад відповідного органу виконавчої влади. 

О.Б. Ткаченко головними ознаками атестації вважає наступні: 

специфіку її суб’єктів, тобто працівників визначеної категорії, перерахованих 

у нормативних правових актах про атестацію; періодичність її проведення; 

спеціальні форми проведення, а також функціональну роль атестації, що 

вважається одним із засобів підбору та розстановки кадрів керівників і 

спеціалістів [23, c. 383]. Цікавою серед наведених ознак є специфіка суб’єктів 

атестації. Вважаємо, що відповідна специфіка повинна розглядатись в 

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

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

органу, зокрема атестаційної комісії, може розкриватись у 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. 

Л.Ф. Купіна виділила наступні ознаки атестації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників: 1) шляхом атестації відбувається 

перевірка та оцінка знань, вмінь та навичок педагогічних і науково-

педагогічних працівників; 2) атестація передбачає аналіз результатів роботи 

педагогічних та науково-педагогічних працівників; 3) атестація дозволяє 

підтвердити рівень кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників; 4) за допомогою атестації встановлюється відповідність 

педагогічних та науково-педагогічних працівників займаній посаді; 

5) атестація є підставою для зміни чи припинення умов трудового договору 

працівника [24, c. 6]. Ми не можемо погодитись із даною класифікацією 

ознак, оскільки вони є лише складовими процедури атестації, певними 

етапами її проведення, однак не тими характеристиками, які дають 

можливість особі усвідомити суть атестації як явища. 

Із точки зору С.В. Вишновецької, основними ознаками атестації 

працівників є наступні: 1) атестація працівників завжди випливає з трудових 

правовідносин; 2) атестація здійснюється відносно працівників певної 

категорії, перелічених в нормативних актах про атестацію; 3) атестація 

проводиться періодично; 4) атестації притаманна спеціальна організаційно-

правова форма; 5) атестація в будь-якому випадку створює правові наслідки 

для працівника, який атестується; 6) атестація є одним із способів підбору та 

розстановки кадрів [25, c. 73]. Слід зауважити, що в даному випадку 

використано перелік ознак, які очевидно містить поняття атестації, при 

цьому аналогічний перелік вже використовувався вченими (наведено вище) з 

інтерпретацією на інший вид правовідносин, в межах яких виникає обов’язок 

щодо проходження атестації. Таким чином, можемо зробити висновок, що 

відповідний перелік ознак є загальновживаним та відповідає справжній суті 

поняття атестації. 
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На думку О.В. Лавріненка, для атестації працівників характерним є 

таке: 

• атестація є складовою частиною механізму підбору та розстановки 

кадрів (персоналу) роботодавцем; 

• вона проводиться стосовно особи, яка перебуває в трудових (службово-

трудових) відносинах із цим роботодавцем (статусна ознака й 

персоніфікований характер); 

• як правило, атестація проводиться періодично, в окремих випадках, 

передбачених спеціальним законодавством про працю, - позачергово 

(дискретний характер); 

• суб’єктами атестації є не всі наймані працівники, а лише працівники 

певної категорії (й) (ознака категорійності, вибірковості); 

• атестація здійснюється в спеціальному організаційно-правовому 

порядку (формі), тому в разі його порушення наслідки та висновки атестації 

не є правомірними (формальна, процедурна ознака); 

• негативні результати атестації можуть бути реалізовані тільки в 

сукупності з іншими доказами невідповідності працівника займаній посаді чи 

виконуваній роботі (ознака комплексності) [26, с. 293, 294]. 

Цілком погоджуємось із наведеною автором позицією та вважаємо, 

що ним досить широко та глибоко розглянуто ознаки  поняття атестації 

працівників. Необхідно звернути увагу на те, що відповідні ознаки за своїм 

змістом цілком відповідають наведеним попередньо, доповнюючи та 

розширюючи їх.  

Враховуючи проведений вище аналіз, констатуємо, що ознаки 

атестації працівників поліції можуть бути диференційовані за критеріями 

організаційності (за характером організаційної складової) та 

правостворюючого характеру (виникненням у зв’язку із проведенням 

атестації прав та обов’язків). На підставі вищезазначених критеріїв можемо 

виокремити наступні ознаки: 

1) за критерієм організаційності: 
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а) формалізованість (атестація проводиться у чітко встановленому 

нормативними актами порядку);  

б) періодичність (атестація проводиться періодично, в окремих 

випадках, передбачених спеціальними нормами, – позачергово); 

2) за критерієм правостворюючого характеру: 

    а) статусний характер (проведення атестації можливе лишу у 

випадку набуття особою правового статусу, який передбачає обов’язок щодо 

її проходження); 

    б) спеціально-суб’єктний характер (проведення атестації 

пов’язується із створенням спеціального суб’єкта – атестаційної комісією – 

та наділення його відповідним переліком прав щодо проведення атестації);  

   в) 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).  

Коротко охарактеризуємо наведені ознаки. 

Перша з них – формалізований характер. 

Атестація є адміністративно-правовою діяльністю, тобто комплексом 

заходів, які здійснюються уповноваженими суб’єктами на підставі чітко 

встановленого порядку, регламентованого Законом України «Про 

Національну поліцію» [1], наказом Міністерства внутрішніх справ України 

«Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських» від 17.11.2015 № 1465 [2]. 

Вказана Інструкція, в свою чергу, розроблена відповідно до Закону 

України »Про Національну поліцію» [1], визначає порядок атестування 

поліцейських, яке проводиться в апараті Національної поліції України, 

територіальних (міжрегіональних) органах (закладах, установах) 

Національної поліції України (далі – органи поліції) з метою оцінки ділових, 

професійних, особистих якостей поліцейських, їх освітнього та 

кваліфікаційного рівнів на підставі глибокого і всебічного вивчення, 
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визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової 

кар’єри. 

Вона врегульовує загальні положення, створення атестаційних 

комісій, їх компетенцію та повноваження, порядок організації, підготовки, 

проведення атестування, а також питання щодо подання апеляційних скарг 

на рішення за результатами проходження атестації.  

Дгуга ознака – періодичність. 

Атестація працівників поліції проходить з певною періодичністю. 

Зокрема згідно з частиною 1 статті 57 Закону України «Про Національну 

поліцію» [1] атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх 

ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного 

рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, 

визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової 

кар’єри. 

Строки атестування поліцейських визначаються термінами, тобто 

певним моментом у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має 

юридичне значення. Так, атестування працівників поліції проводиться: 

1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади 

здійснюється без проведення конкурсу; 

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через 

службову невідповідність; 

3) для вирішення питання про звільнення із служби в поліції через 

службову невідповідність [2]. 

Окрім того, згідно з частиною 9 статті 95 Закону України «Про 

Національну поліцію» [1] поліцейські зобов’язані щороку проходити 

комплексний медичний огляд (диспансеризацію), а за необхідності – цільові 

медичні огляди, психофізіологічні обстеження і тестування в порядку, 

визначеному Міністром внутрішніх справ України. Таким чином, питання 

проходження контролюю фізичного та психологічного стану здійснюється не 

з настанням певної події, а щорічно.  
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Третя ознака – статусний характер. 

Враховуючи диференціацію атестації працівників поліції, яка 

проводиться для визначення їх фізичного і психологічного стану, а також 

атестації їх ділових якостей, навичок та вмінь, доцільно вести мову про 2 

види належності до статусу щодо проходження атестації.  

Так, наприклад, комплексний медичний огляд (диспансеризація) є 

медичним оглядом поліцейських, який проводиться протягом їх служби з 

метою активного спостереження за станом здоров’я та включає 

профілактичний медичний огляд, обов’язковий періодичний психіатричний 

огляд та обов’язковий профілактичний наркологічний огляд. 

Підрозділи кадрового забезпечення наприкінці кожного року подають 

до відповідних закладів охорони здоров’я МВС списки поліцейських, які 

проходять службу в підрозділі, для проходження ними комплексного 

медичного огляду на наступний рік. 

Таким чином, відповідному огляду та атестуванню підлягають усі 

поліцейські, які проходять службу. Отже, для виникнення обов’язку щодо 

проходження відповідного виду атестації особа повинна проходити службу в 

одному з підрозділів Національної поліції.  

Водночас оцінка ділових, професійних, особистих якостей 

поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів на підставі глибокого і 

всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив 

їхньої службової кар’єри проводиться лише у випадку призначення на вищу 

посаду, вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через 

службову невідповідність або вирішення питання про звільнення із служби в 

поліції. 

Таким чином, для проходження атестації працівник поліції повинен 

набути статусу особи, щодо якої вирішується одне із вищезазначених питань. 

Ще однією ознакою є спеціально-суб’єктний характер. 

Рішення про проведення атестування та про строки, у які проводиться 

атестування, приймає Голова Національної поліції України, керівники 
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органів поліції стосовно осіб, які згідно із законом та іншими актами 

законодавства України призначаються на посади їх наказами [2]. 

Водночас саме атестування проводиться атестаційними комісіями 

органів (закладів, установ) поліції, що створюються їх керівниками. 

У Національній поліції України створюються такі атестаційні комісії: 

1) центральні атестаційні комісії, персональний склад яких 

затверджується наказом Національної поліції України; 

2) атестаційні комісії органів поліції, персональний склад яких 

затверджується наказом керівника відповідного органу за погодженням із 

Національною поліцією України [2]. 

Наступна ознака – результативність. 

Атестаційні комісії на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів, які 

були зібрані на поліцейського, під час проведення атестування шляхом 

відкритого голосування приймають один з таких висновків: 

1) займаній посаді відповідає; 

2) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу 

посаду; 

3) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу 

посаду через службову невідповідність; 

4) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню із служби в 

поліції через службову невідповідність [2]. 

Таким чином, 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 працівником.  

Проведений нами аналіз надає підстави вважати, що поняття 

«атестація працівників поліції» відзначається досить глибокими науковими 

розробками, зокрема в частині його основоположних постулатів щодо 

визначення поняття та сутності даного явища, водночас підходи до розуміння 

досліджуваної категорії суттєво відрізняються один від одного. Відповідна 
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тенденція є логічною з огляду на досить значні зміни у суспільно-

політичному житті, що впливає на необхідність зміни уявлення про значну 

кількість правових явищ, в тому числі атестацію працівників поліції. Зокрема 

з плином часу ми можемо спостерігати ускладнення структури уявлень про 

поняття атестації, зміну її сутності, ознак та завдань, що стоять перед 

відповідною процедурою. 

Тому у зв’язку із постійним удосконаленням правового регулювання, 

прийняттям нових нормативно-правових актів, пошуком ідеальної моделі 

регулювання діяльності поліції в Україні вважаємо актуальною необхідність 

проведення подальших досліджень у даній сфері з метою дієвого 

удосконалення наукового доробку в частині дослідження теоретичної 

складової атестації працівників поліції, що дозволить виявити як причини 

наявної проблематики у правовому регулюванні відповідного інституту з 

подальшим їх урегулюванням, так і нівелювати наслідки, що дасть 

можливість підвищити рівень правового забезпечення діяльності працівників 

поліції.  

 

1.3 Сучасний стан правового регулювання атестації працівників 

поліції: позитивні та негативні аспекти 

 

Атестація працівників поліції є важливим інструментом правового 

регулювання та впливає на якість і 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 загальним реформування законодавства відбулась 

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 
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компетентних працівників та необхідність встановлення критеріїв 

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 в підвищенні авторитету та довіри до самого органу у 

суспільстві, що впливатиме й на рівень захищеності усього населення.  

Водночас 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 

недосконалістю самого законодавства, наявністю прогалин та колізій у 

ньому. Саме тому дослідження сучасного стану правового регулювання 

допоможе розмежувати його особливості на позитивні, тобто такі, що 

покращують ефективність діяльності поліції та співпраці між поліцейськими 

в межах колективу, та негативні, які, власне, сповільнюють або ж 

ускладнюють досягнення мети щодо  якісного надання послуг із охорони 

прав та свобод населення. Окрім того, на основі отриманих результатів 

можливо буде зрозуміти, які ж правові норми потребують вдосконалення 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.  

Дослідженням окремих особливостей та проблем у правовому 

регулюванні атестації працівників поліції займались наступні учені: 

О.Ф. Андрійко, Н.С. Андрійченко, В. А. Багрій, Р.Г. Валєєв, В.М. Вац, В.О. 

Іваха, С.М. Лелет, Д.Л. Лемеш, С.О. Лисий, С.С. Лукаш, Б.В. Малишев, 

М.М. Маськовіта, М.А. Прокопик, М.В. Романенко, Ю.М. Старілов, 

В.А. Троян, В.В. Цветкова, Ю. В. Чорна. 

Останні зміни у правовому регулюванні проведення атестації працівників 

поліції досить неоднозначно оцінюються вченими як у контексті дотримання 
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тенденції розвитку та вдосконалення інституту поліції, так і практики 

здійснення такої атестації. Так, В.А. Троян вказує, що «процедура відбору 

кадрів на службу в органи поліції, а також перевірка відповідності 

працівників поліції займаним посадам є одним із важливих кроків у напрямі 

ефективного здійснення публічно-сервісної діяльності Національної поліції 

України загалом. Персональний склад поліцейських (атестаційних) комісій 

повинен формуватися з дотриманням вимог прозорості та відкритості, 

компетентності їх членів та неупередженості» [27, с. 50]. Таким чином, серед 

позитивних аспектів атестації працівників поліції можливо 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 і належним складом атестаційних комісій. Слід 

погодитись із автором, що сама процедура атестації та набору членів комісії 

можливо і не є ідеальною на практиці, але вона значно прогресивніша, 

оскільки закріплює тенденцію до вдосконалення та публічності, на відміну 

від попереднього законодавства.  

В.О. Іваха відзначає й такий позитивний момент атестації працівників 

поліції, як «виконання нею функції одного із заходів адміністративно-

правового забезпечення запобігання і протидії корупції в правоохоронних 

органах України» [28, с. 130]. Оскільки атестація проводиться із залученням 

великої кількості осіб, а також з використанням неупередженого 

комп’ютерного тестування, то значно зменшується ризик зміни результатів 

за допомогою корупційних процедур. Більше того, саме нова процедура 

дозволяє зрозуміти, чи доречним є підвищення або з пониження працівника 

поліції, враховуючи, в тому числі, корупційні ризики. Таким чином, саме 

процедуру атестації можливо вважати одним із інструментів протидії та 

запобігання корупції в органах державної влади, що є позитивним. 

На ще один важливий момент вказує  М.М. Маськовіта, стверджуючи, що 

«прийняття 02 липня 2015 року Закону України «Про Національну поліцію», 
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проведення публічних конкурсів на службу до Національної поліції та 

переатестація особового складу міліції зумовили зростання довіри населення 

до Національної поліції як державної інституції та працівників поліції як 

правоохоронців. Про це свідчать результати соціологічних опитувань» [29, 

с. 23]. Варто наголосити на зв’язку між позитивним ставленням до нового 

Закону України «Про Національну поліцію» та процесом відбору працівників 

поліції. Відповідно, саме атестація колишніх працівників міліції дозволила 

підвищити довіру до нового інституту. Дана ситуація має декілька 

позитивних аспектів, серед яких і підвищення ролі інститутів громадянського 

суспільства, які отримали можливість здійснювати нагляд та брати участь у 

роботі атестаційних комісій саме через оновлення процедури та відсутність 

страху перед працівниками поліції як органами державного примусу та 

свавільного застосування сили. Також  атестація як інструмент визначення 

компетентності та наявності професійних знань у особи змінює уявлення про 

поліцейських як про освічених та кваліфікованих працівників, що, у свою 

чергу, збільшує й кількість звернень за допомогою та, відповідно, сприяє 

покращенню криміногенної ситуації у державі. 

С.О. Лисий зауважує, що «атестація працівників поліції є одним із 

заходів, що покликаний забезпечувати професійний добір, просування по 

службі та відсів працівників відповідно до їх компетентності. Саме завдяки 

належному проведенню атестування поліцейських стає  можливим 

впорядкування та удосконалення проходження служби в органах та 

підрозділах поліції» [30, с. 57]. Тобто 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 
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вмінь для підтримання роботи всього колективу і втілення професійних 

обов’язків відокремлено.  

Водночас процес атестації працівників поліції піддається критиці за 

недостатній рівень правового врегулювання ти низьку якість Інструкції про 

порядок проведення атестування поліцейських. Так, С.О. Лисий вказує, що  

«більшість спірних ситуацій, які виникають під час проведення атестування 

поліцейських, є наслідком недосконалої Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських. Це стосується безпосередньо як самої Інструкції, 

так і форми документів, які не передбачають відповідних пунктів, що у 

подальшому і тягне за собою виникнення судових спорів та негативні правові 

наслідки» [30, с. 64]. Таким чином, наявність прогалин в основному 

нормативно-правовому акті, що регулює питання проведення атестації 

працівників поліції, є найбільш глобальним негативним аспектом. Важливо 

наголосити на його 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», так і створення спеціального закону щодо 

регулювання атестації усіх працівників загалом, який стосуватиметься і 

діяльності поліції. Слід вказати, що усі інші негативні аспекти правового 

регулювання атестації працівників поліції матимуть похідний характер, а 

основним способом їх вирішення буде внесення змін саме до даної 

Інструкції. 

С.С. Лукаш визначає, що «оцінка ділових та моральних якостей 

працівників поліції має здійснюватися за результатами комплексного аналізу 

всіх трьох етапів. Водночас у деяких позовних заявах працівників поліції 

вказувалось на те, що атестаційна комісія не врахувала атестаційний лист та 

результати тестування, а винесла рішення на основі власних переконань за 

результатами співбесіди. При цьому працівник мав позитивний атестаційний 

лист та успішно склав тестування» [31, с. 97].  Наявність даної проблеми 

пов’язана з відсутністю належного законодавчого формулювання, яке б чітко 
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вказувало, чи необхідно враховувати атестаційній комісії результати двох 

попередніх етапів та на основі чого може бути сформовано її рішення. 

Працівник поліції під час атестації може проходити співбесіду, яка дозволяє 

оцінити його професійні якості комплексно. Водночас співбесіда не є 

необхідним елементом, а отже, й рішення атестаційної комісії може бути 

прийняте лише на основі тестування та атестаційного листа. Найбільш 

негативний момент полягає у можливості винесення рішення про звільнення, 

пониження чи невідповідність лише на основі співбесіди, не враховуючи 

попередні два етапи. Проте передбачення неможливості прийняття таких 

рішень загалом нівелювало б роль співбесіди як незалежного оцінювання 

неупередженими особами.  

Також М.В. Романенко зазначає, що «на сьогоднішній день питання 

проведення атестації колишніх працівників вже ліквідованих органів 

внутрішніх справ фактично нормативно не врегульоване, що може призвести 

до негативних правових наслідків. Окремої уваги потребує також і 

адміністративно-процесуальний порядок проведення атестування зазначеної 

категорії осіб. Чітко вказаних строків та періодичності проведення 

атестування поліцейських в Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських не зазначено» [32, с. 14]. Слід погодитись із таким негативним 

моментом, як прогалини у регулюванні атестації працівників міліції при 

переході на службу у поліцію. У даному випадку рішення атестаційної 

комісії про невідповідність оскаржується у суді з огляду на його 

необґрунтованість. Відповідно, для усунення проблеми необхідно встановити 

відео- та аудіофіксацію співбесіди, що дозволить визначити, чи були 

поставлені питання логічними, належними та об’єктивними. Водночас 

зауваження автора щодо відсутності строків та періодичності проведення 

атестування потребує доповнення, оскільки законодавством чітко визначені 

підстави для проведення атестації, а отже, й періодичність залежатиме від 

юридичного факту настання таких підстав. Щодо строків проведення, то 
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знову ж саме строки окремих етапів атестації є чітко встановленими, що 

породжує потребу в уточненні автором, яких саме строків не вистачає.  

Досліджуючи питання першого елементу атестації працівників поліції, 

М.В. Романенко також визначає, що «виникає питання стосовно можливості 

надання об’єктивної і повної інформації, необхідної для адекватного і 

вмотивованого складання атестаційного листа та подальшого прийняття 

виваженого рішення атестаційною комісією, адже фактично на сьогоднішній 

день можливе його складання лише за результатами проходження служби у 

ліквідованих підрозділах органів внутрішніх справ, що викликає сумніви у 

його об’єктивності та валідності» [32, с. 14]. Дійсно, атестаційний лист 

складається безпосереднім керівником на основі або ж спостереження за 

роботою працівника поліції більше 3-х місяців, або ж поданої з попереднього 

місця роботи характеристики. Особисте знайомство, а також необхідність 

подальшої співпраці є основною мотивацією до написання саме позитивного 

висновку в атестаційному листі. Крім того, безпосередній керівник сам 

зацікавлений у позитивному висновку, оскільки це впливатиме під час 

атестації й на його майбутні результати щодо якості управління та виконання 

професійних обов’язків і, відповідно, на кар’єрне зростання. Таким чином, 

законодавством не передбачено засобів гарантування об’єктивності 

атестаційного листа. Як наслідок, такий лист при прийнятті рішення не 

враховується атестаційною комісією, оскільки  реальної ситуації у ньому в 

більшості випадків не відображено.  

У більш загальному аспекті проблему атестації досліджує 

М.А. Прокопик, який вказує, що «аналіз діючих нормативно-правових актів, 

які регулюють організацію та проведення атестації, з позиції захисту прав 

роботодавців і працівників показав, що законодавство України з цього 

питання також має недоліки. Це пов’язано, у першу чергу, з відсутністю 

єдиного нормативного документа про атестацію, що створює безліч 

ускладнень та породжує невизначеність щодо правильності підготовки й 

проведення атестації працівників, формування атестаційних комісій, 
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складнощі при оцінці того, хто саме або що саме підлягає атестації, її 

наслідків» [33, с. 103]. Дане твердження потребує значних уточнень, оскільки 

на сьогодні існують підзаконні нормативно-правові акти, прийняті як 

Кабінетом Міністрів України, так і окремими міністерствами. Їх недоліком є 

саме відсутність уніфікованості, що спричиняє й виникнення різних способів 

проведення атестації та визначення її результату. Негативним аспектом для 

працівників поліції у такому випадку є неможливість застосувати цілий ряд 

прав щодо захисту та оскарження. Крім того, невизначеним залишаються 

питання мети та принципів атестації, які безпосередньо впливають і на 

тлумачення підстав та процедури її застосування. Відповідно, створення 

уніфікованого акта загального характеру дозволило б більш детально 

врегулювати проходження атестації,  а також визначити особливості 

атестації працівників поліції.  

Саме в даному контексті Н.С. Андрійченко звертає увагу на те, що 

«метою атестації працівника поліції  має бути не вирішення питання про 

призначення на вищу, нижчу посаду чи звільнення, а оцінка професійного 

рівня співробітника, мотивація до виконання своїх обов’язків. В аспекті 

проведення атестації співробітників слід змінити і методику її проведення: 

усунути суб’єктивний критерій у заповненні атестаційного листа на 

співробітника, передбачити його залучення до оцінювання результатів своєї 

діяльності» [34, с. 144]. Питання мети атестації необхідно розглядати на 

теоретичному та законодавчому рівні. Так, щодо теоретичного рівня, то 

визначення даної мети є дійсно негативним аспектом, оскільки не враховує 

усіх особливостей атестації та її зв’язків із іншими правовими інститутами. 

Дійсно, можливо встановити визначення компетенції та мотивації. Водночас 

встановлення такої мети уже на рівні законодавства є дещо недоречним, 

оскільки незрозуміло, які ж наслідки матиме висновок про наявність 

мотивації або знань. Отже, досягнення кінцевої мети повинно мати чіткий 

юридичний вплив на відносини між працівником поліції та, власне, поліцією. 

У свою чергу, визначення мотивації та компетенції є лише проміжними 
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цілями  у процесі атестації. Спірним є також і твердження автора щодо 

такого недоліку, як незалучення до оцінювання результатів своєї діяльності 

самого працівника поліції. Оскільки таке оцінювання безпосередньо впливає 

на проходження служби у поліції, рівень заробітної плати та сам статус 

працевлаштування, то суб’єктивний фактор у даному контексті буде лише 

збільшений.  

 Д.Л. Лемеш влучно зауважує, що «важливим здобутком нового 

законодавства, яким регламентовано порядок проведення атестації та інших 

видів оцінювання професійної діяльності поліцейського, є запровадження 

серії психологічних тестів, спрямованих на виявлення особистих морально-

етичних якостей. Однак вважаємо за необхідне закріпити чітку 

характеристику відповідних якостей у ст. 49 Закону України «Про 

Національну поліцію» (вимоги до кандидатів на службу в поліції)» [35, 

с. 162]. Таким чином, ще одним 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, яку, 

до речі, часто критикують за неналежний рівень юридичної техніки через 

відсутність визначення чіткого переліку підстав атестації, її мети та 

наслідків. Крім того, не визначено у даному Законі й чітких повноважень 

атестаційної комісії та керівника як особи, що видає наказ на основі рішення 

такої комісії. Врегулювання таких 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 різним для кожної посади залежно від відповідальності, що 

покладається на особу, а отже, й визначити вичерпний їх набір неможливо.  

На сьогодні правове регулювання процесу атестації працівників поліції 

зазнало значної трансформації,  що породжує потребу у дослідженні самого 

законодавства. Крім того, така трансформація призвела до недостатньої 
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вивченості теми атестації на науково-теоретичному рівні. Відповідно, 

дослідження даної теми слід розпочати саме із Конституції України, де у 

ст. 19 визначено, що «органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України» [36]. Дана норма виступає основоположною для діяльності як 

Національної поліції загалом, так і атестаційної комісії. Так, незважаючи на 

відсутність чітко визначених принципів у профільному законодавстві, 

зазначена норма дозволяє аналізувати поведінку уповноважених осіб щодо її 

правомірності.  

Відповідно до ст. 43 Конституції України «кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 

або на яку вільно погоджується» [36]. Аналізуючи дану норму, важливо 

підкреслити, що атестація не виступає засобом обмеження права на працю, а 

отже, й використання її саме з метою покарання особи або непрямого 

спонукання до звільнення є порушенням. Оскільки проходження конкурсу та 

займання посади у Національній поліції добровільне, то атестація не є 

примусовою та слугує меті відбору найбільш кваліфікованих осіб для 

виконання завдань щодо охорони прав, свобод та інтересів населення.  

У контексті дослідження атестації працівників поліції важливою є й ст. 32 

Конституції України, де встановлено, що «ніхто не може зазнавати втручання 

в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 

України» [36]. Протягом атестації здійснюється  перевірка кваліфікованості, 

наявності професійних якостей та здібностей, достатність досвіду. Під час 

такої перевірки може залучатись додаткова інформація. Проте саме на основі 

даної норми можливо зробити висновок про недопустимість використання 

особистих даних та інформації, що не стосується здійснення саме 

професійних обов’язків поліцейського.  

Отже, можливо визначити декілька особливостей сучасного стану 

правового регулювання атестації працівників поліції Конституцією України. 
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У першу чергу, це загальність, що полягає у визначенні основних принципів 

діяльності державних органів та меж втілення прав кожної людини, у тому 

числі і працівників поліції. Також до особливостей можливо віднести й 

стабільність, яка особливо важлива для працівників поліції, які перебувають 

у трудових відносинах саме із державою, а отже, й рівень їх матеріального 

забезпечення, безпечні для життя та здоров’я умови праці та стан 

захищеності залежить саме від неї. Відповідно, стабільність Конституції 

України впливає на практику здійснення атестації через зниження рівня 

колізійності правового регулювання актами нижчої юридичної сили. 

Останньою особливістю можливо назвати відсутність чіткого регулювання 

проведення атестації. Вона випливає із двох попередніх та пов’язана саме із 

стабільністю. Проте у зв’язку з тим, що суспільство постійно 

трансформується та вдосконалюється, сутність атестації також була 

нещодавно видозмінена. Таким чином, відсутність прямих згадок про 

атестацію працівників поліції дозволяє більш швидко виправляти допущені 

помилки у правовому регулюванні та постійно його вдосконалювати. 

Слід вказати, що законодавство, яке регулює питання проходження 

атестації працівниками поліції, досить компактне, оскільки складається із 

Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про 

професійний розвиток працівників» та наказу МВС «Інструкція про порядок 

проведення атестування поліцейських», який і має спеціальний характер. 

Так, відповідно до ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію» 

«атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, 

професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, 

фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення 

відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри. 

Атестування поліцейських проводиться: при призначенні на вищу посаду, 

якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу; для 

вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову 

невідповідність; для вирішення питання про звільнення із служби в поліції 
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через службову невідповідність» [37]. Варто підкреслити, що це єдина норма 

права, яка регулює проведення атестації саме на рівні закону. Здійснюючи її 

аналіз, можливо помітити, що перелік підстав застосування атестації не є 

вичерпним, що може спричинити неправильне тлумачення законодавства та 

застосування даного процесу й під час вступу на посаду. Негативним 

аспектом можливо вважати відсутність принципів та критеріїв, на основі 

яких здійснюється така атестація, без яких перевірка особистих якостей, 

відповідності посаді та визначення перспектив службової діяльності може 

мати суб’єктивний характер. 

У Законі України «Про професійний розвиток працівників атестацію 

працівників регулює розділ 3. Слід вказати, що даний законодавчий акт має 

характер загального тому велика кількість норм не може бути застосована до 

працівників поліції через специфічність їх діяльності.  Водночас важливим є 

введення до профільного законодавства таких норм, що закріплені у ст. 11, 

де визначено, що «атестація працівника проводиться тільки в його 

присутності; не допускається проведення оцінки професійного рівня та 

кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з 

виконуваною роботою»; а також ст. 12, де встановлено, що «атестації не 

підлягають особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років 

або дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства» [38]. Саме 

відсутність таких норм у Законі України «Про Національну поліцію» 

можливо вважати негативним аспектом правового регулювання, оскільки це 

дозволяє зловживати повноваженнями, а також не встановлює додаткового 

соціального захисту для осіб, що перебувають у складних життєвих 

ситуаціях, доглядаючи за особою із інвалідністю або ж потребуючи 

додаткової підтримки. Це ж  стосується й осіб обох статей, які доглядають за 

дитиною віком до 3-х років.  

Отже, проаналізувавши дані законодавчі акти, можливо визначити 

головну їх особливість щодо правового регулювання атестації працівників 

поліції. Нею є недостатність правового регулювання, що має негативний 
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характер. Дана особливість впливає й на якість підзаконних нормативних 

актів. Крім того, саме відсутність врегулювання мети, цілей, завдань і 

принципів атестації на рівні закону ускладнює втілення атестації та значно 

зменшує позитивні наслідки впровадження даного інституту. 

Звертаючись до наказу МВС «Інструкція про порядок проведення 

атестування поліцейських», слід зупинитись на декількох правових нормах. 

Мова, у першу чергу, йде про діяльність атестаційної комісії та її членів. У 

ст. 4 розділу 3 даної Інструкції визначено, що «член атестаційної комісії 

повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або 

обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі 

обставини існують, член атестаційної комісії повинен заявити самовідвід. 

Відвід має бути вмотивований і поданий до початку розгляду питання у 

формі письмової заяви на ім’я голови атестаційної комісії. Головуючий на 

засіданні зобов’язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому 

заявлено відвід» [2]. Аналіз даної норми свідчить про відсутність 

відповідальності за незатвердження відводу або ж неподання самовідводу 

для членів комісії, коли конфлікт інтересів є підтвердженим. Крім того, 

використання формулювання «зобов’язаний ознайомитися із заявою»вказує 

на те, що головуючий на засіданні комісії володіє правом не розглядати 

надалі таку заяву та приймати рішення про відвід. Так, дане формулювання 

передбачає лише право знати про існування та зміст такої заяви, а отже, 

використання наступних повноважень щодо її розгляду є необов’язковим.  

 Також ст. 4 розділу 3 Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських визначено, що «рішення про відвід (самовідвід) приймає 

атестаційна комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. 

Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не 

бере участі у голосуванні» [2]. Дана норма безпосередньо впливає й на 

можливість оскарження рішення атестаційної комісії. Саме відсутність 

можливості оскаржувати рішення атестаційної комісії через недотримання 

вимоги щодо об’єктивності рішення до апеляційної комісії є основним 
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негативним аспектом. Внаслідок даної ситуації процедура поновлення на 

посаді відбувається виключно через суд.  Також, аналізуючи дану норму, 

можливо зрозуміти, що член комісії, щодо якого прийнято рішення про 

відвід, не може брати участі у голосуванні. Таке формулювання є 

допустимим на рівні закону із наступною деталізацією. Зокрема у даному 

випадку Інструкція повинна містити більш чіткий порядок щодо заборони 

перебування такого члена комісії у приміщенні під час голосування, а також 

й під час наступної співбесіди та прийняття рішення щодо працівника 

поліції, який атестується. Негативні наслідки невстановлення таких вимог 

полягають у неформальному залученні та впливі члена комісії, що отримав 

відвід. Крім того, негативним аспектом є й відсутність права на таємне 

голосування щодо відводу після розгляду самого питання, оскільки у такому 

випадку на прийняття рішення членами комісії може впливати тиск та 

примус або ж небажання перебувати у незручному становищі у подальшій 

роботі із колегою по атестаційній комісії.  

Щодо самого процесу атестації, то варто звернутись до ст. 12 розділу 4 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, де визначено, 

що «за рішенням атестаційної комісії поліцейські, які атестуються, проходять 

співбесіду з відповідною атестаційною комісією. Якщо поліцейський, який 

атестується, не з’явився на співбесіду з атестаційною комісією, то комісія 

приймає рішення без проведення співбесіди, про що робиться відповідний 

запис у протоколі засідання атестаційної комісії» [2]. Пропуск співбесіди 

може бути здійснений через різні причини, в тому числі й поважні, 

наприклад стан здоров’я, або ж бути пов’язаними із виконанням 

невідкладних обов’язків працівника поліції (зупинення злочину, свідком 

якого він стан). Саме тому прийняття рішення атестаційною комісією без 

врахування причини пропуску співбесіди або ж без можливості її повторного 

проходження є негативним аспектом правового регулювання. Звертаючись 

до досвіду врегулювання відсутності позивача або ж відповідача на судовому 

засіданні, можливо помітити право сторін бути неприсутнім з поважних 
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причин із попереднім їх повідомленням, унаслідок чого таке засідання може 

бути перенесеним. Саме даного права й позбавлені працівники поліції під час 

атестації. Рішення про необхідність співбесіди для атестації свідчить, що без 

її проведення об’єктивного висновку про підвищення, пониження чи 

звільнення з посади дійти неможливо. Тобто співбесіда виступає необхідним 

елементом, а відсутність на ній працівника поліції буде використано для 

обґрунтування саме невідповідності посаді. Як наслідок, такий працівник 

змушений звернення до суду або ж апеляційної атестаційної комісії, що 

значно ускладнює весь процес атестації, а також впливає на стан 

матеріального забезпечення працівника поліції. 

Неоднозначною є й ст. 11 розділу 4 Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських, згідно з якою «атестаційна комісія при прийнятті 

рішення розглядає атестаційний лист та інші матеріали, які були зібрані на 

поліцейського, який проходить атестування» [2]. Основним її негативним 

моментом є недостатня деталізованість. Так, незрозумілим є джерело 

походження інших матеріалів, що були зібрані на поліцейського, їх 

достовірність. Зрозумілою є недопустимість використання та мотивування 

рішень атестаційної комісії інформацією, отриманою через засоби масової 

інформації, яка не підтверджується додатковими фактами. Проте жодної 

заборони сучасним законодавством щодо такої ситуації не існує. Відсутність 

принципів, на яких ґрунтується рішення атестаційної комісії, має негативні 

наслідки саме для суспільства. Необґрунтованість рішення оскаржується у 

суді, проте через реальну неможливість перевірити даний факт суд може 

приймати помилкові рішення про скасування наказу на основі рішення 

атестаційної комісії або ж навпаки про відмову у такому скасуванні. 

Внаслідок цього зменшується довіра до новоствореного корпусу 

поліцейських та зменшується ефективність діяльності самої атестаційної 

комісії.  

Водночас позитивно варто оцінити ч. 3 ст. 12 розділу 4 Інструкції про 

порядок проведення атестування поліцейських,  згідно з якою «атестаційна 
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комісія за підписом голови має право робити відповідно до законодавства 

запити про надання необхідних матеріалів і документів, що стосуються 

службової діяльності поліцейського, який атестується» [2]. Атестаційна 

комісія є окремим органом, а тому для її належного функціонування важливо 

передбачити усі необхідні повноваження. Право надсилати запити про 

надання необхідних матеріалів і документів дозволяє не лише підвищити 

ефективність органу, але й відслідкувати об’єктивність його рішень, а також 

притягувати до відповідальності осіб, що не надали таких документів у 

відповідь на запит. Використане формулювання «документів, що стосуються 

службової діяльності поліцейського» звужує обсяг таких матеріалів. У 

даному випадку це позитивно впливає на оцінювання працівника поліції 

виключно щодо його професійних якостей та досягнень у службовій 

діяльності.  

Ще однією неоднозначна норма закріплена в ст. 13 розділу 4 Інструкції 

про порядок проведення атестування поліцейських, де зазначено, що 

«поліцейські, які проходять атестування, за їхньою згодою проходять 

тестування на поліграфі» [2].  Залишаючи поза увагою наукову недоведеність 

достовірності результатів, отриманих від використання такого пристрою, як 

поліграф, слід наголосити, що результати, одержані на ньому, можуть бути 

враховані лише після їх суб’єктивної оцінки спеціальною особою. Водночас 

така особа не несе відповідальності за надання недостовірної інформації, що 

робить її висновки ненадійним джерелом інформації для прийняття рішення. 

Щодо самої правової норми, то негативним аспектом є саме відсутність 

заборони щодо визначення відмови від проходження тестування на поліграфі 

як факту приховування інформації. Відмова від проходження тестування не 

повинна впливати на атестацію, оскільки законодавством визначено лише 

право, а не обов’язок працівника поліції. Проте навіть згода на тестування не 

є гарантією доброчесності працівника поліції. Саме тому негативним 

аспектом правового регулювання  атестації працівників поліції можливо 

вважати існування даної норми взагалі.  



 62 

Відповідно до ст. 6 розділу 4 Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських «не підлягають атестуванню поліцейські жіночої 

статі під час перебування у відпустках у зв’язку з вагітністю, пологами і по 

догляду за дитиною» [2]. У даному випадку право на непроходження 

атестації є однією із пільг, що встановлюється для жінки з метою 

забезпечення її права на охорону здоров’я та сімейні відносини. Така норма 

виправдана з огляду на неможливість за вказаних обставин проходження 

атестації, а також її недоречність щодо питань підвищення чи пониження на 

посаді через фактичне невиконання особою своїх професійних обов’язків. 

Щодо атестації з підстави звільнення, то вона є неможливою через існування 

законодавчих гарантій працевлаштування вагітних жінок та жінок, що 

перебувають у декретній відпустці. Водночас правом на відпустку по 

догляду за дитиною володіють усі батьки, а отже, таке право поширюється й 

на чоловіка. Відповідно, відсутність заборони на проведення атестації щодо 

чоловіка-поліцейського, що перебуває у декретній відпустці, є негативною 

прогалиною у правовому регулюванні. 

Особливу увагу варто приділити ст. 24 розділу 4 Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських, відповідно до якої «за результатами 

атестування висновки, зазначені в протоколі атестаційної комісії, заносяться 

до атестаційного листа, який підписується головою та секретарем комісії та в 

місячний строк направляється до керівника, якому надано право на 

призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або із служби в 

поліції» [2]. Аналіз даної норми свідчить, що звільнення, підвищення або 

пониження працівника поліції пов’язано із основним юридичним фактом, 

яким є видання наказу керівником. У свою чергу, рішення атестаційної 

комісії виступає лише додатковим юридичним фактом. Водночас дана норма 

закріплює лише право керівника видати такий наказ на основі рішення 

атестаційної комісії, а не його обов’язок здійснити таку дію. Таким чином, 

можливо дійти висновку, що ключовим є лише факт проходження атестації, а 

не висновок атестаційної комісії. Відповідно, виникає питання про 
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доцільність роботи атестаційної комісії, про механізм,  який зобов’язує 

керівника видати відповідний наказ, а також способи захисту самого 

працівника поліції та, власне, поліції як державного органу. Наявне 

дискреційне право керівника є негативним аспектом сучасного правового 

регулювання атестації працівників поліції, оскільки фактично нівелює такий 

процес. Внаслідок такої ситуації виникає можливість перебування на посаді 

осіб, що володіють недостатньою компетенцією, переведення до поліції тих 

працівників міліції, що не пройшли атестацію, а отже, й поглиблення 

корупції, погіршення стану ефективності діяльності поліції та зниження 

довіри до даного органу. 

Позитивними для етапу проходження тестування можливо вважати норми 

ст. 10  розділу 5 Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських, де визначено, що «перед початком проведення тестування 

члени робочої групи встановлюють за паспортом або службовим 

посвідченням особу поліцейського, який прибув для проходження 

тестування» [2]. Важливим є сам факт підтвердження особи, що дозволяє 

стверджувати про достовірність отриманих результатів. Крім того, 

проведення такої перевірки до проходження тестування не відволікає від 

виконання тестових завдань, а самі члени робочої групи зосереджені на 

попередженні випадків використання додаткових джерел інформації під час 

тестування. Водночас підтвердити особу можна не лише на підставі паспорта 

чи посвідчення поліцейського, але й, наприклад, водійських прав. Саме тому 

було б доречним доповнити перелік документів, які підтверджують особу, 

що закріплений у даній нормі. Також варто уточнити, чи можливо 

використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.  

Відповідно до ст. 11 розділу 5 Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських «особи, які без поважних причин, що 

документально підтверджено, своєчасно не з’явилися на тестування, надалі 

до проходження тестування не допускаються» [2]. Знову ж виникає питання 

щодо об’єктивної неможливості відвідати тестування. Використання виразу 
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«поважні причини» є занадто загальним, що дозволяє довільного тлумачити 

його та застосовувати до будь-яких можливих причин залежно від 

суб’єктивного бачення. Відсутність будь-яких критеріїв визначення 

поважних причин створює можливості для корупційних проявів та породжує 

нерівність умов атестації для різних працівників поліції, що є негативним 

аспектом. Зрозумілою є неможливість проходження тестування у довільний 

час або із перериванням такого тестування для інших працівників поліції. 

Проте аналіз формулювання «надалі до проходження тестування не 

допускається» свідчить, що таке тестування неможливе протягом усього часу 

його проходження, що є порушенням права працівника поліції на працю. 

Також слід вказати на необхідність удосконалення норми щодо своєчасності. 

Оскільки своєчасність є оціночним критерієм, тому й більш правильною буде 

вказівка на момент початку тестування.   

Згідно із ст. 20 розділу 5 Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських «відомості з результатами тестування передаються до 

відповідної атестаційної комісії» [2]. Дана норма не дозволяє зрозуміти, у які 

строки такі відомості передаються до атестаційної комісії. Оскільки від них 

залежать і строки проведення співбесіди, і строки прийняття рішення 

атестаційною комісією, то, відповідно, їх відсутність може затримувати увесь 

процес атестації. Загальним правилом є дотримання розумності строків. 

Проте законодавство щодо атестації працівників поліції не містить такого 

принципу. Як наслідок, можуть виникати негативні ситуації щодо надмірної 

тривалості атестації, неактуальності зібраної інформації або ж переведення 

самого працівника поліції до іншого підрозділу. 

Варто також  звернути увагу й на ст. 5 розділу 6 Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських, де визначено, що поліцейський, щодо 

якого центральною атестаційною комісією чи атестаційною комісією органу 

поліції прийнято висновок, визначений підпунктом 3 або 4 пункту 15 розділу 

IV цієї Інструкції, «за умови набрання ним загалом за професійний тест та 

тест на загальні здібності та навички 60 балів і більше має право протягом 5 
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робочих днів з дня ознайомлення або оприлюднення на офіційному вебсайті 

МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції 

результатів атестування подати скаргу на висновок відповідної атестаційної 

комісії» [2]. Дана норма містить одразу декілька спірних моментів. У першу 

чергу, це стосується обмеження права на апеляцію, оскільки його мають 

лише особи, які набрали 60 і більше балів. Але в реальній ситуації особа 

може набрати меншу кількість балів, зокрема, з таких суб’єктивних причин: 

із-за збою спеціальної програми, за якою проводиться тестування, через 

некоректність або ж неправильність самих питань. Низький бал може бути 

отриманий і через неможливість проходження тестування повністю, 

наприклад, через втрату свідомості. Використання законодавцем обмежень 

повинно бути обґрунтованим та слугувати цілям суспільства, а виходячи із 

аналізу даної норми, таких критеріїв дотримано не було, отже, дані 

обмеження є порушенням права на захист права на працю для працівника 

поліції.  

Ще одним спірним моментом є оприлюднення результатів тестування на 

вебсайті. Атестація складається із декількох етапів, де тестування є лише 

одним із компонентів. Погоджуючись із можливістю опублікування 

результатів саме атестації, надання загального доступу до результатів 

тестування все ж варто вважати поширенням особистої інформації. Таку 

ситуацію можливо вважати негативним аспектом правового регулювання, 

оскільки жодним чином вона не допомагає покращити прозорість та 

відкритість процедури атестації, так як від такого опублікування не 

змінюються юридичні наслідки. У свою чергу, воно може погіршити 

психологічну ситуацію у колективі, сприяти нездоровій конкуренції та 

мобінгу серед працівників. 

Відповідно до ст. 10 розділу 6 Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських «апеляційна атестаційна комісія може прийняти 

рішення щодо виклику поліцейського, який подав скаргу, на співбесіду. 

Запрошення на співбесіду проводиться шляхом персонального запрошення 
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та/або розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті МВС, 

Національної поліції України чи відповідного органу поліції» [2]. 

Негативним аспектом у даному випадку є використання виразу «персональне 

запрошення» та вживання конструкції «та/або». Так, незрозумілою є форма 

такого персонального запрошення (усна чи письмова), а також неясно, яким 

чином відбуватиметься підтвердження надсилання та отримання такого 

запрошення. Невизначеним залишається й строк, протягом якого запрошення 

на співбесіду надається або ж доставляється до працівника поліції. Крім того, 

використання конструкції «та/або» для поєднання й персонального 

запрошення та розміщення на вебсайті не дозволяє зрозуміти, з якого 

моменту можливо вважати, що запрошення було надіслано, які критерії 

використовуються для обрання способу надсилання запрошення на 

співбесіду та скільки юридичних фактів необхідно, щоб дійти висновку про 

надсилання запрошення. Така невизначеність породжує ускладнення 

процедури  та часті випадки неправильного тлумачення норм права, що 

негативно впливає на результат апеляційного розгляду. 

Неоднозначною, на наш погляд, видається й норма ст. 5 розділу 4 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, де визначено, 

що «атестування поліцейських, які відряджені (прикомандировані) до органів 

державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування, 

проводиться в апараті Національної поліції України чи відповідних органах 

поліції на підставі характеристик, виданих закладами та установами, до яких 

вони відряджені (прикомандировані)» [2]. Як позитивний аспект слід 

виділити врахування думки не лише керівника поліції, але й безпосереднього 

керівника, із яким співпрацює працівник поліції у відповідному органі. 

Надання характеристики дозволяє краще відобразити усі професійні якості 

працівника та рівень його компетентності. Водночас відсутній обов’язок 

керівника щодо складання атестаційного листа на основі характеристики, що 

дозволяє певні відступи та трансформацію первинної думки. Саме тому 

більш доречним було б закріпити обов’язок на складання атестаційного листа 
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за відповідно затвердженою формою саме за керівником того органу, до 

якого був відряджений працівник поліції. У свою чергу, такий лист може або 

ж затверджуватись, або ж також підписуватись уже керівником з поліції для 

підтвердження належності форми та використаних формулювань.  

Отже, на основі проведеного аналізу наукових позицій та профільного 

законодавства можливо виокремити наступні позитивні аспекти правового 

регулювання атестації працівників поліції: 

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

2) покращення процесу проходження служби в поліції; 

3) підвищення рівня участі інститутів громадянського суспільства 

Водночас до негативних аспектів правового регулювання атестації 

працівників поліції можливо віднести наступні: 

1) відсутність відео- та аудіофіксації співбесіди із працівником поліції; 

2) обмеженість права на оскарження рішення атестаційної комісії; 

3) наявність прогалин у правовому регулюванні всього процесу атестації 

працівника поліції. 

Щодо такого позитивного  аспекту, як використання атестації як засобу 

контролю і нагляду, то він має декілька  факторів впливу. Так, насамперед 

відбувається контроль за якістю виконуваних обов’язків, що може 

проявлятись у ставленні до поліцейської діяльності, розумінні позитивної 

відповідальності, яка покладена на нього, а також і в аналізі результатів 

діяльності щодо отриманих скарг на роботу такого поліцейського або ж 

стосовно підстав для преміювання. Аналогічно відбувається й контроль за 

ефективністю роботи працівника поліції, оскільки надання послуг населенню 

щодо охорони їх прав та свобод повинно здійснюватися своєчасно із 

врахуванням розумних строків. Слід наголосити, що критерії ефективності та 

якості взаємопов’язані та впливають на загальний стан забезпечення 

правопорядку і на їх основі можливо дійти висновку про те, чи реально 

виконує працівник поліції свої обов’язки, чи потребує звільнення.  



 68 

Крім того, саме завдяки співбесіді та проходженню тестування атестація 

виступає засобом відбору кадрів. Так, наприклад, тестування дозволяє 

зрозуміти, чи володіє особа достатніми професійними знаннями та 

кваліфікацією для зайняття вищої посади. Водночас проходження співбесіди 

довершує такий процес щодо аналізу психологічних навичок особи стосовно 

управління, комунікації та виявлення тих негативних аспектів, що можуть 

вплинути на недоброчесне виконання обов’язків (приховування доходів, 

скоєння певних корупційних злочинів тощо). Варто звернути увагу й на те, 

що можливість проведення атестації працівників поліції здійснює непрямий 

вплив і на саму діяльність, яка коригується та покращується уже із 

врахуванням того, що особа буде проходити атестацію. Відповідно, кожен 

працівник намагається виконувати свої  повноваження таким чином, щоб це 

позитивно відображалось на її проходженні, а отже, й просуванні по службі.  

Ще одним позитивним аспектом правового регулювання атестації 

працівників поліції є  покращення самого процесу проходження служби у 

Національній поліції. Так, атестація впливає на зменшення корупції у такому 

середовищі. Це, у першу чергу, стосується підвищення на посаді, що могло 

здійснюватися через використання родинних зв’язків або ж тиску. В умовах 

атестації висновок про підвищення приймається виключно неупередженою 

атестаційною комісією.  

Крім того, відбувається й очищення колективу працівників поліції від тих 

осіб, які негативно впливають на загальну атмосферу та трудовий порядок 

через заохочення неправомірної поведінки або ж мобінг тих осіб, що 

намагаються якісно виконувати свої посадові обов’язки. Відповідно, саме за 

допомогою застосування атестації створюються нові колективи із осіб, які 

розуміють важливість поліцейської діяльності, володіють високими 

моральними якостями та знаннями законодавства. Як наслідок, 

забезпечується рівність між працівниками поліції щодо умов проходження 

служби, умов отримання посади чи звільнення із неї, що, у свою чергу, 
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сприяє добросовісній конкуренції та більш ефективному здійсненню 

повноважень. 

Важливо окремо наголосити на створенні рівності за допомогою 

застосування інституту атестації, оскільки саме відсутність прозорих та 

справедливих умов проходження служби, наявність негласних привілеїв у 

певних працівників впливало як на негативну трансформацію свідомості 

поліцейського, так і заохочувало до неправомірної поведінки. Водночас 

забезпечення стабільності та відкритості  шляху проходження служби робить 

його систематизованим та зрозумілим, а отже, й заохочує до використання 

правомірних засобів, серед яких важливе місце займає підвищення власної 

компетенції. У свою чергу, це справляє позитивний вплив і на загальний стан 

довіри до поліції у населення.  

Такий позитивний аспект правового регулювання атестації працівників 

поліції, як підвищення рівня участі інститутів громадянського суспільства, 

проявляється через можливість залучення до діяльності атестаційної комісії 

членів громадських організацій чи інших формувань. Це дозволяє оцінити 

діяльність працівника поліції не лише з огляду на дотримання формальних 

законодавчих вимог, але й щодо розуміння важливості мети діяльності 

Національної поліції та поваги до права та населення загалом. Можливість 

участі громадських організацій дає можливість підвищити рівень 

неупередженості та об’єктивності та, відповідно, зменшити вплив від 

професійної деформації  членів атестаційної комісії. 

Також підвищення ролі інститутів громадянського суспільства в 

управлінні проявляється й через забезпечення процесу атестації відкритості 

та прозорості звільнення, пониження чи підвищення працівника поліції на 

посаді. Так, опублікування відомостей про проведення різних етапів атестації 

та її результатів на офіційному вебсайті, а також  забезпечення доступу до 

інформації про таку атестацію, якщо у ній не містяться відомості, що 

становлять державну таємницю, дозволяє здійснювати контроль з боку 

громадських формувань. Важливим є те, що контроль проводиться не лише 



 70 

щодо самого працівника поліції, а й стосовно діяльності атестаційної комісії 

та її ефективності загалом. Відповідно, така ситуація значно заохочує 

доброчесність поведінки усіх суб’єктів атестації.  

Щодо такого негативного аспекту правового регулювання, як відсутність 

відео- та аудіофіксації співбесіди із працівником поліції членів атестаційної 

комісії, то він має декілька напрямів негативного впливу. Так, у першу чергу, 

це стосується неможливості перевірити об’єктивність та якість проведеної 

співбесіди. Така ситуація може бути використана недобросовісним 

працівником поліції, який бажає бути поновленим на посаді і звертається 

одразу до суду. Оскільки обов’язок доведення відсутності вини лежить саме 

на атестаційній комісії, то у більшості випадків довести належність питань та 

відсутність суб’єктивних факторів є складним завданням, а рішення суду 

приймається саме на користь працівника поліції.  

Водночас незахищеним залишається й поліцейський, так як жодних 

реальних інструментів захисту саме під час співбесіди від питань, що мають 

направляючий характер або навмисне компрометують діяльність 

поліцейського, не існує. Саме тому наявність відео- та аудіозаписів  дасть 

можливість захистити права та інтереси кожного із суб’єктів атестації. Варто 

зауважити, що залучення додаткових пристроїв не є новою практикою для 

українського законодавства, оскільки вони вдало застосовуються у судових 

процесах і дозволяють контролювати як поведінку судді, так і кожного 

учасника процесу. Відповідно, застосування відео- та аудіофіксації під час 

співбесіди сприятиме покращенню якості судових рішень, так як 

слугуватиме основним доказом для доведення обґрунтованості позову. 

Ще одним негативним аспектом сучасного правового регулювання 

атестації працівників поліції є обмеженість права на оскарження до 

апеляційної атестаційної комісії, на яке мають право лише ті працівники 

поліції, що набрали під час тестування сумарно не менше 60 балів. У першу 

чергу, слід вказати, що право на захист передбачено у Конституції України, 

його обмеження має бути виключно обґрунтованим. Проте, як свідчить 
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проведений у роботі аналіз, таким критеріям дане обмеження не відповідає. 

Зокрема незрозумілим виглядає визначення межі саме у 60 балів. Крім того, 

встановлення зазначеного мінімуму одразу дозволяє дійти висновку, що 

оскаржуватись буде саме рішення на основі співбесіди, коли ж порушення 

права на працю можуть відбутись і під час двох попередніх етапів атестації.  

Саме неможливість адміністративного оскарження окремих етапів чи 

результатів є основною проблемою. Так, важливим є право оскарження 

атестаційного листа, складеного керівником, що може містити негативну 

характеристику, яка не відповідає дійсності та негативно впливатиме на 

рішення атестаційної комісії. Також результати тестування можуть бути 

неточні через поганий стан здоров’я працівника поліції у момент його 

проходження, через проблеми у самій програмі або ж некоректно чи 

неправильно поставлені питання. Звертаючись знову ж до аналогії із судовим 

процесом, який передбачає звернення до апеляційного суду не лише з метою 

оскарження рішення суду, але і його окремих ухвал, доречним було б 

закріплення права на оскарження окремих етапів атестації. Крім того, право 

на захист працівника поліції ускладнюється невизначеним статусом рішення 

атестаційної комісії, оскільки юридичні наслідки наступають виключно після 

видання наказу керівником на основі такого рішення. Таким чином, 

звернення до суду можливе виключно щодо скасування такого наказу, а не 

самого рішення атестаційної комісії. Така ситуація негативно впливає на стан 

захищеності працівника поліції під час атестації та зменшує загальну 

результативність проведення його атестації.  

Значним негативним аспектом є наявність прогалин у правовому 

регулюванні усього процесу проведення атестації працівника поліції. До 

таких прогалин можливо віднести нечітко сформовані підстави для атестації. 

Так, відсутність вказівки на вичерпність підстав у поєднанні із надмірно 

розширеним поняттям атестації дозволяють застосовувати даний процес й 

під час вступу на посаду поліцейського або використовувати атестацію для 

кожного поліцейського, а не лише у визначених законом випадках щодо 
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підвищення, пониження чи звільнення з посади. Таким чином, дана 

прогалина дає можливість неправильно тлумачити законодавство та 

зловживати повноваженнями.  

Ще однією частою прогалиною є відсутність визначення строків для 

кожної окремої процедури в межах атестації.  Наслідком такої ситуації є те, 

що атестація працівника поліції може тривати надмірну кількість часу, 

внаслідок чого отримані результати тестування або відомості атестаційного 

листа уже можуть бути неактуальними. Крім того, аналізуючи законодавство 

з даного питання, можливо помітити відсутність відповідальності 

уповноважених осіб за невиконання своїх обов’язків. Саме можливість 

притягнення до юридичної відповідальності виконує функції як захисту, так і 

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

регулювати та контролювати поведінку членів атестаційної комісії та 

керівника стосовно якісної реалізації повноважень.  

Варто підкреслити, що у своїй сукупності такі прогалини справляють 

найбільш негативний ефект, оскільки не дозволяють механізму атестації 

працювати постійно. Саме через їх наявність ускладнюється досягнення мети 

проведення атестації, а розуміння її призначення населенням та самими 

працівниками поліції змінюється від інструменту забезпечення рівності умов 

проходження служби до недосконалого засобу, який лише сповільнює такий 

процес. 

Отже, на основі проведеного дослідження можливо зрозуміти, що 

інститут атестації працівників поліції й досі знаходиться на стадії свого 

формування та потребує значного вдосконалення правового регулювання. 

Незважаючи на позитивну тенденцію щодо якісної атестації, все ж частими є 

ситуації, коли поновлення на посаді здійснюється через звернення до суду 

або ж не виконуються рішення атестаційної комісії безпосередніми 

керівниками поліцейських. Проаналізувавши сучасне профільне 

законодавство, можемо дійти висновку, що усунути усі наявні негативні 

аспекти можливо за рахунок прийняття окремого нормативно-правового акта 
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на рівні закону, що визначав би загальну процедуру проходження атестації 

для всіх працівників, а також вдосконалення юридичної техніки написання 

уже спеціального законодавчого акта та затвердження його постановою 

Кабінету Міністрів України. 
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Висновки до розділу 1 

1. Атестацією працівників поліції є періодична контрольна 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. 

2. Ознаки атестації працівників поліції можуть бути диференційовані 

за критеріями організаційності, тобто за характером організаційної складової, 

та правостворюючого характеру, тобто виникненням у зв’язку із 

проведенням атестації прав та обов’язків. За зазначеними критеріями 

виокремимо наступні ознаки атестації: 

1) за критерієм організаційності: 

а) формалізованість (атестація проводиться у чітко встановленому 

нормативними актами порядку);  

б) періодичність (атестація проводиться періодично, в окремих 

випадках, передбачених спеціальними нормами, – позачергово); 

2) за критерієм правостворюючого характеру: 

а) статусний характер (проведення атестації можливе лишу у випадку 

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

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

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

відповідним переліком прав щодо проведення атестації);  

в) 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). 

3. Виведено наступні позитивні аспекти правового регулювання атестації 

працівників поліції: 

      – використання як засобу контролю і нагляду за проходженням служби; 

      – покращення процесу проходження служби в поліції; 

      – підвищення рівня участі інститутів громадянського суспільства; 

Водночас до негативних аспектів правового регулювання атестації 

працівників поліції можливо віднести наступні: 

      – відсутність відео- та аудіофіксації співбесіди із працівником поліції; 

      – обмеженість права на оскарження рішення атестаційної комісії; 

– наявність прогалин у регулюванні всього процесу атестації працівника 

поліції. 
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РОЗДІЛ 2  

ЗМІСТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АТЕСТАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

2.1 Види атестації працівників поліції 

 

Атестація працівників поліції є одним із засобів забезпечення якісного 

виконання завдань, поставлених перед Національною поліцією, а отже, її 

правове регулювання має максимально відповідати сучасним вимогам 

суспільства та враховувати основні теоретичні напрацювання щодо 

вдосконалення ефективного її втілення. Дослідження видів атестації 

працівників поліції надасть можливість глибше зрозуміти її сутність та 

деталізувати правове регулювання залежно від кожного такого виду. На 

сьогодні процес атестації працівників поліції є спільним для кожного із 

видів. Така ситуація не дозволяє виділити окремі методи правового 

регулювання, які повинні відрізнятись залежно від поставленої мети щодо 

заохочення правомірної поведінки або ж навпаки щодо очищення 

Національної поліції від некваліфікованих кадрів. Таким чином, вивчення 

видів атестації спрямоване на виявлення особливостей кожного такого виду, 

що, у свою чергу, дозволить виявити законодавчі недоліки та виправити їх не 

лише на основі загальних тенденцій у правовому регулюванні, але й згідно із 

специфікою та проблематикою суспільних відносин в Україні, що особливо 

стосується проявів корупції та прозорості усього процесу атестації 

працівників поліції.  

Визначені проблеми стосуються й правового регулювання виникнення 

трудових відносин із працівниками поліції, що породжує необхідність у 

дослідженні їх підстав [39]. Актуальність такого дослідження пов’язана, у 

першу чергу, із нещодавньою реформою поліції та недостатністю 

теоретичних напрацювань щодо наявності прогалин і колізій. Проблемність 

даної ситуації розкривається через потребу у поєднанні норм трудового 
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права та законодавства щодо діяльності поліцейських, які відрізняються 

методами та підходами до правового регулювання. Так, у межах відносин 

між працівником поліції та його керівником необхідним є забезпечення як 

реалізації права на працю, втіленню якого не повинно існувати перешкод, так 

і реалізації мети діяльності Національної поліції. Таким чином, дослідження 

підстав виникнення трудових відносин із працівниками поліції дозволить 

з’ясувати, чи відбувається об’єктивний відбір на посади працівників поліції, 

визначити проблемні аспекти. Крім того, дане дослідження надасть 

можливість визначити способи подолання таких проблем із врахуванням 

необхідності у збалансуванні та взаємодії норм права різних його галузей. 

Крім того, результати такого дослідження підстав виникнення трудових 

відносин із працівниками поліції допоможуть гарантувати втілення права на 

працю, що міститиме лише правомірні обмеження, а також забезпечення 

охорони прав та свобод населення й підтримання правопорядку у сучасному 

суспільстві виключно правовими методами та згідно з європейськими 

тенденціями. 

На сьогодні питання видів атестації працівників поліції є 

малодослідженим, однак окремими його аспектами займались такі вчені: 

О.А. Банчук [40], І.В. Бойко [41], В.В. Бондар [42], Н.П. Бортник [43], М.П.  

Будзинський [44], О.О.  Дякова [45], Ю.П.  Жванко [46], М.І.  Іншин [47], 

А.В. Комзюк [48]. 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 таких науковців, як О.О. Косиця [49], В.Л.  Костюк [50], А.О.  

Кудлай [51], С.М.  Лелет [52], М.В.  Лошицький [53], Н.В. Медведенко [54], 

К.Ю. Мельник [55], А.В.  Мовчан [56], В.І.  Фелик [57], О.В.  Худякова [58]. 

Дослідження видів атестації працівників поліції дозволить краще 

зрозуміти її сутність, оскільки розподілить особливості, а отже, й необхідні 

до застосування методи та засоби правового регулювання відповідно до 

кожного із таких видів. Водночас слід наголосити, що атестація працівників 
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поліції є лише одним із видів атестації працівників залежно від напряму 

діяльності. Враховуючи недостатню дослідженість теми в науковому полі та 

її залежність від більш загальної класифікації атестації доречним є й аналіз 

більш об’ємних наукових підходів. Так, на думку С.А. Александрової, існує 

чотири види атестації працівників: поточна атестація, обов’язкова для всіх, 

яка проводиться через певний інтервал часу; атестація після закінчення 

випробувального строку; атестація у разі просування по службі; атестація у 

разі переведення в інший структурний підрозділ [59, с. 84]. Щодо 

працівників поліції, то їх атестація може проводитись й у випадку вирішення 

питання про звільнення. Відповідно, дана класифікація потребує доповнення 

щодо видів атестації у різних напрямах діяльності. Крім того, такий вид, як 

атестація після закінчення випробувального строку, не відповідає 

національному законодавству, оскільки сам випробувальний строк 

використовується для встановлення відповідності займаній посаді. Таким 

чином, проведення атестації спрямоване на досягнення аналогічної мети, 

однак реалізується в інший спосіб.   

З точки зору Т.П. Збрицької, існують наступні види атестації: 

неперіодична атестація персоналу; періодична поточна атестація персоналу; 

періодична підсумкова атестація персоналу; проміжна атестація; спеціальна 

атестація [60, с. 124]. Періодичність проведення атестації є одним із 

ключових критеріїв поділу, якому у контексті працівників поліції відповідає 

проведення атестації для підвищення на посаді. Щодо спеціальної перевірки, 

то вона стосується притягнення до відповідальності (пониження на посаді чи 

звільнення). Водночас виникає питання щодо відмінностей між проміжною 

атестацією та періодичними атестаціями, адже кожна із них не впливає на 

можливість продовження служби у поліції. Варто вказати, що автором не 

визначено єдиного критерію, що й створює ситуації, коли атестація може 

відповідати одразу декільком видам у межах однієї класифікації. За таких 

обставин ускладнюється вибір способу правового регулювання та 

підвищується ймовірність неправильного тлумачення мети її проведення.  
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О.В. Крушельницька визначає наступні види атестації: «підсумкову, 

проміжну і спеціальну» [61, с. 187]. Наведена класифікація відповідає меті 

щодо диференціації атестації, однак потребує значних уточнень. Це, у першу 

чергу, стосується саме наслідків проведення атестації, оскільки вони й 

визначають мету її проведення та дозволяють визначити її хронологічне 

значення для працівника. Відповідно, потребує деталізації питання стосовно 

того, чи може проміжна і спеціальна атестація призводити до звільнення 

працівника, а також якими є усі можливі результати підсумкової атестації. 

Варто наголосити, що інститут атестації створений не лише задля контролю 

за діяльністю, але й для визначення способів оптимізації праці, що особливо 

стосується працівників поліції, які здійснюють охорону прав населення. Саме 

тому більш доцільним є використання такої класифікації, що розкриває 

особливості призначення атестації.  

Детальнішу класифікацію надає В.П. Кохан, який, окрім наведених  

вище видів, визначає й наступні: «за ознакою часу: первинна, періодична 

(чергова) і позачергова; за формою проведення: співбесіда, кваліфікаційний 

іспит, тестові завдання тощо; за ознакою присутності працівника під час 

атестації: очна та заочна» [12, с. 11]. Слід вказати на існування як наукової, 

так і практичної проблеми застосування до працівників поліції первинної 

атестації, оскільки національне законодавство чітко не регулює таке питання. 

Також особливістю форми проведення атестації працівників поліції є 

поєднання співбесіди та тестування в одному процесі. Така ситуація вказує 

на потребу у виділенні об’єднаних або ж змішаних видів атестації. Щодо 

заочної форми, то її існування в контексті проведення атестації працівників 

поліції ускладнювало б розуміння відповідності особи займаній посаді, рівня 

її компетенції. Відповідно, можливо дійти висновку, що класифікація 

повинна максимально відповідати не лише можливим способам проведення, 

але й законодавству. 

У даному контексті В.Г. Залужний зазначає, що атестацію можливо 

поділити на «загальну, яка може бути як черговою, так і позачерговою та 
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стосуватися виключно роботи із кадрами, її метою є підвищення 

персональної відповідальності у службовця. Персональна атестація 

проводиться у відомствах, де існують звання, та використовується для його 

присвоєння або ж призначення чи звільнення з посади» [62, с. 21]. Таким 

чином, атестація працівників поліції є персональною, адже проводиться щодо 

кожного працівника окремо. Водночас такий підхід дещо ускладнює 

розуміння самої атестації в межах державного органу, оскільки відсутня 

диференціація. Крім того, використаний автором підхід більш доречно 

характеризує саме особливості  й відмінності загальної атестації працівників 

від атестації тих працівників, що перебувають у трудових відносинах із 

державою, а отже, в меншій мірі відображає сутність саме класифікації. 

Найбільш ґрунтовно тему видів атестації досліджувала В.О. Радіонова-

Водяницька, яка класифікувала їх за такими критеріями: 1) за ознакою часу; 

2) за формою проведення; 3) за ознакою присутності працівника під час 

атестації; 4) залежно від мети проведення атестації: а) кваліфікаційна 

атестація, б) атестація після закінчення іспитового терміну, в) атестація під 

час просування по службі, визначення розмірів заробітної плати або 

переходу до іншого структурного підрозділу; г) атестація за клопотанням 

власника підприємства (установи, організації) [19, с. 82]. Із наведеної 

класифікації випливає, що саме мета є найбільш об’ємним критерієм, який 

об’єднує усі можливі варіанти проведення атестації. Щодо атестації за 

клопотанням власника підприємства, то вона відповідає й рішенню 

безпосереднього керівника. Проте через імперативність методів правового 

регулювання існує обмежена кількість підстав для винесення такого рішення. 

Якщо вести мову про визначення розмірів заробітної плати та перехід до 

іншого структурного органу, то вони залежать від посади та звання, а отже, 

самостійного значення не мають. Відповідно, більш доречною є вказівка на 

зміну посади як одного із напрямків реалізації мети.  

Таким чином, на основі проведеного дослідження та врахування 

проведеного у роботі аналізу нормативно-правових актів щодо атестації 
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працівників поліції можливо дійти висновку, що існує декілька основних 

критеріїв поділу її на види.  У першу чергу, необхідним є дослідження 

атестації працівників поліції залежно від результатів проведення, оскільки 

така класифікація надасть можливість проаналізувати практику її здійснення 

щодо основних напрямів, а також визначити, чи відповідають усі напрями 

встановленій меті атестації. Як наслідок, можливо буде з’ясувати, які 

існують прогалини, що потребують додаткового правового регулювання. 

Отже, 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. 

Аналізуючи процес здійснення атестації, у результаті якої працівника 

поліції звільняють із служби, варто звернути увагу саме на мету її 

проведення. Так, відповідно до ч. 5 ст. 77 Закону України «Про Національну 

поліцію» звільнення із служби в поліції відбувається через службову 

невідповідність [37]. Сутністю проблеми є неможливість встановлення на 

рівні законодавства чітких критеріїв визначення здатності особи виконувати 

покладені на неї професійні обов’язки. Так, встановлені ст. 49 Закону 

України «Про Національну поліцію»  вимоги щодо володіння державною 

мовою та наявності спеціалізованої освіти не є достатніми для визначення 

рівня психологічної підготовки особи, її персональної відповідальності та 

компетентності. Саме тому можуть виникати ситуації, коли особа із 

достатньою кваліфікацією не здатна впоратись із поліцейською службою. 

Водночас наявність такої підстави для звільнення, як службова 

невідповідність, дозволяє здійснювати вплив на працівника поліції з боку 

керівника щодо вибору способу виконання професійних обов’язків, а також 

сприяє утворенню корупційних зв’язків з метою уникнення відповідальності 

за правопорушення.  
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У даному контексті проведення атестації у декілька етапів та із 

залученням  неупереджених членів комісії слугує досягненню мети щодо 

об’єктивного розгляду питання про невідповідність. Саме проведення 

атестації допомагає очистити Національну поліцію від непрофесійних осіб, 

що, у свою чергу, підвищує довіру населення до даного органу та дозволяє 

реалізовувати захист права на працю працівників поліції.  

На сьогодні такий вид атестації, у результаті якої працівника поліції 

буде звільнено із служби, має декілька недоліків, основний із яких закріплено 

у ст. 24, де визначено, що «за результатами атестування керівнику надано 

право на призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або із 

служби в поліції» [2]. Аналіз даної норми свідчить лише про право  керівника 

щодо звільнення на основі висновку атестації. За таких обставин знижується 

фактичний вплив атестації на розвиток та стимулювання компетентної 

діяльності працівників поліції. Крім того, відсутність засобів правового 

впливу на керівника щодо звільнення працівника поліції призводить до 

зниження ефективності діяльності усієї Національної поліції через 

відсутність заохочень та справедливих покарань за неправомірну поведінку.  

Таким чином, можливо виділити декілька особливостей даного виду 

атестації залежно від результату її проведення: 

1) недосконалість. Вона пояснюється відсутністю зв’язків у правовому 

регулюванні між процесом атестації та безпосередніми правами і 

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 і у відсутності 

фіксації виконання працівником своїх обов’язків, тому їх оцінювання 

відбувається уже на основі спогадів та матеріалів справи, а не під час самих 

подій. Відповідно, результати оцінювання, особливо на співбесіді, можуть не 

відповідати дійсності через спотворення або неправильне тлумачення 

наданої інформації; 
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2) суб’єктивність оцінювання. Дана особливість полягає у відсутності 

легальних визначень професійних якостей працівника поліції, а отже, 

оцінювання членами атестаційної комісії їх наявності у працівника поліції 

під час проведення співбесіди відбувається виключно за їх внутрішніми 

переконаннями. Наслідком даної ситуації є неможливість доведення у суді 

обґрунтованості прийнятих рішень атестаційною комісією; 

3) емпіричність, тобто залежність від попереднього досвіду співпраці, 

між працівником поліції та його керівником, оскільки правом звільнити 

наділений саме останній, то на дане рішення будуть впливати фактори 

психологічних якостей та комфортності співпраці із таким працівником 

поліції. Дану ознаку можливо розглядати як позитивну при умові 

правильного розуміння керівником реальних здібностей працівника поліції. 

Однак її існування створює можливості щодо застосування атестування як 

помсти або покарання за невиконання неправомірних наказів. 

Наступним видом атестації є атестація, у результаті проведення якої 

відбувається пониження на посаді. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 65 Закону 

України «Про Національну поліцію» переміщення поліцейських 

здійснюється на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський через 

службову невідповідність, на підставі висновку атестації з урахуванням 

професійних і особистих якостей [37]. У межах дослідження видів атестації 

працівників поліції основною проблемою правового регулювання даного 

питання є відсутність критеріїв щодо розмежування рівнів службової 

невідповідності, у випадку яких необхідно або ж звільнити, або ж призначити 

на нижчу посаду працівника поліції. Слід наголосити, що сучасне 

законодавство не містить тлумачення поняття «службова невідповідність», 

що також ускладнює оцінку правомірності висновків атестаційної комісії. 

Звертаючись до аналізу ст. 18 Закону України «Про Національну 

поліцію», у якому визначені основні обов’язки поліцейського [37], можемо  

зрозуміти, що основними показниками повинні бути стан здоров’я, фізична 

підготовка, професійні навички, психологічні якості. Відповідно, 
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переміщення на нижчу посаду може слугувати одразу декільком цілям. Так, 

зокрема, це забезпечення безпечних умов праці для самого працівника 

поліції, оскільки вони повинні відповідати стану його здоров’я, як фізичного, 

так і психологічного. Крім того, переміщення на нижчу посаду може 

застосовуватись для стимулювання якісного виконання професійних 

обов’язків, тобто виступає ще й одним видом дисциплінарного стягнення.  

Відповідно, основними особливостями даного виду атестації 

працівників поліції є: 

1) диференційованість. Така ознака розкривається через можливість 

досягнення за допомогою проведення атестації декількох цілей, формування 

яких залежить саме від членів атестаційної комісії. Важливо наголосити, що 

ціль застосування переміщення на нижчу посаду через службову 

невідповідність повинна відповідати принципам права та не суперечити 

законодавчим заборонам, а отже, її використання задля схиляння до 

неправомірної діяльності є порушенням; 

2) наявність прогалин. Вони 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. Необхідним є визначення права на 

компенсацію різниці в оплаті праці та інших засобах соціального захисту у 

випадку доведення необґрунтованості переведення на нижчу посаду; 

3) винятковість. Дана ознака полягає у тому, що застосування 

процедури атестації для переміщення на нижчу посаду є унікальним, 

оскільки для пониження в інших випадках застосовується дисциплінарне 

провадження. В основі такої відмінності лежить професійна 

некомпетентність, яка не стала причиною порушення норм права. 

Відповідно, відбувається не покарання за неправомірну поведінку, а її 

запобігання. 

Атестація задля вирішення питання про підвищення на посаді є  

наступним видом атестації працівників поліції. Відповідно до ч. 4 ст. 52 
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Закону України «Про Національну поліцію» «комплектуванню в порядку 

просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції 

може передувати проведення атестації» [37]. Слід вказати, що альтернативою 

атестування для переміщення на вищу посаду є конкурсна процедура. 

Питання щодо вибору між зазначеними формами належить до компетенції 

керівника. Аналіз національного законодавства свідчить, що жодних 

особливостей щодо проведення самої процедури атестації для підвищення на 

посаді немає. Водночас для визначення можливості підвищення необхідно 

вирішити питання щодо здатності працівника якісно виконувати професійні 

обов’язки, а отже, й тестування та питання на співбесіді повинні стосуватись 

не лише уже набутих навичок та досвіду, але й спрямовуватись на 

визначення вмінь стосовно правильного вирішення нових ситуацій та 

продуктивного виконання усього обсягу покладених обов’язків.  

Окремо слід наголосити на такому позитивному моменті проведення 

атестації, як усунення корупційної складової, адже саме неупередженість 

кожного із етапів атестації дозволяє об’єктивно вирішувати питання про 

підвищення. Наслідком даної ситуації є підвищення якості діяльності 

працівників поліції та створення здорової конкуренції між ними, оскільки 

підвищення на посаді стає доступним для кожного, хто відповідає вимогам.  

Щодо особливостей атестації, результатом якої є підвищення на посаді, 

то до них можливо віднести наступні: 

1) персоналізованість. Дана ознака полягає в аналізі та співставленні 

індивідуальних якостей працівника поліції та його досвіду із посадовими 

обов’язками та сутністю певної посади. Підвищення на посаді неможливе без 

врахування внеску в роботу й мотивації конкретного працівника. Саме тому 

отримання підвищення не обмежене строками; 

2) зацікавленість працівника. Вона проявляється в потребі ініціювання 

працівником процесу такої атестації, оскільки завдяки успішному її 

проходженню йому можливо буде підвищити рівень свого матеріального й 
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соціального забезпечення. Таким чином, метою працівника поліції під час 

проходження атестування є підвищення свого статусу; 

3) стабільність. На відміну від інших видів атестації, наслідками яких є 

або ж звільнення із служби, або ж відмова у вступі на неї, неприйняття 

атестаційною комісією рішення про підвищення не погіршує матеріальне 

забезпечення працівника поліції, не впливає на позитивне оцінювання якості 

виконання ним посадових обов’язків та надання можливих премій, а отже, не 

тягне за собою негативних наслідків від непроходження атестації, що 

впливають на стабільність правового статусу такого працівника поліції. Це 

пояснюється невідповідністю посаді, яку працівник поліції міг би займати, а 

не тій, яку займає у даний момент. 

Наступним критерієм поділу атестації працівників поліції є спосіб 

ініціювання. Варто наголосити, що атестація проводиться через 

обов’язковість її застосування до визначення правового статусу працівника 

поліції. Водночас з метою забезпечення об’єктивності проведення атестації, а 

також гарантування права на захист працівника поліції вона може бути 

ініційована й самим працівником в порядку апеляційного оскарження. Таким 

чином, залежно від способу ініціювання можливо визначити такі види 

атестації працівників поліції: 

1) загальна (первинна) атестація; 

2) спеціальна (апеляційна) атестація. 

Загальна атестація безпосередньо пов’язана із досягненням результатів 

щодо підвищення, переміщення на нижчу посаду або ж звільнення. Саме 

загальна атестація проводиться  з метою оцінювання компетентності та 

перспектив службової кар’єри. Зазначений вид атестації уже був ретельно 

проаналізований у даній роботі, а в межах виділення її як окремого виду слід 

визначити наступні особливості: 

1) виключність. Так, досліджуючи національне законодавство щодо 

проведення атестації, можливо з’ясувати, що її особливістю є ініціювання 

безпосереднім керівником, а підстави для її здійснення передбачені Законом 
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України «Про Національну поліцію». Таким чином, незалежно від бажання 

працівника поліції процедура атестації буде проведена, отже, її правове 

регулювання здійснюється за допомогою імперативних методів; 

2) гласність. Ця особливість проявляється в тому, що до участі у 

атестаційних комісіях можуть бути залученні громадські формування. Так, 

відповідно до ч. 4 ст. 1 розділу 2 Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських до зазначених вище атестаційних комісій можуть 

бути включені працівники громадських, правозахисних організацій, 

представники проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та 

засобів масової інформації [2]. Тобто під час проведення загальної атестації 

гарантується відкритість та гласність розгляду поставленого питання щодо 

службової кар’єри. Крім того, застосування таких інструментів, як 

тестування, співбесіда, поліграф, свідчить, що участь працівника поліції є 

обов’язковою. Залучення працівника поліції надає можливість краще 

здійснити оцінювання, а можливість надати додаткові пояснення та більш 

широко розповісти про власний досвід є засобом реалізації його права на 

працю; 

3) непослідовність. Дана особливість полягає у відсутності єдиних 

принципів здійснення атестації. Крім того, аналіз практики втілення 

загальної атестації та часті звернення до суду про визнання висновків 

атестаційної комісії неправомірними вказують на наявність проблем у 

досягненні мети атестації працівників поліції як з боку самих працівників 

поліції щодо зловживання правами, так і щодо доцільності використаних 

методів проведення співбесіди та справедливості рішень комісій. Наслідком 

такої ситуації є саме неоднозначність результатів впровадження інституту 

атестування працівників поліції. 

Такий вид атестації, як спеціальна, застосовується під час апеляційного 

розгляду скарги працівника поліції на висновки атестаційної комісії. 

Відповідно до ст. 5 розділу 6 Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських «поліцейський, щодо якого центральною атестаційною 



 88 

комісією чи атестаційною комісією органу поліції прийнято висновок, 

визначений підпунктом 3 або 4 пункту 15 розділу IV цієї Інструкції, за умови 

набрання ним загалом за професійний тест та тест на загальні здібності та 

навички 60 балів і більше має право протягом п’яти робочих днів з дня 

ознайомлення або оприлюднення на офіційному веб-сайті МВС, 

Національної поліції України чи відповідного органу поліції результатів 

атестування подати скаргу на висновок відповідної атестаційної комісії» [2]. 

Тобто спеціальна атестація проводиться з метою перевірки правомірності  

діяльності атестаційної комісії, достовірності й правильності її висновків 

щодо конкретного працівника поліції. Основною ж її функцією можливо 

вважати захист прав працівника поліції.  

Апеляційне оскарження є адміністративною формою захисту та у 

межах атестації має цілий ряд переваг над судовим розглядом. Це, у першу 

чергу, стосується більшої економії часу для вирішення справи та можливості 

впливу на зміст висновку атестаційної комісії. Так, відповідно до  ст. 12 

розділу 6 Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських 

«апеляційна атестаційна комісія на підставі всебічного розгляду всіх 

матеріалів, які були зібрані на поліцейського, шляхом відкритого 

голосування приймає рішення про відхилення скарги поліцейського або 

скасовує висновок відповідної атестаційної комісії та приймає новий 

висновок» [2]. Тобто апеляційна атестаційна комісія наділена більшими 

повноваженнями щодо безпосередньої зміни висновку та скасування 

необхідності у виданні наказу керівником. Важливо наголосити на значно 

меншій бюрократизації спеціальної атестації у порівнянні як із загальною 

атестацією, так із судовим розглядом. Однак зазначена форма захисту має і 

ряд негативних аспектів, що стосуються особистої участі працівника поліції, 

яка не є обов’язковою з метою мінімізації часу на розгляд справи, та 

відсутності можливості перевіряти дотримання вимог атестаційною 

комісією.  
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Таким чином, до основних особливостей спеціальної атестації можливо 

віднести: 

1) специфічність суб’єкта ініціації. Таким суб’єктом є працівник 

поліції, а не його керівник, оскільки права саме працівника було порушено. 

Специфічність також полягає у наявності вимоги до працівника поліції щодо 

набрання хоча б 60 балів на тестуванні, що робить коло суб’єктів ще більш 

обмеженим. Варто наголосити, що остання вимога є неправомірною, 

оскільки право може бути порушено й під час тестування щодо допуску до 

нього або ж через низьку якість самих питань; 

2) короткостроковість. Зазначена особливість полягає в тому, що для 

прийняття рішення апеляційною атестаційною комісією потрібно значно 

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

відміну від загальної атестації, де між проведенням тестування та 

співбесідою може пройти тривалий період часу, апеляційний розгляд може 

відбуватись лише за наявними зібраними матеріалами справи. Зменшення 

тривалості відбувається й за рахунок меншої завантаженості комісій та, 

власне, більшої оперативності передачі усіх матеріалів; 

3) скороченість етапів. Дана особливість пов’язана з тим, що для 

прийняття рішення аналізується уже наявна інформація. Слід підкреслити, 

що саме остання особливість значно зменшує ймовірність правомірного 

вирішення справи, адже ускладнюється можливість перевірки реальних знань 

працівника поліції через неможливість проведення тестування, не 

відбувається повторне та більш детальне опитування керівника щодо 

наданого ним опису компетентності. Тобто спеціальна атестація потребує 

значного вдосконалення щодо підвищення ефективності захисту прав 

працівника та виявлення порушень у діяльності атестаційної комісії.  
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2.2 Підстави виникнення трудових правовідносин із працівниками 

поліції 

Звертаючись до дослідження теми підстав виникнення трудових 

відносин із працівниками поліції, слід вказати, що основним 

проблематичним аспектом є співвідношення між трудовим законодавством 

та законодавством щодо регулювання діяльності Національної поліції. З 

метою більш глибокого дослідження необхідно проаналізувати кожну 

підставу окремо. Так, на думку В.М. Зеленського, однією із загальних підстав 

виникнення трудових відносин є конкурс, тобто змагання, що проводиться з 

дотриманням певного порядку у випадках, передбачених законодавством, з 

метою визначення найкращого кандидата для зайняття вакантної посади 

серед осіб, які беруть у ньому участь [63, с. 504]. Дійсно, 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, він виступає лише 

елементом комплексу юридичних фактів. 

Дещо іншого підходу дотримується В.М. Слома, який зазначає, що «на 

основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з 

роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб’єктів у цілу 

систему відносин, які регулюються трудовим правом» [64, с. 7]. Варто 

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

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

трудовий договір є останнім юридичним фактом, для виникнення трудових 

відносин із працівником поліції необхідно пройти ще й конкурс, а також  

підтвердити юридичний факт щодо відповідності законодавчим вимогам до 

поліцейського. Саме тому підхід, відповідно до якого для виникнення 



 91 

трудових відносин необхідним є лише виключно один юридичний факт, 

потребує вдосконалення та розширення.  

У даному контексті правильною видається думка В.А. Андронової, яка 

стверджує, що «підставами виникнення трудових правовідносин є 

передбачені нормами права, спрямовані на встановлення конкретних 

трудових відносин, свідомі, узгоджені дії роботодавця і особи, яка вступає на 

роботу. До них належать: трудовий договір (контракт), акти (обрання, 

призначення, погодження, конкурсу, направлення тощо)» [65, с. 5]. Слід 

звернути увагу саме на множинність діяльності, спрямованої на виникнення 

трудових відносин. Серед науковців досі відсутня єдність щодо розуміння 

сукупності таких дій, яку визначають як складний юридичний факт або ж 

фактичний склад. У межах даного дослідження ключовим є саме сутність 

щодо відповідності критеріям єдності й логічності, що були правильно 

названі автором. Такий підхід дозволяє розглянути причинно-наслідкові 

зв’язки, збалансовано визначити роль кожного юридичного факту. Крім того, 

саме через систему юридичних фактів можливо з’ясувати роль трудового 

законодавства та законодавства щодо Національної поліції у виникненні 

трудових відносин із працівниками поліції комплексно.  

Досліджуючи підстави виникнення трудових відносин саме із 

поліцейськими, В.А. Єрьоменко вказує, що підставами їх виникнення «є 

переважно фактичні склади, в яких акт призначення є останнім фактом 

юридичного складу, який і позначає окремий спосіб реалізації особою права 

на проходження служби поліцейським» [66, с. 58]. Тобто, на думку автора, 

визначальним юридичним фактом є саме наказ про призначення на посаду. 

Дійсно, наказ закріплює і підтверджує наявність підстав для вступу та 

виражає волю роботодавця в особі держави. Проте його останнє місце у 

хронологічній послідовності може свідчити не про важливість, а лише про 

необхідність реалізації такого факту. Крім того, спірним є положення щодо 

окремого способу реалізації, оскільки трудові відносини шляхом видання 

наказу закріплюються не лише щодо працівників поліції, але й щодо 
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державних службовців загалом. Відповідно, у межах даного дослідження 

така особливість не може слугувати специфічною підставою через її 

загальний характер.  

На думку К.Ю. Мельника, «контракт є підставою виникнення трудових 

правовідносин не з усіма категоріями поліцейських, тобто має доволі 

вибірковий характер, стосуючись лише керівного складу поліції, курсантів та 

вперше призначених на посади молодшого складу поліції. Крім того, 

підставою виникнення трудових відносин є й судове рішення щодо 

підписання трудового договору, зміст якого визначений законодавчо» [67, 

с. 168]. У даному випадку необхідним є доповнення щодо послідовності та 

взаємодії між судовим рішенням та підписанням контракту. Так, трудовий 

контракт з працівником поліції може бути підписаний на основі проходження 

конкурсу, а отже, підставою трудових відносин є трискладова система 

юридичних фактів, що закінчується виданням наказу. Водночас отримання 

посади на основі судового рішення потребує наявності й додаткових 

юридичних фактів (написання позовної заяви, наявність порушення права на 

працю та встановленої законодавчої процедури щодо вступу на посаду 

тощо). Варто наголосити на тому, що, оскільки вступ на посаду на основі 

рішення суду є лише одним із можливих варіантів, то необхідно відокремити 

обов’язковий набір юридичних фактів від факультативних. Факультативність 

такої сукупності підстав визначає лише право на застосування і 

періодичність, однак не применшує обов’язковості юридичних наслідків 

щодо виникнення трудових відносин із працівниками поліції.  

Отже, на основі проведеного аналізу наукових позицій та врахування 

положень законодавства можливо зробити висновок, що існує система 

юридичних фактів, послідовна реалізація яких і спричиняє виникнення 

трудових відносин із працівниками поліції. Відповідно, можливо виділити 

наступний перелік юридичних фактів, що є підставами виникнення 

досліджуваних відносин: 

1) рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу; 
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2) підписання контракту; 

3) видання наказу про призначення на посаду; 

4) набрання чинності рішенням суду; 

5) проведення атестації. 

Рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу є першим 

обов’язковим елементом системи юридичних фактів, що призводять до 

виникнення трудових відносин із працівниками поліції. Таке рішення 

безпосередньо пов’язане із проведенням самого конкурсу, що не завжди є 

обов’язковим. Так, відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про 

Національну поліцію» «конкурс на службу в поліції обов’язково проводиться 

серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на 

посади молодшого складу поліції» [37]. Слід наголосити, що в усіх інших 

випадках застосування процедури конкурсу не є обов’язковим та може 

проводитись за бажанням керівника або ж бути замінене атестуванням. На 

основі аналізу Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції 

та/або зайняття вакантної посади [68] можна стверджувати, що основною 

відмінностю конкурсу від атестації є більш глибокий аналіз професійної 

компетентності, що пов’язано із наявністю окремих тестів для виявлення 

психологічних якостей та професійних знань. Крім того, саме під час 

конкурсу проводиться перевірка фізичної підготовки, а також здійснюється 

контроль за станом здоров’я кандидата на посаду. Саме тому проведення 

конкурсу, коли особа вперше вступає на поліцейську службу, є позитивним 

фактом. Щодо застосування конкурсу в інших випадках, то доречним є 

визначення строку дійсності таких результатів, особливо щодо фізичної 

підготовки, що дозволить використовувати їх й під час повторного вступу на 

посаду або під час переведення на іншу рівнозначну посаду. Також 

встановлення строку дійсності надасть можливість значно зекономити 

фінансові ресурси.  

Варто наголосити, що для реалізації такої підстави виникнення 

трудових відносин, як рішення поліцейської комісії, необхідним є попереднє 
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втілення додаткових юридичних фактів. Так, відповідно до ст. 53 Закону 

України «Про Національну поліцію» «інформація (оголошення) про вакантні 

посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному 

веб-порталі центрального органу управління поліції, відповідного 

територіального органу (закладу, установи) поліції» [37]. Тобто першим 

юридичним фактом, що ініціює увесь процес проведення конкурсу, є саме 

оприлюднення інформації. Дана норма забезпечує виконання вимоги щодо 

прозорості й гласності конкурсу, а також дозволяє охопити й зацікавити 

більшу кількість осіб. Наступним додатковим юридичним фактом можливо 

вважати подання особою-кандидатом відповідної заяви та визначених у 

законі документів, які дозволяють проаналізувати особу щодо відповідності 

законодавчим вимогам. Також до юридичних фактів слід включити 

проведення кожного із етапів конкурсу: тестування, співбесіда, перевірка 

фізичної форми.  Особливістю таких юридичних фактів є їх взаємодія і 

можливість викликати юридичні наслідки лише у сукупності.  

Згідно із ст. 7 розділу Х Типового порядку проведення конкурсу на 

службу до поліції та/або зайняття вакантної посади «за результатами 

складання загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам 

конкурсу, визначають переможця конкурсу» [68]. Таким чином, вирішальним 

юридичним фактом для прийняття рішення поліцейською комісією є 

визначення переможця. Саме воно надає можливість перевірити правильність 

наступного рішення поліцейської комісії та здійснювати контроль за 

конкурсом на кожному із його етапів. У свою чергу,  ч. 6 ст. 54 Закону 

України «Про Національну поліцію» встановлено, що «рішення поліцейської 

комісії оформлюється протоколом» [37]. Такий протокол повинен бути 

оприлюднений не пізніше наступного дня після його підписання, що 

забезпечує оперативність отримання результатів. Таким чином, рішення 

поліцейської комісії у формі протоколу набуває чинності після 

оприлюднення і спричиняє виникнення обов’язку у керівника поліцейського 
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щодо підписання наказу та права у особи-кандидата на підписання 

контракту.  

Отже, рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу є 

останнім юридичним фактом 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. Водночас 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 

вибору переможця відповідним наказом керівника, що зменшує ефективність 

проведення конкурсу через затягування реалізації його результатів.  

Хронологічно наступним елементом системи юридичних фактів, що 

спричиняють виникнення трудових відносин із працівниками поліції, є 

підписання контракту. Відповідно до ч. 1 ст. 63 Закону України «Про 

Національну поліцію» «контракт про проходження служби в поліції – це 

письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, 

від імені якої виступає поліція, для визначення правових відносин між 

сторонами» [37]. Визначення контракту саме як договору свідчить про 

добровільність і можливість змінювати умови праці, хоча у межах 

поліцейської діяльності такі зміни можуть бути мінімальними. Важливим є 

визнання законодавцем не лише адміністративної, але й трудової  природи 

відносин між Національною поліцією та працівником поліції щодо 

забезпечення права на працю. Водночас із такою позицією часто не 

погоджуються науковці. Наприклад, М.І. Іншин звертає увагу на те, що «така 

категорична норма дещо звужує й навіть погіршує трудові права 

поліцейського, який позбавляється права «голосу». Як показує практика, 

головним завданням контракту є залучення до праці найбільш професійних і 

кваліфікованих працівників на умовах взаємно вигідних для обох сторін, де 

вирішальним фактором виступає воля сторін» [69, с. 185]. Щодо 
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професійності, то така вимога до працівників забезпечується шляхом 

проведення конкурсу та обрання його переможця. У свою чергу, оголошення 

про проведення конкурсу і подання заяви на участь у ньому і є фактом 

волевиявлення з боку роботодавця в особі Національної поліції та, власне, 

кандидата на посаду у поліції. Крім того, таке волевиявлення 

підтверджується через підписання контракту. Слід наголосити, що саме 

підписання контракту є добровільним для кандидата, чим зберігається 

основна особливість трудових договорів. 

Щодо зауваження автора про позбавлення «права «голосу» 

поліцейського», то слід частково погодитись із ним. Дійсно, працівник 

володіє обмеженими правами на видозмінення змісту контракту. Така 

ситуація пов’язана із існуванням Типового контракту, затвердженого 

Міністерством внутрішніх справ України [70]. Неможливість зміни основних 

положень щодо робочого часу, відпочинку, умов праці пояснюється  метою 

створення Національної поліції та необхідністю виконання завдань щодо 

підтримання правопорядку у суспільстві, а отже, таке обмеження є 

обґрунтованим. Слід наголосити, що існування типової форми контракту 

виступає й засобом захисту основних трудових прав працівника поліції, 

оскільки визначає та фактично дублює положення трудового законодавства 

щодо прав і обов’язків сторін трудових відносин, а також закріплює їх 

обов’язковість. Як наслідок, зазначені права не можуть бути звужені, а 

обов’язки розширені за бажанням керівника, що, у свою чергу, обмежує його 

свавілля та зловживання правом. Крім того, значно зменшені й корупційні 

ризики щодо покращення умов праці, а отже, гарантується рівність 

працівників поліції. 

Відповідно до ст. 8 Типової форми контракту про проходження служби 

в поліції «Контракт набирає чинності з дня підписання Сторонами, якщо 

інше не передбачено умовами Контракту» [70]. Варто наголосити, що 

набуття чинності контрактом є підставою для видання наказу про 

призначення на посаду, однак не для початку трудових відносин.  Така 
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ситуація пов’язана із необхідністю надання договірним відносинам 

адміністративного характеру.  

Таким чином, до особливостей такого елементу складного юридичного 

факту, як підписання контракту, можливі віднести 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. 

Внаслідок цього існує потенційна потреба у постійному його перепідписанні. 

Водночас наявність визначеного строку не скасовує можливості розірвання 

контракту сторонами через звільнення з посади або неможливість виконання 

професійних обов’язків; 

2) імперативність умов. На відміну від трудового договору, у 

досліджуваному документі умови праці, робочого часу, види 

відповідальності не можуть бути узгоджені між сторонами трудових 

відносин. Аналіз норм даного контракту свідчить й про відсутність 

використання диспозитивних методів. Така ситуація пов’язана із характером 

поліцейської діяльності і службових відносин, що однак не скасовує 

необхідності у зміні методів правового регулювання на такі, що дозволяють 

більш ефективно управляти виконанням обов’язків, що особливо стосується 

заохочення; 

3) відсильний характер. Проаналізувавши статті даного контракту, 

можна стверджувати, 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 можливо 

вважати відсутність дублювання, а отже, й зменшення ймовірності 

виникнення колізій між нормами права або ж прогалин щодо виключення 

певних повноважень працівника поліції.  

Останнім елементом системи юридичних фактів, що є підставою для 

виникнення трудових відносин із державним службовцем, є наказ на 

призначення на посаду поліцейського. Так, відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону 
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України «Про Національну поліцію» «службові відносини особи, яка вступає 

на службу в поліції, розпочинаються з дня видання наказу про призначення 

на посаду поліцейського» [37]. Таким чином, саме з моменту видання наказу 

можливо говорити про виникнення трудових відносин та набуття особою-

кандидатом правового статусу працівника поліції. Варто наголосити, що 

наказ про призначення не можна трактувати в якості самостійної підстави 

виникнення трудових відносин із працівником поліції, оскільки його видання 

неможливе без проходження усіх попередніх етапів. У даному випадку наказ 

виконує роль гарантування та підтвердження отриманих результатів і 

волевиявлення сторін трудових відносин. 

Вищезазначене підтверджується й самим контрактом, де у ст. 3 розділу 

1 визначено, що «трудові відносини розпочинаються з дня видання наказу 

про призначення на посаду» [70]. Дана норма допомагає усунути можливу 

проблему щодо виникнення трудових відносин та отримання відповідної 

оплати і стажу роботи, коли реалізація професійних обов’язків працівника 

поліції фактично є неможливою до моменту видання наказу. Водночас така 

ситуація ускладнює сам процес виникнення трудових відносин із 

працівником поліції через надмірну бюрократизованість.  

Таким чином, наказ про призначення на посаду поліцейського має 

наступні особливості:  

1) владний характер. Завдяки підписанню наказу виникають одразу як 

службові, так і трудові відносини. Наказ видається 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 – останній етап у процесі 

виникнення трудових відносин із працівником поліції. Така ситуація сприяє 

добровільності вибору стосовно вступу на поліцейську службу, виступає 

забороною стосовно створення перешкод для вільного вибору особою 
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власної професії. Також видання наказу як останнього елементу зменшує 

ризики щодо неправильного тлумачення умов праці та моменту початку її 

виконання; 

3) несамостійність. Аналіз законодавства свідчить, що правове 

регулювання змісту наказу відсутнє, що породжує цілий ряд проблем щодо 

можливості встановлення у ньому нових умов. Проте, оскільки наказ 

видається саме на основі підписання контракту, то можливо дійти висновку 

про фіксування й закріплення ним лише тих положень, що визначені у 

контракті. Як наслідок, для наказу характерною є відсутність як  

самостійності щодо впливу на виникнення трудових відносин, так і власного 

змісту, який впливав би на сутність таких трудових відносин із працівником 

поліції.  

Рішення суду як підстава виникнення трудових відносин із 

працівником поліції не є обов’язковим елементом. Його застосування 

необхідне лише у випадку наявності правопорушень щодо створення 

перешкод для реалізації права на працю.  Аналізуючи законодавство щодо 

діяльності Національної поліції, можливо дійти висновку, що існування такої 

підстави безпосередньо не визначено. Проте відповідно до ст. 55 Конституції 

України «права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб» [36]. У межах виникнення трудових відносин 

застосування рішення суду як засобу захисту можливо на будь-якому із 

етапів його виникнення. Так, судові рішення можуть стосуватись 

неправомірного проведення конкурсу та порушення встановленої процедури 

його проведення, що вплинуло на результати конкурсу. Крім того, рішення 

може стосуватись зобов’язання керівника підписати контракт або ж наказ 

про призначення на посаду.   

Варто наголосити, що трудові відносини із працівником поліції не 

виникають одразу після набрання чинності судовим рішенням, а лише після 
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виконання передбачених законодавчих вимог щодо контракту й наказу. 

Останній, у свою чергу, може бути виданий на основі рішення суду. 

Здійснивши аналіз національного законодавства, визначимо наступні 

особливості рішення суду як підстави виникнення трудових відносин із 

працівником поліції: 

1) факультативний характер. Дана особливість пояснюється 

відсутністю постійної необхідності у застосуванні рішення суду, відповідно, 

виникнення трудових відносин може здійснитись й без нього. Проте саме 

факультативний характер дозволяє більш гнучко та оперативно виконувати 

завдання щодо захисту права на працю і забезпечувати правопорядок у 

межах Національної поліції; 

2) негайність. Досліджувані трудові відносини спрямовані не лише на 

реалізацію завдань Національної поліції, але й забезпечення гідного рівня 

життя та соціального захисту працівників поліції. Саме це спричиняє 

необхідність у швидкому розгляді справи та негайному виконанні рішення 

суду задля мінімізації  можливих негативних наслідків. Відповідно, й 

видання наступного наказу про призначення на посаду повинно бути 

здійснене одразу після набрання рішенням чинності; 

3) неспеціалізованість. Така особливість пов’язана із відсутністю 

окремої чітко визначено процедури для застосування рішення суду саме у 

трудових відносинах із працівниками поліції. Варто наголосити, що 

застосування як Конституції України, так і Кодексу законів про працю 

України матиме дещо загальний характер через відмінність самих відносин і 

наявність державно-владної складової у них. Саме тому неспеціалізованість 

можливо вважати негативним аспектом сучасного правового регулювання  

даного питання, що потребує впровадження не лише на рівні Закону України 

«Про Національну поліцію», але й визначення чітких підстав звернення до 

суду та юридичної відповідальності за порушення законодавчого  порядку на 

кожному із етапів реалізації системи юридичних фактів, які виступають 

підставою виникнення трудових відносин із працівниками поліції.  
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Можливість застосування тестування як підстави виникнення трудових 

відносин із працівником поліції передбачена ч. 4 ст. 52 Закону України «Про 

Національну поліцію»: «Комплектуванню в порядку просування по службі 

посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, 

передбаченого частиною третьою цієї статті, за рішенням керівника, 

уповноваженого призначати на такі посади, може передувати або проведення 

конкурсу, або проведення атестації» [37]. Таким чином, атестування є 

альтернативним способом відбору кандидата на посаду. Оскільки конкурс 

обов’язковий лише для тих осіб, що вперше вступають на службу, то для тих 

працівників, які уже перебували на службі, але звільнились, реальною є 

можливість саме проведення атестації. Водночас така ситуація є 

проблемною, так як підстави для її проведення безпосередньо законом не 

визначені і застосування процедури атестування відбувається через широке 

тлумачення її мети. 

Отже, виходячи із попереднього дослідження атестації працівників 

поліції, виокремимо наступні її особливості як підстави виникнення 

трудових відносин: 

1) невизначеність. Основною особливістю атестації як підстави 

виникнення трудових відносин із працівниками поліції є саме її 

невизначений правовий статус. Найбільш часто процедуру атестації 

застосовують до тих осіб, що раніше працювали у міліції, для визначення їх 

можливості якісно виконувати професійні обов’язки уже в Національній 

поліції. Проте, оскільки частота оскаржень прийнятих рішень атестаційної 

комісії у суді є надзвичайно високою, це ще раз підтверджує недосконалість 

правового регулювання даної підстави; 

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. Крім того, ще однією відмінністю від конкурсу є відсутність 
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обов’язку у керівника видавати відповідний наказ про призначення, що, у 

свою чергу, робить процес атестування більш тривалим; 

3) індивідуальність. Така особливість пов’язана із відсутністю чітких 

критеріїв для вибору виду процедури – конкурсу чи атестування – для 

виникнення трудових відносин. Це призводить до того, що рішення про 

атестацію приймається безпосереднім керівником на власний розсуд. Тобто 

призначення атестування залежить від конкретної ситуації та працівника. 

Наслідком же є збільшення можливості для зловживання правом з боку 

керівника та ускладнення реалізації права на працю.   

Отже, на основі проведеного дослідження можливо дійти висновку, що 

кожен із визначених у роботі видів атестації працівників поліції потребує 

окремого правового регулювання, оскільки спільною для них ознакою є 

неможливість охоплення існуючими на сьогодні нормами права усіх їх 

особливостей, а отже, й існування прогалин, які, у свою чергу, ускладнюють 

перебіг трудових відносин. Виникнення трудових відносин відбувається на 

основі системи, а не сукупності юридичних фактів. Так як вони 

взаємопов’язані, їх послідовність неможливо змінити, а кожен із них окремо 

не має самостійного значення. Варто наголосити, що система юридичних 

фактів, у результаті настання яких виникають трудові відносини, повинна 

бути вдосконалена у напрямку збільшення прав працівника поліції щодо 

комфортності умов праці. Також доцільно доповнити законодавство 

спеціалізованими нормативно-правовими актами, які б регламентували 

реалізацію таких підстав виникнення трудових відносин із працівниками 

поліції, як рішення суду та атестування. 
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2.3 Стадії та етапи атестації працівників поліції 

 

Атестування працівників поліції – складний процес, належний ступінь 

реалізації якого залежить від досконалості його організації та чіткого 

встановлення змісту складових частин, які визначають послідовність 

врегульованих дій суб’єктів атестаційних правовідносин [71]. Саме 

відповідна послідовність дій дозволяє вести мову про якість процесу 

проведення атестування, його оптимальність та ефективність. Виявлення ж 

колізій правового регулювання послідовності дій у межах атестування 

поліцейських унеможливлює реалізацію суб’єктами відповідних 

правовідносин своїх прав.  

Дослідження стадій та етапів атестування працівників поліції дозволяє 

сформувати належне розуміння відповідного процесу, встановити 

оптимальну його структуру для необхідного рівня функціонування інституту 

атестування в цілях забезпечення кадрового потенціалу Національної поліції 

на достатньо високому рівні. Теоретичні надбання в частині аналізу кожної 

окремої стадії чи етапу як важливого елемента процедури атестування дають 

можливість не лише визначити наявні проблеми правового регулювання, але 

й через встановлення їх мети та характерних ознак визначити вектор 

подальшого розвитку.  

Таким чином, від дієвої та належної процедури атестування залежить 

загальна результативність і якість функціонування органів поліції у цілому, 

оскільки саме професіоналізм кадрового складу безпосередньо відображає 

можливість працівників поліції здійснювати покладені на них обов’язки на 

необхідному та очікуваному рівні. 

Дослідженням стадій та етапів атестування, у тому числі працівників 

поліції, займались такі вчені, як-от: С.М. Бортник [72], М.П. Будзинський  

[73], А.В.  Бурангулов [74], В.С. Венедіктов [75], М.Г.  Вербенський [76], 

О.О.  Вербицька [77], М.І.  Іншин [78], Н.В.  Капітонова [79], О.В.  Карась 

[80], Я.М. Квітка [81], Л.А.  Кирієнко [82], З.Р.  Кісіль [83], В.М.  Клименко 
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[84], С.М.  Коваль [85], В.О.  Негодченко [86], В.П.  Остапович [87], А.В.  

Пазюк [88], Р.П.  Панасюк [89], О.В.  Худякова [90] та інші. 

З метою належного дослідження змісту стадій атестування працівників 

поліції вважаємо за необхідне сформувати чітке розуміння стадій як явища. 

Так, з лінгвістичної точки зору, стадією є певний момент, період, етап у 

житті, розвитку кого-, чого-небудь, які мають свої якісні особливості [91, 

c. 635]. Тобто мова йде про певний проміжок часу, який має особливі ознаки 

та протягом якого розвивається певне явище. Подібним чином це явище  

визначається і вченими-правниками, котрі, розглядаючи юридичний процес в 

цілому як діяльність, яка врегульована процесуальними нормами права, 

вказують, що загальноприйнято говорити про його стадії – період, фазу або 

ступінь в розвитку будь-чого [92, с. 128]. Таким чином, досліджуючи стадії 

атестування працівників поліції, доцільно вести мову про окремі фази 

відповідного процесу, які мають специфічні ознаки.  

Частина науковців стадію процесу трактують як сукупність 

процесуальних дій або процесуальних відносин, об’єднаних найближчою 

метою, інші – встановлений законом порядок або самостійні етапи, що мають 

визначену мету і завдання [93, с. 63]. Саме мета і завдання як об’єднуюча 

категорія, на нашу думку, є основною ознакою стадії, що дозволяє чітко 

відокремити її від інших стадій певного процесу.  

Ю.В. Пасічник зауважує, що атестування поліцейських в Україні – це 

вид адміністративного провадження, 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 (прямі керівники 

зобов’язані всебічно розглянути зміст атестаційного листа, з’ясувати 

відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій 

діяльності поліцейського, який атестується, і внести до відповідного розділу 

атестаційного листа один із таких висновків: 1) займаній посаді відповідає; 

2) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду; 
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3) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду 

через службову невідповідність; 4) займаній посаді не відповідає, підлягає 

звільненню із служби в поліції через службову невідповідність); оскарження 

рішення до апеляційної атестаційної комісії або до суду; виконання 

прийнятого рішення [94, c 74]. Дана позиція дозволяє сформувати досить 

розширене уявлення про кількість та зміст стадій атестування працівників 

поліції. Водночас зауважимо, що основним її недоліком є те, що вченим не 

виокремлено саме стадії, оскільки у наведений перелік входять також етапи 

та окремі дії в межах атестування поліцейських. Враховуючи те, що стадії, 

етапи та дії є поняттями, які мають різне змістове наповнення, вважаємо, що 

наведене тлумачення потребує доопрацювання з метою більш чіткої 

диференціації зазначених понять. 

О.В. Кузьменко, «розглядаючи атестаційні провадження як 

регламентовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність 

уповноважених органів, у ході якої вирішуються питання про ідентифікацію, 

інвентаризацію або встановлення міри відповідності об’єктів атестаційної 

системи оцінювальним критеріям, необхідним для подальшого 

функціонування у визначеній сфері, пропонує виділити чотири стадії 

атестаційного провадження: підготовка справи про атестацію, розгляд 

атестаційної справи та прийняття рішення з атестації, оскарження й 

опротестування прийнятого рішення та виконання прийнятого рішення» [95, 

с. 189]. У даному випадку досить чітко визначено окремі стадії атестування, 

які, на нашу думку, повністю відповідають усім проміжкам часу протягом 

здійснення процедури атестування, водночас вони диференційовані в межах 

окремих частин даного процесу, що мають різну мету.  

О.С. Бурлака, досліджуючи атестаційні провадження, зазначає, що 

зміст атестаційного провадження полягає в регламентації процесуальної 

діяльності щодо визначення відповідності стандартам, установленим 

державою, об’єкта, який атестується. Відповідно до особливостей 

адміністративно-процесуальної діяльності й нормативно-правових актів, які 
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регулюють проведення різних видів атестацій, вона визначає такі стадії 

атестаційного провадження: а) відкриття справи про атестацію, здійснення 

атестаційно-організаційних дій; б) розгляд атестаційної справи та прийняття 

рішення стосовно особи, яку атестують; в) оскарження й опротестування 

прийнятого рішення; г) виконання рішення за результатами проведеної 

атестації [96, с. 13]. Аналогічної позиції щодо диференціації стадій 

дотримується і Ю.В. Склярова, яка вказує, що в атестаційному провадженні 

можна виділити такі стадії: підготовку справи про атестацію державного 

службовця; розгляд атестаційної справи; прийняття рішення щодо атестації 

державного службовця; оскарження прийнятого рішення; виконання 

прийнятого рішення [97, c. 150]. Таким чином, ми можемо зробити висновок 

про єдність наукових підходів учених при вирішенні питання диференціації 

стадій процедури атестування.  

При цьому відзначимо, що подібний підхід демонструють і вчені, які 

аналізують стадії атестації працівників у різних сферах. Так, наприклад, 

Т.Є. Кагановська вказує, що  в атестаційному провадженні можна виділити 

наступні стадії:  підготовка справи про атестацію державного службовця; 

розгляд атестаційної справи;  прийняття рішення щодо атестації державного 

службовця;   оскарження прийнятого рішення;  виконання прийнятого 

рішення [98, c. 335]. Зазначене може свідчити про вичерпність відповідного 

переліку стадій процесу атестації, в тому числі, працівників поліції. Єдиний 

підхід учених до їх диференціації свідчить про достатній рівень дослідження 

даного питання та єдність наукових висновків за результатами його аналізу, 

що відображає належність відповідного переліку. 

Водночас В.Ю. Кікінчук  пропонує дещо розширений перелік стадій 

атестації, а саме: 1) підготовка атестації;  2) проведення оцінки та здійснення 

контролю за працею працівників ОВС України; 3) прийняття рішень 

відповідним керуючим органом чи керівником за результатами атестації; 

4) вирішення виникаючих спорів, пов’язаних з проведенням атестації та її 

результатами; 5) реалізація рекомендацій атестаційних комісій щодо 



 107 

вдосконалення праці працівників ОВС України та всієї системи ОВС України 

в цілому; 6) підведення підсумків атестації [21, c. 180-182]. Вважаємо, що 

ученим доцільно розділено стадії проведення оцінювання та прийняття 

рішення за його результатами, оскільки відповідні стадії хоча і мають тісний 

взаємозв’язок, однак коли розглядати відповідні стадії через призму їх мети, 

то очевидним стає те, що проведення оцінювання здійснюється з метою 

прийняття рішення, тобто з метою початку наступної стадії атестування. 

Окрім того, відповідні стадії мають особливий, належний лише їм набір 

заходів, які здійснюються в їх межах. 

Подібний підхід до розмежування стадій оцінювання працівника 

поліції та прийняття рішення демонструє й В.Г. Залужний, який з’ясував, що 

процедура атестування поліцейських складається з таких стадій та етапів: 

1) стадія підготовки до проведення оцінювання поліцейських; 2) стадія 

оцінювання поліцейських: а) оцінювання безпосереднім керівником та 

складання атестаційного листа; б) оцінювання прямим керівником та 

винесення проміжного висновку; в) оцінювання атестаційною комісією; 

3) стадія визначення результатів оцінювання: а) винесення підсумкового 

рішення; б) ознайомлення поліцейського з результатами оцінювання та 

затвердження результатів оцінювання; 4) стадія оскарження результатів: 

а) адміністративне оскарження; б) судове оскарження [62, c. 204]. Проте 

вченим не виділяється стадія виконання рішення за результатами 

проведеного атестування, яка, на нашу думку, є важливою стадією в межах 

даної процедури. Окрім того, необхідно відзначити, що стадія оскарження 

результатів атестування є факультативною, оскільки може бути реалізована 

працівником поліції лише у випадку, якщо він не погоджується із 

результатом. Отже, дана стадія повинна розглядатись окремо від інших, які є 

обов’язковими в процедурі проведення атестування. 

Враховуючи вищенаведений аналіз, можемо зробити висновок, що 

атестація працівників поліції складається з наступних стадій: 

1) основні стадії: 
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  а) підготовча стадія (передбачає комплекс дій організаційного 

характеру щодо створення атестаційних комісій та підготовки особового 

складу до атестування); 

  б) оціночна стадія (передбачає безпосередні дії щодо проведення 

оцінки особового складу); 

  в) підсумкова стадія (передбачає комплекс визначених дій щодо 

прийняття рішення за результатами проведеної оцінки); 

 г) виконавча стадія (передбачає виконання рішення, прийнятого за 

результатами проведення атестування або після його оскарження); 

2)  факультативна стадія – оспорювальна стадія (передбачає 

можливість працівника поліції оскаржити результати проведеної атестації).  

Підготовка справи про атестацію є початковою стадією атестаційного 

провадження, яка складається із сукупності процедурних дій організаційного 

характеру. Саме на цій стадії здійснюється збирання, вивчення, аналіз та 

узагальнення інформації про особу, яка атестується.  

Організаційні заходи з підготовки та проведення атестування 

оголошуються наказами відповідних керівників і передбачають: 

1) створення атестаційних комісій; 

2) складання списків поліцейських, які підлягають атестуванню; 

3) визначення дати, часу і місця проведення засідання комісії; 

4) розміщення на офіційному вебсайті МВС, Національної поліції 

України чи відповідних органів поліції оголошень про набір до атестаційної 

комісії; 

5) доведення до поліцейських інформації про проведення атестування, 

у тому числі шляхом розміщення на офіційному вебсайті МВС, Національної 

поліції України чи відповідного органу поліції інформації про час та місце 

проведення атестування [99]. 

Важливим процедурним моментом у процесі проведення атестування, 

на який необхідно звернути особливу увагу, є формування складу 

атестаційної комісії та формування списків осіб (працівників), які підлягають 
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атестації. Так, відповідно до п. 4 розділу ІІ Інструкції до атестаційних комісій 

можуть бути включені працівники підрозділів кадрового забезпечення, 

департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, практичної 

психології та інші працівники апарату Національної поліції України чи 

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

МВС, громадських, правозахисних організацій, представники проектів 

міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової 

інформації [99]. Отже, атестаційні комісії можуть бути сформовані не лише з 

працівників Національної поліції, але й членів громадськості, для чого 

керіником відповідного підрозділу може бути прийнято рішення про 

доцільність залучення інших осіб до комісії, про що повідомляються ЗМІ. 

Відповідні дії спрямовані на забезпечення прозорості при прийнятті рішень 

за результатами атестування.  

Враховуючи наведене вище, можемо зробити висновок, що підготовча 

стадія атестування працівників поліції має наступні характерні ознаки: 

1) організаційний характер, який полягає в наявності сукупності 

процедурних дій, які забезпечують підготовку та організацію проведення 

атестування; 

2) публічний характер, який передбачає інформування про 

проведені дії та плани щодо атестування на загальнодоступних ресурсах, що 

забезпечує належний рівень поінформованості суспільства про діяльність 

атестаційних комісій;  

3) прозорість, суть якої 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. 

Наступна стадія атестування – оціночна. Учасниками здійснення 

оцінки поліцейських є атестаційна комісія, поліцейський, який підлягає 

атестації, та його безпосередній і прямий керівники. Дана стадія передбачає 

узагальнення та аналіз результатів службової діяльності поліцейських, 
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здобутків та недоліків під час служби, оцінку особистісних, ділових та 

професійних якостей.  

Розглянемо додаткові критерії оцінювання діяльності працівників 

поліції. Як зазначає О.С. Бурлака, до основних критеріїв оцінювання 

належать: рівень професійних знань та вмінь; рівень професійної підготовки; 

рівень культури [100, с. 13]. Додатковими критеріями оцінювання діяльності 

працівників ОВС України є найбільш характерні та необхідні для служби 

особисті якості, а саме: а) дисциплінованість, уміння спілкуватися з 

громадянами, колегами по службі, здатність працювати над усуненням 

особистих недоліків, авторитет у колективі та серед населення, прагнення до 

удосконалення своєї діяльності; б) стан здоров’я та фізична підготовленість, 

уміння володіти табельною зброєю та спеціальними засобами захисту, 

здатність переносити труднощі служби та життя; в) поведінка поза службою; 

г) основні найбільш характерні й істотні недоліки по службі та особисті 

недоліки; ґ) інші моменти, які заслуговують на увагу для більш повної 

характеристики підлеглого; д) рекомендації щодо подальшого використання 

по службі [100, с. 13]. Таким чином, очевидним є багатоаспектний процес 

здійснення оцінювання поліцейського, який включає аналіз його якостей не 

лише в професійній, але і у інших сферах. 

Розпочинається дана стадія із оцінки поліцейського, який проходить 

атестування, безпосереднім керівником (найближчим керівником, якому 

прямо підпорядковано поліцейського) та заповнення атестаційного листа.  

Після цього оцінювання поліцейського здійснює прямий керівник, який на 

підставі інформації, що зазначена в атестаційному листі, з’ясовує 

відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій 

діяльності поліцейського, який атестується, та вносить до третього розділу 

атестаційного листа один із таких висновків: займаній посаді відповідає; 

займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду; 

займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через 

службову невідповідність; займаній посаді не відповідає, підлягає 



 111 

звільненню із служби в поліції через службову невідповідність [99]. Далі 

поліцейського оцінює атестаційна комісія. Така оцінка здійснюється за 

допомогою всебічного розгляду всіх матеріалів, які було зібрано на 

поліцейського на попередніх етапах оцінювання, результатів тестування 

(тесту на знання законодавчої бази та тесту на загальні здібності та навички), 

результатів співбесіди (у разі її проведення). Загалом проведення співбесіди 

не є обов’язковим, однак вона дозволить поліцейському самостійно надати 

необхідні для правильного вирішення справи пояснення щодо своєї 

службової діяльності, що вказує на його можливість безпосередньо вплинути 

на остаточні результати атестації.   

Враховуючи наведене, можемо відзначити, що оціночна стадія 

атестування працівників поліції має наступні ознаки: 

1) багатосуб’єктність. У процесі проведення оцінки працівника 

поліції з метою формування найбільш об’єктивної оцінки за результатом 

проведення процедури атестування беруть учать його керівники та 

атестаційна комісія;  

2) багаторівневість. Оцінка якостей працівника поліції здійснюється 

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

діяльності (його керівники й атестаційна комісія); 

3) мультиаспектність. Під час проведення оцінки поліцейського 

аналізу піддаються його якості не лише в професійній, але і у 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. 

Наступною обов’язковою стадією є підсумкова. Усі матеріали за 

результатами атестування розглядаються атестаційною комісією за 

відсутності особи, щодо якої приймається рішення, а під час голосування 

також не допускається участь осіб, яких було запрошено, але вони не є 

членами комісії, та представників ЗМІ. Згідно з досліджуваним нормативно-
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правовим актом у результаті всебічного та неупередженого розгляду 

показників роботи, професійної компетентності працівника та його ділових і 

особистих якостей атестаційна комісія шляхом відкритого голосування 

уповноважена прийняти один з висновків:  

1) займаній посаді відповідає; 

2) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду; 

3) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу 

посаду через службову невідповідність; 

4) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню із служби в 

поліції через службову невідповідність [99]. 

Атестаційна комісія приймає свої рішення більшістю голосів членів, 

які присутні на  засіданні. При цьому, якщо голоси розділились порівну, то 

враховується голос голови комісії як вирішальний. За підсумками 

голосування оформлюється протокол з обов’язковим зазначенням дати і 

місця прийняття рішення, складу комісії, питань, що розглядалися, та 

відповідним підсумковим рішенням. Водночас, якщо член комісії не 

погоджується із рішенням, яке прийнято більшістю голосів, то він має право 

викласти окрему думку щодо даного рішення, яка повинна бути долучена до 

протоколу засідання, який підписується не лише головою та секретарем 

комісії, але й іншими її членами [99]. При цьому слід зауважити, що 

відповідні окремі думки не впливають на правомочність прийнятого 

більшістю голосів рішення та обов’язковість його дії. Проте вони можуть 

бути використані поліцейським у випадку оскарження відповідного рішення. 

Варто також відзначити, що «працівники визнаються такими, що не 

відповідають займаним посадам, якщо мають хоча б один із таких недоліків: 

демонструють низькі показники оперативно-службової діяльності; не 

забезпечують належним чином доручену ділянку роботи; не приділяють 

уваги підвищенню знань та професійної майстерності, бойової і фізичної 

підготовки; склали заліки із службової та бойової підготовки на оцінку 

«незадовільно»; порушують порядок і правила, встановлені чинним 
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законодавством України, присягою, статутами, нормативно-правовими 

актами МВС України і наказами начальників органів внутрішніх справ, що 

видаються в межах їх повноважень» [21, с. 182]. Зазначене свідчить про те, 

що оцінка поліцейського та його професійних якостей здійснюється на 

підставі багатьох різнопланових аспектів його діяльності, дотримання яких 

загалом забезпечує необхідний рівень роботи та відношення суспільства до 

поліції. 

Після цього поліцейський ознайомлюється з висновком атестування з 

обов’язковим зазначенням дати та підпису. Якщо протягом п’яти робочих 

днів поліцейський, який проходив атестування, не ознайомлюється без 

поважних документально підтверджених причин з висновком атестування, 

його результати оприлюднюються на офіційному вебсайті МВС України, 

Національної поліції чи відповідного органу поліції [99]. Тобто шляхом 

опублікування на загальнодоступних ресурсах забезпечується можливість 

поліцейського ознайомитись із висновком за результатами атестування. 

Водночас питання збереження таємниці результатів атестування у випадку 

ознайомлення поліцейського із висновком протягом встановленого строку не 

може бути забезпечено, оскільки під час прийняття рішення за результатами 

атестування присутніми можуть бути представники засобів масової 

інформації, які вправі поширити відповідну інформацію незалежно від факту 

ознайомлення поліцейським із висновком. 

Таким чином, доходимо висновку, що підсумкова стадія 

характеризується наступними специфічними ознаками: 

1) об’єктивністю. Рішення приймається на підставі 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; 
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2) безособистісним характером. Рішення приймається за відсутності 

особи, яка проходить атестування, лише на підставі встановлених фактів, що 

покликано зменшити роль людського фактора та можливість прийняття 

рішень, які не відповідають наявним обставинам. 

Заключною стадією атестування поліцейських є виконавча, суть якої 

полягає у тому, що за результатами атестування висновки, зазначені у 

протоколі атестаційної комісії, заносяться до атестаційного листа, який 

підписується головою та секретарем комісії та у місячний строк 

направляється до керівника, котрому надано право на призначення 

поліцейського на посаду та звільнення з посади або із служби в поліції. 

Керівники органів поліції, у свою чергу, зобов’язані через 15 календарних 

днів з дня підписання атестаційного листа з висновками щодо 

невідповідності поліцейського займаній посаді забезпечити його виконання 

шляхом видання відповідного наказу [99]. Тобто прийняте атестаційною 

комісією рішення вводиться в дію керівником поліцейського, який видає 

наказ аналогічного до прийнятого висновку змісту. Оскільки порядком 

виконання рішення атестаційної комісії не передбачено видання наказу з 

відмінним такому рішенню змістом, вважаємо, що основною ознакою 

виконавчої стадії є обов’язковість виконання прийнятого атестаційною 

комісією рішення.  

Оспорювальна стадія, яка передбачає як можливість адміністративного 

оскарження, так і судового, є факультативною стадією процедури 

атестування поліцейських. 

Адміністративне оскарження можна вважати досудовим способом 

розв’язання публічно-правового спору. В даному контексті варто навести 

позицію Н.Ю. Хаманьової, яка вказала, що цей спосіб у поєднанні із судовим 

оскарженням становить єдиний механізм захисту прав, свобод та законних 

інтересів особи [101, с. 75]. Тобто дворівнева процедура оскарження 

результатів атестування є комплексом правомочностей поліцейського щодо 

захисту свого права на отримання об’єктивної оцінки власних професійних 
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якостей та відновлення прав у випадку порушення процедурних елементів 

проведення атестування.  

В.Г. Залужний зауважує, що поліцейський наділяється правом 

оскарження рішення атестаційної комісії за двох умов: по-перше, у разі 

прийняття рішення щодо його невідповідності займаній посаді з подальшим 

переведенням на нижчу посаду або звільненням; по-друге, за умови набрання 

ним загалом за професійний тест та тест на загальні здібності та навички 60 

балів і більше [62, c. 186]. Цілком очевидно, що зазначені критерії 

обмежують право поліцейських на оскарження результатів атестації, а це 

вказує на відсутність абсолютного характеру відповідного права.  

Висновок відповідної атестаційної комісії може бути оскаржений 

поліцейським шляхом подання скарги протягом п’яти робочих днів з дня 

ознайомлення з ним або оприлюднення його на офіційному вебсайті МВС 

України, Національної поліції чи відповідного органу поліції безпосередньо 

до апеляційної атестаційної комісії. Зазначена скарга подається поліцейським 

особисто або шляхом надсилання на адресу відповідної апеляційної 

атестаційної комісії з одночасним повідомленням про її подання керівника 

відповідного органу поліції [99]. Очевидно, що повідомлення керівника, який 

протягом встановленого строку повинен здійснити виконання та реалізацію 

прийнятого атестаційною комісією рішення, виконує превентивну функцію з 

метою попередження ситуації виконання висновку, поки він є оскарженим в 

адміністративному порядку та фактично не набрав законної сили. 

На підставі матеріалів атестування поліцейського, які витребовуються з 

кадрового підрозділу відповідного органу поліції, апеляційна атестаційна 

комісія розглядає скарги. При цьому витребування справи здійснюється 

шляхом надсилання письмового запиту або надсилання тексту запиту 

факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, 

телефонограмою, у відповідь на що кадровий підрозділ зобов’язаний 

надіслати матеріали протягом доби [99]. Водночас апеляційна комісія 

розглядає справу не лише на підставі зібраних матеріалів, а й з метою 
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повного всебічного та об’єктивного розгляду скарги викликати на співбесіду 

поліцейського, який подав скаргу. 

Відзначимо, що апеляційна атестаційна комісія шляхом відкритого 

голосування приймає рішення про відхилення скарги поліцейського або 

скасовує висновок відповідної атестаційної комісії та приймає новий 

висновок. Результати розгляду скарги заносяться до п’ятого розділу 

атестаційного листа, який підписують голова та секретар комісії та протягом 

п’яти робочих днів надсилають для обов’язкового негайного виконання 

керівникові, якому надано право на призначення поліцейського на посаду та 

звільнення з посади або із служби в поліції [99]. Особливо слід наголосити на 

тому, що рішення апеляційної атестаційної комісії направляється керівнику 

для негайного його виконання. Водночас для ознайомлення із рішенням 

скаржник має п’ять днів з моменту прийняття. Якщо ж він цього не зробив 

проягом зазначеного терміну, воно оприлюднюється на офіційному сайті 

МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції. Таким 

чином, можуть виникати ситуації, коли виконання рішення відбувається до 

фактичного ознайомлення із ним скаржника. У даному випадку 

ускладнюється реалізація ним права на судове оскарження, оскільки 

відновлення потребуватиме не лише права на об’єктивну оцінку та 

дотримання процедурних норм, але й права на проходження служби у зв’язку 

із фактичним виконанням рішення атестаційної комісії. 

Що ж стосується судового оскарження, то воно здійснюється в 

загальному порядку за правилами адміністративного судочинства. 

Відповідно до ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України 

розгляд та вирішення спорів із приводу: прийняття громадян на публічну 

службу, її проходження, звільнення; спорів щодо оскарження рішень 

атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших 

подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; спорів щодо 

формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, 
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обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб належать до юрисдикції 

адміністративних судів [102]. Таким чином, особа може реалізувати своє 

право на захист законних інтересів, пов’язаних із проведенням атестування, 

шляхом подання до окружного адміністративного суду позову про 

відновлення порушеного права. Водночас, на нашу думку, важливим 

елементом відповідної позовної заяви повинно стати клопотання про 

забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення атестаційної комісії, 

оскільки його виконання та звільнення працівника поліції призведе до 

укладення відновлення його порушеного права та необхідність початку 

повторного судового процесу щодо поновлення його на службі із вимогою 

про виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу. 

Враховуючи наведене, можемо констатувати, що оспорювальна стадія 

характеризується наступними ознаками: 

1) дворівневістю. Надання особі, яка проходить атестацію, 

можливості здійснити захист своїх прав та законних інтересів, порушених під 

час проведення атестації, шляхом оскарження результатів в 

адміністративному та судовому порядках; 

2) остаточним характером. Рішення, прийняте компетентним 

органом за результатом проходження процедури оскарження, є остаточним 

та підлягає виконанню в обов’язковому порядку; 

3) обмежено-правовим характером. Право на оскарження висновку 

атестаційної комісії обмежене змістом самого рішення, яке повинно мати 

негативні наслідки щодо подальшого проходження служби особою, а також 

результатами поліцейського по проходженню тестування, оскільки лише 

мінімально можливий бал, отриманий за результатами проходження 

тестування, надає право звернутися із скаргою. 

Переходячи до дослідження етапів атестування працівників поліції, 

відзначимо, що вони не становили особливого наукового інтересу у вчених, в 

результаті чого наукова доктрина містить меншу кількість обґрунтованих 

позицій щодо даної правової категорії.  
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С.Г. Стеценко, розглядаючи атестаційні провадження як установлений 

законодавством порядок визначення відповідності об’єктів атестації вимогам 

(критеріям), що необхідні для функціонування в певній сфері, окрему увагу 

приділяє характеристиці такого виду атестаційного провадження, як 

провадження з атестації наукових працівників. З цього приводу він відзначає, 

що порядок проведення атестації наукових працівників складається з таких 

процесуальних етапів: утворення атестаційної комісії, складання 

характеристики на наукового працівника, який підлягає атестації, 

заслуховування звіту наукового працівника, що атестується, прийняття 

рішення щодо наукового працівника, що атестується, затвердження рішення 

атестаційної комісії [103, с. 292, 293]. У твердженні вченого ми вбачаємо 

ототожнення етапів проведення атестації та її стадій, що вочевидь не є 

правильним.  

Підтвердженням даного висновку може слугувати те, що більшістю 

дослідників виділяються інші за своїм змістом етапи проведення 

атестування. Так, деякі з них виокремлюють два етапи проведення 

атестування, зокрема вказуючи, що співбесіда є центральним етапом 

атестування, оскільки лише під час безпосереднього спілкування члени 

комісії можуть оцінити такі важливі для працівника поліції компетенції, як 

мотивація, готовність прийняти зміни та чесність і ступінь довіри [30, c. 61]. 

Завершальний етап, що вже не стосується напряму роботи Комісії, – 

призначення або звільнення поліцейського (видання відповідного наказу) –

має відбутися протягом 15 днів з дня підписання атестаційного листа з 

висновками [30, c. 63]. З відповідною позицією ми можемо погодитись лише 

частково в частині визнання співбесіди як етапу проходження атестування. 

При цьому звільнення особи, хоча і належить до завершальної стадії 

атестування, однак не може вважатись її етапом. На нашу думку, з метою 

формування розуміння етапу проходження атестування відповідна категорія 

повинна мати тісний зв’язок із здійсненням оцінки професійним якостям 
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поліцейського та бути тим проміжком часу, протягом якого відповідна оцінка 

здійснюється.  

Підтвердженням відповідної думки може бути позиція Вищого 

адміністративного суду України, який, розглядаючи питання проходження 

службовцем атестування, вказав, що він взяв участь у першому етапі 

атестування, а саме в проходженні тестування, з результатами якого був 

ознайомлений у той же день [104]. Тобто судом чітко визначено, що етапом 

атестування є тестування, іншими словами, діяльність, яка дозволяє оцінити 

якості поліцейського. Водночас ми не вважаємо, що тестування є першим 

етапом проходження атестації.  

Дану позицію цілком поділяє С.С. Лукаш, який виокремлює три етапи 

проведення атестації: 

1) складення атестаційного листа керівником поліцейського та подання 

його на розгляд атестаційної комісії;  

2) тестування; 

3) проведення співбесіди [105, c. 97]. 

Отже, першим етапом проведення атестації, на думку вченого, є 

заповнення атестаційного листа керівником поліцейського. Ми цілком 

поділяємо відповідну позицію, оскільки на момент складання даного листа 

керівник оцінює професійні якості поліцейського, що цілком узгоджується із 

нашими попередніми висновками.  

Враховуючи наведене, можемо зробити висновок, що атестування 

здійснюється на наступних етапах: 

1) суб’єктивному, на якому надається оцінка працівнику поліції 

його безпосереднім керівником, що не позбавлено суб’єктивного характеру; 

2) індивідуальному, який надає можливість поліцейському проявити 

свої знання, навички та здібності самостійно, що прямо впливає на його 

результат; 
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3) колегіальному, впродовж якого за результатами  співбесіди члени 

атестаційної комісії надають оцінку поліцейського, що вказує на 

об’єктивність результатів даного етапу.  

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 

і особистій поведінці. 

У даному випадку адміністративну функцію щодо здійснення оцінки 

підлеглих виконують: безпосередні керівники (заповнюють атестаційний 

лист на поліцейського на підставі всебічного вивчення особистих, 

професійних та ділових якостей, здійснюють оцінювання поліцейських 

відповідно до визначених Інструкцією критеріїв, вивчають характеристики 

осіб, яких відряджено до державних (міждержавних) органів, установ та 

організацій із залишенням на службі в поліції); прямі керівники (на підставі 

дослідження змісту атестаційного листа та з’ясування відповідності 

викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності 

поліцейського, який атестується, виносять проміжний висновок щодо 

результатів атестування) [106, c. 100]. Незважаючи на досить детальне 

регламентування змісту атестаційного листа та правил його заповнення, той 

факт, що він заповнюється керівником одноособово, безпосередньо вказує на 

можливість суб’єктивного підходу керівника до відповідного поліцейського.  

Сам атестаційний лист за своїм змістом складається із загальної 

інформації про особу, яка проходить атестування, та п’яти розділів, зокрема 

таких: I – Зміст атестаційного листа, II – Висновок прямого керівника, III – 

Результати тестування, IV – Результати атестування (висновок атестаційної 

комісії), V – Висновок апеляційної атестаційної комісії [107]. Водночас 

безпосередній керівник зобов’язаний заповнити відповідний атестаційний 

лист, вказавши при цьому як загальну інформацію про підлеглого, до якої 
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відноситься П.І.Б. поліцейського, назва спеціального звання, особистий 

номер, посада, рік народження, освіта із вказівкою на спеціальність, 

наявність наукових ступенів, вчених та почесних звань, державних нагород, 

рівня володіння мовами, сімейний стан, час роботи в органах поліції у цілому 

та на конкретній посаді зокрема, наявність статусу учасника бойових дій, 

ЧАЕС, наявність дисциплінарних стягнень за період служби, у разі наявності 

висновок щодо результатів попереднього атестування, а також заповнивши 

перший розділ атестаційного листа, який має довільну форму із зазначенням 

інформації про особу. Саме відповідна довільна форма розділу атестаційного 

листа дає керівникам певні дискреційні повноваження щодо надання 

суб’єктивної оцінки підлеглому працівнику поліції.  

Таким чином, доходимо висновку, що суб’єктивний етап атестування 

поліцейських характеризується наступними ознаками: 

1) упередженістю, яка 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) документальним характером, так як 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 в цілях забезпечення надання працівнику належної 

оцінки його діяльності.  

Наступним етапом атестування працівників поліції є індивідуальний, 

який ґрунтується на результатах проходження тестування та застосовується з 

метою об’єктивного і неупередженого з’ясування спроможності 

поліцейських за своїми професійними та особистісними якостями 

результативно, ефективно і якісно виконувати службові обов’язки на 

посадах.  
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Тестування є доволі поширеним способом оцінювання знань, умінь, 

навичок, мотивів, особистісних якостей поліцейського, що здійснюється за 

допомогою спеціально розроблених тестових запитань (як правило, тестові 

завдання надаються закритого типу, тобто до одного запитання передбачено 

чотири варіанти відповіді, з яких лише одна є правильною), відповіді на які 

розшифровуються за допомогою «ключів». Передбачається, що 

поліцейським необхідно пройти 2 блоки питань. Перший блок складають 

питання професійного тесту, що проводиться з метою визначення рівня знань 

чинного законодавства. За кожну правильну відповідь на тестове питання 

нараховується один бал, а за правильне вирішення ситуативної задачі – 5 

балів. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60. Другий блок 

завдань включає тест на визначення рівня загальних здібностей та навичок. 

Він проводиться з метою виявлення здатності аналізувати, обробляти та 

інтерпретувати великі обсяги інформації за короткий час, знаходити 

причинні зв’язки між ними і робити правильні висновки. При цьому кожному 

поліцейському електронна система тестування генерує унікальний набір із 60 

тестових завдань. кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 

одним балом. Максимальна кількість можливих балів також дорівнює 60 [2]. 

Таким чином, за допомогою методу оцінки, яка встановлюється у балах, 

визначається результат тестування із можливою кількістю балів – 120. При 

цьому, якщо особа не набирає 60 балів, вона позбавлена можливості 

оскарження результатів атестації. З одного боку, це негативний аспект, 

оскільки у випадку помилки при проходженні тестування особа не має 

можливості захистити свої права, з іншого боку, таким чином держава 

обмежує доступ до професії поліцейського особам, рівень навичок яких 

низький. Також обмежуються корупційні ризики, пов’язані із тим, що на 

етапі апеляційного оскарження особа не буде проходити повторно найбільш 

об’єктивний на думку держави тест, що вказує на можливість існування 

людського фактору та застосування дискреційних повноважень при 

прийнятті рішення щодо окремого працівнику поліції.  
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Окрім того, можливе проходження оцінювання поліцейських за 

допомогою тестування на поліграфі. Але воно необов’язкове та враховується 

лише у разі добровільності його проходження. Завдяки цьому забезпечується 

об’єктивність оцінки якостей працівника поліції шляхом проходження ним 

максимально достовірних тестів щодо його професійної належності.  

Зазначений вище аналіз вказує на те, що індивідуальний етап 

проведення атестування поліцейських має наступні ознаки: 

1) об’єктивний характер, який гарантується проходженням 

знеособленого тестування з метою виключення людського фактору оцінки 

якостей працівника поліції та фактично відображає дійсний рівень навичок, 

знань та якостей, які необхідні для успішного проходження служби; 

2) правообмежувальний характер, який проявляється в тому, що 

невдале проходження тестування працівником поліції позбавляє його права 

на адміністративне оскарження результатів атестації, якщо кількість 

набраних балів становить менше половини від максимальної кількості. 

Наступним етапом проведення атестування є проходження 

працівником поліції співбесіди як способу безпосереднього 

цілеспрямованого спілкування поліцейського з атестаційною комісією.  

Наявність інституту заочного атестування для певних категорій осіб 

через брак часу та ресурсів нівелює ідею співбесіди та всебічної оцінки 

поліцейського, який підлягає атестуванню. Вивчення атестаційного листа, 

складеного керівником, у якому зазначаються показники службової 

діяльності, особисті характеристики тощо, не дає достатньої можливості 

всебічно оцінити особу, що атестується [108]. Тому з метою надання більш 

об’єктивної оцінки професійних якостей поліцейського до процедури 

проведення атестування включено співбесіду.  

При цьому концепція, оголошена Національною поліцією, передбачає 

співбесіду як центральний етап атестування, до якого не допускаються ті, хто 

подолав лише мінімальний бар’єр балів [109]. Таким чином, до співбесіди, 

під час якої комісія може в межах дискреційних повноважень прийняти 
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рішення, не допускаються особи, які за найбільш об’єктивної оцінки мають 

низький рівень здобутих навичок.  

С.О. Лисий вказує, що співбесіда із поліцейським є центральним 

етапом атестування, оскільки лише під час безпосереднього спілкування 

члени комісії можуть оцінити такі важливі для працівника поліції 

компетенції, як мотивація, готовність прийняти зміни, чесність і ступінь 

довіри [30, c.61]. Кандидату ставляться, як правило, типові запитання, хоча 

можуть бути і не типові, однак такі, що необхідні для оцінки поліцейського. 

Метод співбесіди є додатковим під час оцінювання діяльності поліцейського. 

Варто зазначити, що проведення співбесіди атестаційною комісією з 

поліцейським – це необов’язковий етап, однак така співбесіда надає 

можливість здійснити безпосереднє роз’яснення певних аспектів службової 

діяльності самим поліцейським. Таким чином, саме під час проходження 

співбесіди, особа отримує шанс скористатись своїм правом та здійснити 

вплив на підсумкові результати оцінювання. 

Якщо поліцейський, який атестується, не з’явився на співбесіду з 

атестаційною комісією, то комісія приймає рішення без проведення 

співбесіди, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання 

атестаційної комісії [2]. Очевидно, що в даному випадку оцінка 

поліцейського в межах наведеної процедури не вбачається можливою, однак 

законодавством прямо не передбачені негативні наслідки для особи, яка 

проходить атестування, але не з’явилась на співбесіду.  

Таким чином, можемо зауважити, що для колегіального етапу 

проходження атестування характерні наступні ознаки: 

1) узагальнюючий характер. Атестаційна комісія підводить 

підсумок та перевіряє попередньо встановлені дані про працівника поліції 

безпосередньо під час співбесіди; 

2) безпосередній характер. Атестаційна комісія здійснює перевірку 

професійних якостей працівника поліції безпосередньо під час спілкування із 

ним та отримання відповідей на поставленні нею питання. 
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Враховуючи усе вищенаведене, можемо зробити висновок, що 

атестування поліцейських є процесом, яким має свої елементи – стадії та 

етапи, що характеризують сукупність дій, пов’язаних між собою та 

спрямованих на досягнення необхідного результату. Отже, нами було 

досліджено стадії та етапи процедури проведення атестування поліцейських, 

з виокремленням їх характерних особливостей.  

Водночас відзначимо, що дослідження та аналіз стадій і етапів 

проведення атестування має важливе значення в цілях забезпечення 

належного функціонування даного інституту в цілому, що вказує на значну 

актуальність даного питання в контексті проведення подальших досліджень, 

результати яких дозволять виявити проблемні аспекти функціонування 

інституту атестування поліцейських на даному етапі та встановити належні 

вектори його розвитку. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Види атестації працівників поліції: 

1) залежно від результатів проведення: 

    а) атестація працівників поліції у зв’язку із звільненням; 

    б) атестація працівників поліції у зв’язку із пониженням на посаді; 

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

    г) атестація працівників поліції у зв’язку із прийняттям на посаду; 

2) залежно від способу ініціювання: 

   а) загальна (первинна) атестація; 

   б) спеціальна (апеляційна) атестація. 

2. Юридичні факти, які є підставами виникнення трудових 

правовідносин із працівниками поліції: 

1) рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу; 

2) підписання контракту; 

3) видання наказу про призначення на посаду; 

4) набрання чинності рішенням суду; 

5) проведення атестації. 

3. Атестація працівників поліції складається з наступних стадій: 

1) основні стадії: 

а) підготовча стадія (передбачає комплекс дій організаційного 

характеру щодо створення атестаційних комісій та підготовки особового 

складу до атестування); 

б) оціночна стадія (передбачає безпосередні дії щодо проведення 

оцінки особового складу); 

в) підсумкова стадія (передбачає комплекс визначених дій щодо 

прийняття рішення за результатами проведеної оцінки); 

г) виконавча стадія (передбачає виконання рішення, прийнятого за 

результатами проведення атестування або після його оскарження); 
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2) факультативна стадія – оспорювальна стадія (передбачає можливість 

працівника поліції оскаржити результати проведеної атестації).  

4. Атестування здійснюється на наступних етапах: 

1) суб’єктивному, на якому працівнику поліції надається оцінка його 

безпосереднім керівником, що не позбавлено суб’єктивного характеру оцінки 

професійних якостей такого поліцейського; 

2) індивідуальному, впродовж якого поліцейський при проходженні 

тестування має можливість проявити свої знання, навички та здібності 

самостійно, що прямо індивідуально впливає на його результат); 

3) колегіальному, під час якого поліцейський проходить співбесіду, за 

результатами якої членами атестаційної комісії надається оцінка 

поліцейського, що вказує на об’єктивність результатів даного етапу.  
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АТЕСТАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання атестації працівників поліції 

та шляхи їх вирішення 

 

17 листопада 2015 року було затверджено Інструкцію про порядок 

проведення атестування поліцейських [2], яка покликана регулювати процес 

переатестації колишніх міліціонерів та повне очищення апарату 

Національної поліції від осіб, які заплямували себе корупцією чи іншими 

незаконними діями [110].  

Вченими, які у тій чи іншій мірі досліджували дане питання, є 

наступні: І.В. Бойко [111], С.М.  Бортник [112], М.П. Будзинський [113], 

О.О.  Вербицький [114], С.В. Вереітін [115], О.А. Галустян [116], 

О.М. Головков [117], В.В. Гончарук [118], Л.Л. Денісова  [119], Л.М. Доля 

[120], М.І. Іншин [121], І.Ф. Ісаєва [122], С.В. Пеньков [123], 

О.Ю. Прокопенко [124], О.С.  Проневич [125], К.В.  Пронтенко [126], О.Ю.  

Процких [127], Д.Б.  Санакоєв [128], О.В.  Худякова [129]. 

Для проведення переатестації, люстрації та протидії корупції було 

створено Управління запобігання корупції та проведення люстрації 

Міністерства внутрішніх справ України і затверджено відповідне положення 

[130], яке, власне, і урегулювало діяльність даного органу. За результатами 

атестації було звільнено 7,7% поліцейських (5436 осіб із 86 219), частина з 

яких (2,1 тисяча осіб) в результаті поновились на посадах шляхом звернення 

до суду [131]. Результатом переатестації стало те, що більшість 

поліцейських, які сьогодні проходять службу в органах нової Національної 

поліції України, – це колишні міліціонери. Згідно з офіційними 

статистичними даними Міністерства внутрішніх справ України за 2017 рік 

92,3% колишніх міліціонерів пройшли переатестацію та залишилися 
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працювати, але вже як співробітники нової української поліції. Більше того, 

тим міліціонерам, які внаслідок переатестації були звільнені, проте 

поновилися на роботі через суд, держава виплатила близько 1 мільйона 676 

тисяч євро компенсації за час вимушеного прогулу. Голова Окружного 

адміністративного суду міста Києва П. Вовк із даного приводу зазначив, що 

із числа колишніх міліціонерів 90% тих, хто не пройшов атестацію, були 

поновлені судами на посадах [132]. У науковій літературі нашої держави 

відзначається, що «переатестація» із самого початку мала сумнівні 

перспективи щодо ефективності, проте її результати виявились ще гіршими, 

аніж негативні прогнози [133, с. 65]. Загалом, враховуючи цілі проведення 

реформування органів внутрішніх справ в нашій державі, а також конкретну 

мету переатестації працівників поліції та звільнення від колишніх 

корумпованих кадрів, можна зробити однозначний висновок про провал 

атестаційної реформи Національної поліції. 

Проблеми правового регулювання атестування працівників поліції і, як 

наслідок, невдала переатестація особового складу поліції визначається 

експертами однією із основних передумов корупції в поліції, а також одним 

із тих чинників, який вплинув на провал реформування органів Національної 

поліції в Україні. Стара корупційна культура, відповідні моральні якості і 

звички працівників збереглись і серед кадрового складу новоутвореного 

органу, тому його діяльність переважно характеризується тими ж самими 

проблемами, що й діяльність міліції. У першу чергу, таке становище 

обумовлене тим, що внаслідок переатестації лише 8% колишніх працівників, 

які не захотіли продовжувати службу з особистих міркувань, залишили 

службу. Інші (близько 92%) змогли відновитися на посадах через суди, а 

держава, у свою чергу, понесла збитки, виплативши компенсації за вимушені 

прогули [133, с. 86]. Усе вищенаведене не означає, що чинний кадровий 

склад органів Національної поліції є повністю корупційним, проте такі 

показники дозволяють зробити наступні висновки: по-перше, чинне правове 

регулювання атестації працівників поліції є неякісним та потребує суттєвого 
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оновлення; по-друге, неякісна переатестація працівників міліції не дозволила 

провести належне реформування органів внутрішніх справ, тому на сьогодні 

діяльність Національної поліції регулярно висвітлюється у негативному 

світлі. Відповідно, недосконале правове регулювання атестації працівників 

поліції стало однією із причин того, що переатестація працівників міліції 

зазнала невдачі. Проте водночас питання атестації працівників поліції не 

варто обмежувати лише 2017 роком та переатестацією працівників міліції в 

рамках реформування органів внутрішніх справ, адже Інструкція про порядок 

проведення атестування поліцейських [2] урегульовує атестацію працівників 

поліції й за інших передбачених у її змісті підстав. А отже, недосконалість 

законодавства у цій сфері залишається актуальною і для вжиття 

законодавцем необхідних заходів, і для здійснення відповідних наукових 

досліджень та пошуку шляхів виправлення існуючих недоліків. А тому 

питання проблем правового регулювання атестації та шляхів їх вирішення є 

актуальним для дослідження в рамках встановлення напрямків оптимізації 

правового регулювання атестації працівників поліції. 

У науковій літературі нашої держави наявна велика кількість праць, 

присвячених питанням, пов’язаним із атестацією працівників поліції та її 

нормативно-правовим врегулюванням. Зокрема такого роду дослідження 

здійснювали науковці: С.М. Бортник, О.В. Бударний, Р.Г. Валєєв, 

В.Г. Залужний, Ю.В. Кікінчук, Є.О. Крапивін, М.Ф. Криштанович, 

С.О. Лисий, С.С. Лукаш, О.Д. Маркєєва, Л.І. Поляков, Ю.В. Склярова. Проте 

варто враховувати, що більшість праць, присвячених нормативно-правовому 

регулюванню атестації працівників поліції, розкривають його проблематику 

доволі поверхово та не встановлюють конкретних шляхів вирішення 

існуючих проблем. А тому дослідження проблем правового регулювання 

атестації працівників поліції та пошук шляхів їх вирішення залишається 

актуальним, незважаючи на увагу науковців до цих питань. 

У науковій літературі у контексті проблематики правового 

регулювання атестації працівників поліції частіше розглядаються практичні 
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проблеми даної процедури, які були характерні для переатестації працівників 

органів внутрішніх справ під час формування Національної поліції нашої 

держави. Специфіка переатестації полягає у тому, що вона здійснювалось 

згідно з тим  законодавством, яке й сьогодні регламентує атестування 

працівників поліції. Мова у даному контексті йде про Закон України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та Інструкцію про 

порядок проведення атестування поліцейських [2], недоліки норм яких не 

дозволили ефективно провести процедуру атестації працівників органів 

внутрішніх справ. 

Автори аналітичної доповіді «Розбудова цілісності і доброчесності під 

час реформування поліції. Досвід України» звертають, зокрема, увагу на те, 

що за даними, оприлюдненими громадськими експертами, існували 

проблеми щодо висвітлення результатів атестації та неможливості отримання 

інформації, яка не вважається публічною, оскільки інформація мала гриф 

«ДСК» (для службового користування), що пояснюється необхідністю 

дотримання законодавства про персональні дані. У зв’язку із цим дані про те, 

пройшов працівник органу внутрішніх справ атестацію чи ні, залишались 

невідомими [133, с. 66]. Водночас у системі Міністерства внутрішніх справ 

функціонував спеціальний нормативно-правовий акт – наказ «Про 

затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в 

системі Міністерства внутрішніх справ України» [134], у якому, власне, і 

було вказано, які дані, що мають безпосереднє відношення до діяльності 

Національної поліції України та які відносяться до службових даних. Так, 

згідно із розділом ХІ даного нормативно-правового акта до службової 

інформації було віднесено протоколи атестаційних комісій органів та 

підрозділів внутрішніх справ, а також «інформацію про результати 

здійснення психологічного діагностування, вивчення особистісних, 

інтелектуальних якостей кандидатів на службу в органах внутрішніх справ 

України», яка хоч і не стосується безпосередньо результатів атестування, 

проте має вплив на них. Даний нормативно-правовий акт втратив чинність у 
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2016 році, тобто у той період, коли провадилась переатестація працівників 

МВС. Новий нормативно-правовий акт – Перелік відомостей, що становлять 

службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України [134] 

– вже не містив норми, які безпосередньо відносять таку інформацію до 

службової. Це означає, що, починаючи з 2016 року, проблема висвітлення 

результатів атестації працівників поліції була вирішена у нормативно-

правовому порядку і на сьогодні не є актуальною. Проте гласність атестації 

працівників поліції була важливо саме під час проведення переатестації 

колишніх працівників органів внутрішніх справ, коли було важливо 

звільнити нову Національну поліцію від колишніх корумпованих кадрів, 

працівників, які фігурували у справах про побиття громадян на Майдані, а 

також інших осіб, які в своїй службовій діяльності дозволяли собі поведінку, 

несумісну із продовженням служби у правоохоронних органах. Беручи до 

уваги сучасні цілі атестації працівників поліції, слід зазначити, що на даному 

етапі згідно із пунктом 3 розділу 1 Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських [2] атестування поліцейських проводиться в таких 

випадках: 1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади 

здійснюється без проведення конкурсу; 2) для вирішення питання про 

переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність; 3) для 

вирішення питання про звільнення із служби в поліції через службову 

невідповідність. За цих обставин питання гласності результатів атестації 

працівників Національної поліції дійсно може бути інформацією саме для 

службового користування, але наразі чинне законодавство вже не містить 

таких норм. 

Іншою проблемою, яка завадила переатестації, є те, що атестації не 

підлягали працівники поліції охорони, батальйонів територіальної оборони, 

більша частина батальйону спеціального призначення в Києві (колишній 

«Беркут»), зокрема й ті, які фігурували у справах про побиття громадян на 

Майдані [133, с. 66]. Проте, враховуючи, що ні в Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських [2], ні в жодних інших нормативно-
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правових актах не було передбачено, що такі особи не можуть пройти 

переатестацію, проведення такої переатестації, як це було заплановано, 

виявилось неможливим через недоліки законодавства. Наприклад, у пункті 6 

розділу ІV Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2] 

визначено, що атестуванню не підлягають поліцейські жіночої статі під час 

перебування у відпустках у зв’язку з вагітністю, пологами і по догляду за 

дитиною. Жодних інших винятків ні в цьому нормативно-правовому акті, ні в 

інших, присвячених врегулюванню атестації працівників поліції, не 

передбачено. Тобто навіть особи, які фігурували у справах про побиття 

громадян на Майдані, не визначались законодавством як такі, що не можуть 

пройти процедуру переатестації, і в результаті вони могли бути поновлені на 

службі через суд із огляду на безпідставність їх звільнення у процесі 

перевірки й оцінювання професійної кваліфікації. Також варто звернути 

увагу на те, що пункт 8 розділу ІV Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських [2] встановлює перелік відомостей, які 

зазначаються у атестаційному листі. Зокрема такими відомостями є: 

1) результати службової діяльності згідно з функціональними обов’язками; 

2) дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння 

будувати свої стосунки з громадянами та колегами по службі, здатність 

працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі та 

серед населення; 3) прагнення до вдосконалення службової діяльності, 

почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, 

сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, 

поведінка поза службою; 4) володіння іноземними мовами; 5) культура в 

службі та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівнів; 

6) стан здоров’я та фізична підготовленість, уміння володіти табельною 

вогнепальною зброєю, прийомами рукопашного бою, спеціальними засобами 

індивідуального захисту та активної оборони, здатність переносити 

психофізичні навантаження та труднощі служби; 7) основні найбільш 

характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці; 
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8) інші дані, які, на думку керівника, заслуговують на увагу для більш повної 

характеристики підлеглого; 9) результати проходження підвищення 

кваліфікації. Як можемо переконатись, жодні аспекти участі осіб, що 

підлягають атестації, у певних структурах органів внутрішніх справ чи 

подіях, пов’язаних із Революцією гідності, у процесі переатестації не 

встановлюються. Саме тому працівники поліції охорони, батальйонів 

територіальної оборони, більша частина батальйону спеціального 

призначення в Києві (колишній «Беркут»), зокрема й ті, які фігурували у 

справах про побиття громадян на Майдані, через такі недосконалості 

законодавства мали можливість оскаржити результати атестації і поновитись 

на роботі. Тобто норми Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37] та Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] із моменту прийняття даних нормативно-правових актів 

були орієнтовані на атестування поліцейських при призначенні на вищу 

посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу, 

для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову 

невідповідність, для вирішення питання про звільнення із служби в поліції 

через службову невідповідність. У свою чергу, переатестація працівників 

старої міліції для їх служби в органах нової Національної поліції все ж 

потребувала спеціального нормативно-правового урегулювання. Саме тому 

ті службовці органів внутрішніх справ, які не пройшли переатестацію для 

вступу до органів Національної поліції з ідеологічних мотивів, з часом були 

поновлені через відсутність такої підстави для їх звільнення у чинному на 

той момент законодавстві, яке урегульовувало атестацію працівників поліції. 

Ще одна проблема нормативно-правового урегулювання переатестації 

працівників поліції, яка розглядається у наукових джерелах, пов’язується із 

оплатою праці працівників Національної поліції, які пройшли атестацію. Із-за 

відсутності коштів тим офіцерам поліції, хто пройшов атестацію, не було 

підвищено зарплату, незважаючи на такі обіцянки. І в результаті склалась 

ситуація, коли колишні міліціонери, навіть із стажем роботи більше 20 років, 
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отримували в 2-3 рази меншу зарплату, ніж нові патрульні, які працювали рік 

або менше після тримісячного навчання. Навіть начальники райвідділів та 

начальники штабів обласних управлінь мали менше грошове забезпечення. 

Це призвело до масового звільнення з поліції навіть тих кадрів, які пройшли 

переатестацію та підтвердили своє право на службу в органах Національної 

поліції [133, с. 66]. Тобто в тих умовах, що склались, навіть ті працівники 

органів внутрішніх справ, які пройшли переатестацію, зіткнулись із 

неналежними умовами праці, що також по суті стало однією із проблем 

правового регулювання атестації працівників поліції. Дана проблема була 

вирішена шляхом прийняття Порядку та умов виплати грошового 

забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих 

навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання [135]. Зокрема 

пунктом 3 даного нормативно-правового акта передбачено, що грошове 

забезпечення поліцейських визначається залежно від посади, спеціального 

звання, стажу служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, 

наукового ступеня або вченого звання. До його складу входять: 1) посадовий 

оклад; 2) оклад за спеціальним званням; 3) щомісячні додаткові види 

грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, 

які мають постійний характер); 4) премії; 5) одноразові додаткові види 

грошового забезпечення. Тобто законодавчо було визначено критерії 

диференціації заробітної плати, які враховували низку факторів, що 

дозволяли службовцям Національної поліції, які мали великий стаж роботи 

та звання, отримувати достойну заробітну платню. Проте на початок жовтня 

2016 року, коли зарплату нарешті зрівняли, некомплект особового складу 

вже становив близько 30-40%, особливо гостро відчувався відтік кадрів у 

сільській місцевості [133, с. 66]. Отже, хоча у такий спосіб Міністерство 

внутрішніх справ у кінцевому результаті вирішило проблему недостатнього 

грошового забезпечення тих працівників Національної поліції, які пройшли 

переатестацію, проте це не суттєво сприяло просуванню реформи органів 

поліції. Значна частка персоналу, який пройшов переатестацію, в результаті 
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звільнилась, у той час як особи, які не пройшли переатестацію, поступово 

поновлювались судами. 

Таким чином, нами встановлено, що переатестація працівників органів 

внутрішніх справ характеризувалась рядом наступних недоліків: 

– по-перше, Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 

№ 580-VIII [37] та Інструкція про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] не передбачали у своєму змісті норми, спрямовані на повну 

зміну кадрового забезпечення органів новоутвореної Національної поліції, 

тому звільнення ряду працівників, здійснене з ідеологічних мотивів, в 

результаті надало можливість неатестованим працівникам поновитись на 

роботі у судовому порядку;  

– по-друге, підстави неатестації працівників органів внутрішніх справ 

не відповідали тим підставам, які були закріплені в нормах Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та Інструкції про 

порядок проведення атестування поліцейських [2], що також надало 

можливість неатестованим працівникам поновитись на роботі у судовому 

порядку; 

– по-третє, переатестовані працівники отримали грошове забезпечення, 

невідповідне стажу роботи та займаним посадам. Проте відзначимо, що дана 

проблема була в результаті вирішена шляхом прийняття Порядку та умов 

виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та 

курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами 

навчання [135].  

Уже після того, як кадровий склад Національної поліції було 

сформовано і зазначені проблеми були вирішені в 2015-2016 роках, атестація 

працівників поліції еволюціонувала в інститут, який варто розглядати 

виключно у контексті атестування поліцейських при призначенні на вищу 

посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу, 

для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову 

невідповідність, для вирішення питання про звільнення із служби в поліції 
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через службову невідповідність. Тобто завершення переатестації службовців 

органів внутрішніх справ засвідчило, що дана подія в новітній історії 

України не досягла своєї мети через недосконалість законодавства, яке її 

урегульовувало. Ті цілі, які були визначені в актах законодавства, та цілі, які 

на практиці декларувались керівництвом держави, відрізнялись. Із даного 

приводу автори аналітичної доповіді «Розбудова цілісності і доброчесності 

під час реформування поліції. Досвід України» дійшли висновку, що 

Інструкція про порядок проведення атестування поліцейських [2] з точки 

зору «очищення» кадрів була юридично невдалим документом. 

Формулювання підстав для атестації, строки, у які міліціонери переводилися 

на службу в поліцію, необґрунтованість висновків атестаційних комісій щодо 

звільнення (використовувались дані, отримані з мережі Інтернет, без 

підтвердження фактів) – усе це могло бути легко оскаржено в суді, і, власне, 

оскаржувалось [133, с. 66]. Тому працівники, які не пройшли атестацію, 

змогли поновитись на службі у судовому порядку, адже причини 

непроходження атестації та передбачені в законодавстві підстави, за яких 

працівника поліції можна було звільнити, не сходились. У свою чергу, 

службовці, які пройшли переатестацію, звільнялись через різні об’єктивні 

причини, у тому числі й низький рівень матеріального забезпечення. 

Після завершення даного процесу законодавство, яке було прийнято з 

метою переатестації працівників Національної поліції та її, власне, 

врегульовувало, зберегло свою чинність. Тому дослідження актуальних 

проблем правового регулювання атестації працівників поліції варто 

проводити саме у контексті зазначених процедур та норм Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] й Інструкції про 

порядок проведення атестування поліцейських [2], які їх урегульовують і на 

сьогодні. Варто підкреслити, що фактично усі дослідники проблем правового 

регулювання атестації працівників поліції пов’язують їх із названими 

«недосконалими» нормативно-правовими актами [2]. Наприклад, С.О. Лисий 

дійшов висновку, що більшість спірних ситуацій, які виникають під час 
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проведення атестування поліцейських, є наслідком недосконалої Інструкції 

про порядок проведення атестування поліцейських [2]. Дослідник 

підкреслив, що це стосується безпосередньо як самої Інструкції, так і форми 

документів, які не передбачають відповідних пунктів, що у подальшому і 

тягне за собою виникнення судових спорів та негативні правові наслідки [30, 

с. 64]. Інші дослідники питань правового регулювання атестації працівників 

поліції також відзначають недосконалість положень даних нормативно-

правових актів. У результаті аналізу наукової літератури нами було 

встановлено, що проблемами правового регулювання атестації працівників 

поліції, на які вказують вітчизняні науковці, є наступні: 

1) закріпленням в Законі України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37] та в Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських [2] порядку проведення атестації працівників 

поліції законодавець не досягнув основної мети атестації поліцейських після 

Революції гідності – «тотальної переатестації»; 

2) в Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2] 

відсутні положення, які б визначали перелік діагностик, що застосовуються 

при проведенні атестації; 

3) Інструкцією про порядок проведення атестування поліцейських [2] 

при визначенні критеріїв, які враховують атестаційні комісії при прийнятті 

рішень стосовно поліцейського, не передбачено критерії фігурування у 

справах про побиття громадян на Майдані, участі у корупційних злочинах чи 

інших незаконних діях; 

4) у протоколі, яким оформлюється рішення атестаційної комісії за 

результатами атестації працівника поліції, не зазначається підстава для 

прийнятого рішення; 

5) сумнівним є склад атестаційних комісій, передбачений розділом ІІ 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2], до яких 

«можуть бути включені» працівники підрозділів кадрового забезпечення, 

Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, практичної 
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психології та інші працівники апарату Національної поліції України чи 

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

МВС, громадських, правозахисних організацій, представники проектів 

міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової 

інформації, хоча ряд із зазначених суб’єктів мають обов’язково включатись 

до таких комісій для забезпечення об’єктивного характеру процедури 

атестації працівників поліції.  

Коротко охарактеризуємо кожну із зазначених проблем. 

Так, перша з них – недосягнення основної мети атестації поліцейських 

після Революції гідності – «тотальної переатестації». Як нами встановлено, 

це було спричинено тим, що список підстав, за якими працівник може бути 

включений до переліку осіб, які підлягають атестуванню, є таким, що 

дозволив переатестуватись більшості колишніх міліціонерів. Будь-яка інша 

підстава, за якою особу було включено до списку працівників, що підлягають 

атестуванню, окрім тих, які передбачені частиною 2 статті 57 Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та в пункті 3 

розділу І Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2], є 

незаконною. 

Так, положення частини 2 статті 57 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] пункту 3 розділу І Інструкції про 

порядок проведення атестування поліцейських [2], які передбачають підстави 

для проведення атестування поліцейського, є такими, що закріплюють 

вичерпний перелік підстав атестування поліцейських, до яких віднесено 

призначення на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без 

проведення конкурсу, вирішення питання про переміщення на нижчу посаду 

через службову невідповідність, вирішення питання про звільнення із служби 

в поліції через службову невідповідність. Інші випадки проведення 

атестування поліцейських у даних нормативно-правових актах відсутні. Тому 

будь-яка оцінка ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та 

кваліфікаційного рівнів поліцейських, яка була здійснена Національною 
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поліцією протягом 2015-2016 років на власний розсуд, без настання 

зазначених вище обставин, була визнана судами безпідставною і, відповідно, 

протиправною [30, с. 59, 60]. Відповідно, передбачені події в результаті так і 

не набули ознак «тотальної переатестації», яка була запланована, у тому 

числі, й концепцією «100 днів якості Національної поліції України» [136], 

адже в результаті суди по всій Україні визнали незаконними велику кількість 

рішень атестаційних комісій, тому в результаті їх рішення не спричинили 

ніяких правових наслідків. Звернення до судової практики засвідчило, що 

рішення атестаційних комісій дійсно визнавались протиправними та 

скасовувались. 

Наприклад, Одеський апеляційний адміністративний суд у постанові по 

справі № 815/1863/16 [137] визнав протиправним та скасував рішення 

(висновок) Атестаційної комісії № 13 Головного управління Національної 

поліції в Одеській області від 04.03.2016, яке було оформлене протоколом від 

04.03.2016 і на підставі якого в розділі ІV «Результати атестування (висновок 

атестаційної комісії)» атестаційного листа позивач був визнаний таким, що 

займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню із служби в поліції через 

службову невідповідність. У процесі розгляду справи було встановлено, що 

за період служби в органах внутрішніх справ та в органах поліції на займаній 

посаді позивач характеризувався виключно позитивно. Згідно з висновком 

керівника позивач «займаній посаді відповідав». За результатами тестування 

загальних навичок позивач набрав 47 балів з 60 можливих, а з професійного 

тестування – 33 бали з 60 можливих. Проте після проходження тестування 

позивача було направлено на атестування. За результатами атестування його 

було визнано таким, що займаній посаді не відповідає та підлягає звільненню 

із служби в поліції через службову невідповідність. Згідно з протоколом 

засідання комісії позивачу ставились питання, які стосувались і професійної 

діяльності поліцейського, мотивації щодо подальшого проходження служби 

та інші питання, проте атестаційна комісія ані у протоколі, ані у 

атестаційному листі не зазначила, що стало підставою для прийняття 
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рішення про невідповідність займаній посаді. Аргументація позивача 

стосувалась того, що його переатестація не відповідала положенням частини 

2 статті 57 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII [37] та пункту 3 розділу І Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських [2], а отже, його атестування було протиправним 

та незаконним, адже позивач не належав до категорії працівників, які 

підлягають атестації. Окрім того, до складу атестаційної комісії не було 

включено кваліфікованих працівників та представника профспілкового 

органу; питання, які ставились позивачу жодним нормативно-правовим 

актом не передбачені; відповіді на поставлені питання не давали можливості 

зробити негативний висновок щодо його особи. Відомості про те, що позивач 

якісно виконував покладені на нього функціональні обов’язки та відповідав 

займаній ним посаді безпідставно не були враховані. 

На інший аспект цієї проблеми звернув увагу С.М. Бортник. Його 

сутність полягає у тому, що згідно із пунктом 9 перехідних положень Закону 

України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] 

працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції за умови 

відповідності вимогам до поліцейських, визначеним цим Законом, упродовж 

трьох місяців з дня опублікування цього Закону могли бути прийняті на 

службу до поліції шляхом видання наказів про призначення за їх згодою чи 

за результатами проходження конкурсу на посади, що заміщуються 

поліцейськими, у будь-якому органі (закладі, установі) поліції [138, с. 29]. 

Тобто, незважаючи на те, що концепцією «100 днів якості Національної 

поліції України» [136] декларувалась переатестація працівників поліції та 

звільнення від колишніх корумпованих кадрів, працівники міліції мали право 

на вступ до Національної поліції в обхід конкурсу та переатестації. При 

цьому обов’язкова переатестація колишніх співробітників органів внутрішніх 

справ ні нормами Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 

№ 580-VIII [37], ні нормами Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] не передбачалась [138, с. 28]. Із даного приводу 
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О.В. Бударний здійснив посилання на судову практику, а саме на постанову 

Харківського окружного адміністративною суду від 08.11.2016 по справі 

№ 820/4890/16 [139]. Суд постановив скасувати висновок Атестаційної 

комісії № 18 Головного управління Національної поліції в Харківській 

області від 11.08.2016 стосовно невідповідності позивача займаній посаді та 

звільненню із служби в поліції через службову невідповідність та скасувати 

наказ Головного управління Національної поліції в Харківській області про 

звільнення із служби в поліції позивача. Таке рішення було аргументовано 

тим, що атестація поліцейських може здійснюватися лише з підстав, 

передбачених частиною 2 статті 57 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та Інструкцією про порядок 

проведення атестування поліцейських [2]. Оскільки переатестація позивача 

не була підкріплена нормативно-правовими актами та не було здійснена у 

відповідності з підставами, передбаченими Інструкцією про порядок 

проведення атестування поліцейських [2], суд дійшов висновку про те, що 

переатестація не є законною, оскільки факт її проведення не підкріплено 

ніякими нормативними актами. Більше того, суд зазначив у постанові, що під 

час переходу з міліції на службу до органів поліції достатньо виявлення 

бажання працівника міліції та видання наказу про переведення [140, с. 161]. 

Іншими словами, як нами зазначалось раніше, здійснення переатестації 

працівників міліції для їх вступу до Національної поліції не було підкріплено 

нормативно. Положення Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] застосовувались всупереч діючому законодавству.  

Як можемо переконатись на прикладі цих справ, «тотальна 

переатестація» не відбулась, тому що її було проведено всупереч 

положенням частини 2 статті 57 Закону України «Про Національну поліцію» 

від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та пункту 3 розділу І Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських [2], які були спеціально прийняті для 

урегулювання цієї процедури. Конкретні законодавчі зміни, які мають бути 

внесені до змісту даних нормативно-правових актів будуть розглянуті нами 
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як окремі проблеми, а вирішення проблеми провалу «тотальної 

переатестації» має бути здійснене шляхом повторної переатестації, яка 

врахує всі помилки даної процедури, яка реалізовувалась протягом 2015-2016 

років. Для цього, на нашу думку, варто прийняти спеціальний нормативно-

правовий акт, норми якого будуть присвячені виключно переатестації та не 

поширюватимуться на регламентацію інших процедур.  

Такий нормативно-правовий акт було б доцільно назвати «Інструкція 

про порядок проведення переатестації поліцейських» та затвердити 

відповідним наказом Міністерства внутрішніх справ України. 

У розділі І такого нормативно-правового акта варто було б обов’язково 

зазначити мету розробки цієї Інструкції, а саме: 

«1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України «Про 

Національну поліцію» та Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських, визначає порядок переатестації поліцейських, яка проводиться 

в апараті Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) 

органах (закладах, установах) Національної поліції України (далі – органи 

поліції) з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей 

поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на підставі глибокого 

і всебічного вивчення їхньої попередньої службової діяльності, участі у 

корупційних злочинах чи інших незаконних діях, у тому числі під час подій 

Революції гідності, встановлення їхньої професійної мотивації та сприйняття 

реформи Національної поліції України». 

Також у цьому ж розділі необхідно обов’язково передбачити норму, 

яка закріпить обов’язковий характер проходження даної процедури для усіх 

службовців Національної поліції України, у тому числі й тих, які проходили 

службу у даних органах до 2016 року, та тих, хто не пройшов переатестацію 

у 2015-2016 роках, проте був поновлений рішенням суду: 

«3. Переатестації підлягають усі поліцейські, у тому числі: 

1) поліцейські, які пройшли переатестацію в 2015-2016 роках; 
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2) поліцейські, які не пройшли переатестацію в 2015-2016 роках, але 

були поновлені на посаді у судовому порядку; 

3) поліцейські, які були призначені на посаду після 2016 року і 

підлягають переатестації вперше». 

Важливо в Інструкції про порядок проведення переатестації 

поліцейських встановити строки її реалізації, адже даний документ має 

тимчасову дію. На нашу думку, варто передбачити у прикінцевих 

положеннях момент, з якого нормативний акт набирає чинності, а також 

подію, з якої він остаточно втрачає чинність. Дана норма могла б мати 

наступний вигляд: 

«1. Інструкція набирає чинності з дня її опублікування. 

2. Інструкція діє до прийняття рішення Міністерством внутрішніх 

справ України про завершення процедури переатестації працівників поліції». 

Отже, зміст тих норм, які стосуються регламентації діяльності 

атестаційних комісій та повноважень їх учасників, може бути близьким до 

змісту відповідних розділів Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2]. Проте варто звернути особливу увагу на наступні моменти: 

– по-перше, на нашу думку, до атестаційних комісій в обов’язковому 

порядку мають залучатись працівники підрозділів практичної психології 

апарату Національної поліції України (для оцінки психологічного портрету 

поліцейського, який проходить переатестацію), представники громадських та 

правозахисних організацій чи громадськості та засобів масової інформації 

(для засвідчення прозорості процедури переатестації, а також для сприяння 

встановленню участі поліцейських у корупційних злочинах чи інших 

незаконних діях, у тому числі під час подій Революції гідності). Така норма 

матиме наступний вигляд: 

«До зазначених вище атестаційних комісій в обов’язковому порядку 

повинні бути включені працівники підрозділів практичної психології апарату 

Національної поліції України, представники громадських та правозахисних 

організацій чи громадськості та засобів масової інформації. 
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Представники громадських та правозахисних організацій чи 

громадськості 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»; 

– по-друге, в Інструкції про порядок проведення переатестації 

поліцейських варто в обов’язковому порядку регламентувати деякі 

процедури переатестації, зокрема діагностування психологічного портрета 

поліцейського, який проходить переатестацію, та його мотивації до служби в 

Національній поліції, а також процедуру дослідження матеріалів попередньої 

службової діяльності, матеріалів, які свідчать про участь поліцейського у 

корупційних злочинах чи інших незаконних діях, у тому числі під час подій 

Революції гідності. Тому в розділі V «Порядок організації, підготовки, 

проведення тестування» варто передбачити наступні норми: 

«Кожен поліцейський проходить співбесіду із працівником підрозділу 

практичної психології апарату Національної поліції України з метою 

діагностування психологічного портрета поліцейського та його мотивації до 

служби в органах поліції. 

Поліцейські, в яких діагностовано алкогольну чи наркотичну 

залежність, прояви девіантної поведінки, виражені ознаки нервово-психічної 

нестійкості та порушення поведінкової регуляції не можуть бути 

переатестовані для подальшої служби в органах поліції. 

Результати співбесіди поліцейського із працівником підрозділу 

практичної психології апарату Національної поліції України фіксуються у 

відомості про результати співбесіди»; 

«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». 
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У пункті 16 розділу IV Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] визначено критерії, які мають враховувати атестаційні 

комісії при прийнятті рішень стосовно поліцейського. Закріплюючи таку 

норму у змісті Інструкції про порядок проведення переатестації 

поліцейських, варто даний перелік доповнити наступними критеріями: 

«Атестаційні комісії при прийнятті рішень стосовно поліцейського 

повинні враховувати такі критерії: 

[…] 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». 

Таким чином, у «тотальній переатестації» працівників поліції ми 

вбачаємо вирішення більшості проблем реформи органів внутрішніх справ 

нашої держави. Відповідно, чинне законодавство про атестацію працівників 

поліції, яке, у першу чергу, становлять стаття 57 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та Інструкція про 

порядок проведення атестування поліцейських [2], не здатне належним 

чином врегулювати дану процедуру, адже дані норми регламентують 

атестацію працівників поліції у контексті перевірки й оцінювання 

професійної кваліфікації поліцейських на предмет їх відповідності займаній 

посаді, а не «тотальної переатестації», спрямованої на формування нового 

високопрофесійного кадрового складу Національної поліції. 

У свою чергу, інші виділені нами проблеми правового регулювання 

атестації працівників поліції стосуються безпосередньо чинного 

законодавства, а також тієї процедури атестації працівників поліції, яка 

передбачена в частині 2 статті 57 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та пункті 3 розділу І Інструкції про 

порядок проведення атестування поліцейських [2]. Так, першою серед них є 

відсутність в чинній Інструкції про порядок проведення атестування 
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поліцейських [2] положень, які б визначали перелік діагностик, що 

застосовуються при проведенні атестації. Зокрема, як відзначає Р.Г. Валєєв, 

серед критеріїв оцінювання, передбачених пунктом 16 розділу IV Інструкції 

про порядок проведення атестування поліцейських [2], немає ані професійної 

мотивації, ані адекватного сприйняття реформи [141, с. 118]. Так, як нами 

відзначалось раніше, пункт 16 розділу IV Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських [2] визначає, що атестаційні комісії при прийнятті 

рішень стосовно поліцейського повинні враховувати такі критерії: 1) повноту 

виконання функціональних обов’язків (посадових інструкцій); 2) показники 

службової діяльності; 3) рівень теоретичних знань та професійних якостей; 

4) оцінки з професійної і фізичної підготовки; 5) наявність заохочень; 

6) наявність дисциплінарних стягнень; 7) результати тестування; 

8) результати тестування на поліграфі (у разі проходження). Проте, на наше 

переконання, такий перелік критеріїв  не є повним.  

Р.Г. Валєєв акцентує увагу на тому, що в Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських [2] необхідність зазначення мотивів 

рішення комісії встановлена лише для протоколів апеляційної атестаційної 

комісії. Тому, як правило, в протоколах звичайних комісій не зазначаються 

підстави прийняття рішення, тобто з їх змісту неможливо зрозуміти, чому 

саме особи займаній посаді не відповідають та підлягають звільненню із 

служби в поліції через службову невідповідність. При цьому дослідник 

наводить ряд прикладів із судової практики, коли в певних випадках у 

протоколах комісії зазначалось, що відповідні рішення були «мотивовані 

тим, що скаржник проявив низький рівень мотивації для подальшої служби в 

поліції», або комісією вказувалось, що у відповідача «незрозуміла мотивація 

щодо подальшої роботи, низький професійний рівень/потенціал, незнання 

законодавчої бази, низька гнучкість до змін і готовність прийняти нові 

стандарти і цінності поліції, небачення корупційних ризиків на своїй посаді і 

в своєму підрозділі...» [141, с. 118]. Тому в таких справах суддями 

приймались рішення про те, що висновок (рішення) комісії є немотивованим 
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і не підтверджується жодними матеріалами чи доказами. Таким чином, одна 

із проблем правового регулювання атестації працівників поліції полягає у 

тому, що під час даного процесу не діагностується ні мотивація 

поліцейського до служби, ні його психологічне становище загалом, що 

включає алкогольну чи наркотичну залежність, прояви девіантної поведінки, 

виражені ознаки нервово-психічної нестійкості та порушення поведінкової 

регуляції. 

У контексті формулювання нами пропозиції щодо прийняття та 

впровадження Інструкції про порядок проведення переатестації поліцейських 

було запропоновано додаткове проведення співбесіди із працівником 

підрозділу практичної психології апарату Національної поліції України. На 

нашу думку, аналогічні зміни варто внести до пункту 16 розділу IV 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2], 

доповнивши його підпунктом 9): 

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

психології апарату Національної поліції України […]» 

Також пропонуємо доповнити розділ IV пунктами 21-25 такого 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. 

23. Поліцейські, в яких діагностовано алкогольну чи наркотичну 

залежність, прояви девіантної 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 із служби в поліції через службову невідповідність, 
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діагностування алкогольної чи наркотичної залежності, проявів девіантної 

поведінки, виражених ознак нервово-психічної нестійкості та порушення 

поведінкової регуляції, такий поліцейський підлягає звільненню із 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». 

Отже, для вирішення проблеми відсутності в чинній Інструкції про 

порядок проведення атестування поліцейських [2] положень, які б визначали 

перелік спеціальних діагностик, що застосовуються при проведенні атестації, 

необхідно, на нашу думку, доповнити зміст даного нормативно-правового 

акта положенням про проведення співбесіди із працівником підрозділу 

практичної психології апарату Національної поліції України. Результатом 

співбесіди має стати встановлення психологічного портрету поліцейського та 

наявності у нього мотивації до служби в органах поліції. Якщо встановлені 

психологічні порушення є несумісними із призначенням на вищу посаду, 

приймається одне із наступних рішень: 1) поліцейський займаній посаді 

відповідає; 2) поліцейській займаній посаді не відповідає, підлягає 

переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність; 3) 

поліцейський займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню із служби в 

поліції через службову невідповідність. 

Наступна проблема полягає у тому, що в Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських [2] відсутні критерії врахування 

фігурування поліцейського у подіях Революції гідності, участі у корупційних 

злочинах чи інших незаконних діях, якими мають керуватися атестаційні 

комісії при прийнятті рішень стосовно поліцейського, наприклад,  щодо його 

призначення на вищу посаду,  

Навіть у тому випадку, якщо «тотальна переатестація» працівників 

поліції так і не буде проведена, варто враховувати, що на даний момент 

персонал Національної поліції у значній мірі сформований із осіб, які були 
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залучені до вчинення злочинів під час Революції гідності, а також тих осіб, 

які могли бути задіяні у інших злочинах чи незаконних діях. Такі особи 

поновились на посадах у судовому порядку через недосконалість 

вітчизняного атестаційного законодавства та продовжують свою службову 

діяльність. Проте слід зауважити, що у відповідності з частиною 2 статті 57 

Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] та 

пунктом 3 розділу І Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] такі особи можуть підлягати атестації при призначенні на 

вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення 

конкурсу, при вирішенні питання про переміщення на нижчу посаду через 

службову невідповідність, при вирішенні питання про звільнення із служби в 

поліції через службову невідповідність. На нашу думку, при здійсненні 

кожного із зазначених видів атестації працівників поліції має бути враховано 

те, чи фігурував такий поліцейський у подіях Революції гідності, чи брав 

участь у корупційних злочинах та інших незаконних діях. Очевидно, що 

такий поліцейський не може бути призначений на вищу посаду, лише у 

виняткових випадках він може бути залишений на службі. 

Для вирішення зазначеної проблеми, на наше переконання, необхідно 

закріпити в Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2] 

норми, які передбачають дослідження у процесі атестації участі 

поліцейського в злочинах Революції гідності чи інших неправомірних 

діяннях. Такі норми вже формулювались нами у пропозиції щодо прийняття 

Інструкції про порядок проведення переатестації поліцейських. Із 

урахуванням зроблених висновків для вирішення досліджуваної проблеми 

пропонуємо здійснити наступне: 

1) доповнити пункт 16 розділу IV Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських [2] підпунктом 10) такого змісту: 

«[…] 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»; 
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2) доповнити із урахуванням вже запропонованих раніше змін розділ 

IV Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2] 

пунктами 26, 27 виклавши їх у такій редакції:  

«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 із служби в поліції через службову невідповідність». 

Таким чином, кожен із поліцейських, який не пройшов переатестацію в 

2015-2016 роках та був поновлений через суд, у разі повторної атестації 

повинен бути перевірений на предмет його участі в злочинах, особливо в 

злочинах Революції гідності. Якщо його вина буде доведена, він не може 

претендувати на призначення на вищу посаду та має бути звільнений із 

служби в поліції через службову невідповідність. 

Наступна виділена нами проблема полягає у тому, що в протоколі, 

яким оформлюється рішення атестаційної комісії, не зазначається підстава 

для прийнятого рішення. Так, С.С. Лукаш пропонує заборонити проводити 

атестацію у випадках, які не передбачені законодавством, та зобов’язати 

атестаційні комісії чітко вказувати підстави для визнання працівника поліції 

таким, що не відповідає займаній посаді та підлягає звільненню [105, с. 102]. 

Проте по суті така заборона вже встановлена чинним законодавством. 

Зокрема у частині 2 статті 57 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37] та пункті 3 розділу І Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських [2] закріплено вичерпний перелік із 

трьох підстав, за яких проводиться атестація працівників поліції. Будь-яка 

інша підстава потребує додаткового нормативного врегулювання, наприклад 

прийняття Інструкції про порядок проведення переатестації поліцейських, як 
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нами було запропоновано раніше у даній роботі. Щодо зобов’язання 

атестаційних комісій чітко вказувати підстави для визнання працівника 

поліції таким, що не відповідає займаній посаді та підлягає звільненню, на 

нашу думку, така пропозиція має бути реалізована шляхом внесення змін до 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2]. З цією 

метою необхідно внести зміни до пункту 20 розділу ІV даного нормативно-

правового акта, сформулювавши його 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 із служби в поліції через службову 

невідповідність, у протоколі мають бути вказані підстави для прийняття 

такого рішення». 

Отже, на нашу думку, вирішення цієї проблеми потребує чіткого 

визначення у протоколі атестаційної комісії підстав для прийняття рішення 

про звільнення поліцейського із служби в поліції. Відсутність такої 

аргументації може стати приводом для оскарження поліцейським рішення 

атестаційної комісії через його безпідставність. Втім, як нами неодноразово 

наголошувалось у даній роботі, Інструкцією про порядок проведення 

атестування поліцейських [2] чітко визначено критерії, згідно з якими 

відбувається перевірка й оцінювання професійної кваліфікації поліцейських 

на предмет їх відповідності займаній посаді. Декілька додаткових критеріїв 

були запропоновані нами в рамках даного підрозділу. Якщо особа не 

відповідає їм, про це має бути зазначено в протоколі атестаційної комісії з 

метою аргументації прийнятого рішення. 

Остання виділена нами проблема правового регулювання атестації 

працівників поліції полягає у тому, що склад атестаційних комісій, 

передбачений розділом ІІ Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2], є сумнівним. У даній нормі зазначено, що до складу 

атестаційних комісій «можуть бути включені» працівники підрозділів 
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кадрового забезпечення, Департаменту внутрішньої безпеки Національної 

поліції України, практичної психології та інші працівники апарату 

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

депутати України, працівники МВС, громадських, правозахисних 

організацій, представники проектів міжнародної технічної допомоги, 

громадськості та засобів масової інформації. Але, на нашу думку, деякі із 

зазначених суб’єктів мають обов’язково включатись до таких комісій для 

забезпечення об’єктивного характеру процедури атестації працівників 

поліції. 

У першу чергу, такими особами, з нашої точки зору, повинні бути 

працівники підрозділів практичної психології апарату Національної поліції 

України. Робота в органах внутрішніх справ в більшості випадків має 

екстремальний характер, що що справляє значний вплив на психіку 

поліцейських та їх діяльність. Це пов’язано із затриманням злочинців і 

злосних порушників Правил дорожнього руху, звільненням заручників, 

застосуванням зброї, забезпеченням правопорядку в період масових заходів, 

виконанням інших службових завдань [142, с. 246-255]. Тому при здійсненні 

атестації працівників поліції, на нашу думку, обов’язковою є присутність у 

комісії психолога, який здатний оцінити психологічний стан поліцейського, 

котрий атестується.  

Також варто відзначити ту роль, яку відіграють останніми роками 

представники громадських та правозахисних організацій чи громадськості у 

сприянні правоохоронним органам при виявленні осіб, які здійснювали 

злочини проти Української держави та її громадян. Наприклад, в Україні 

функціонує вебресурс «Миротворець», на який представники громадських та 

правозахисних організацій чи громадськості заносять дані про вчинення 

особами злочинів проти суверенітету та територіальної цілісності України. У 

подібний чи інші способи здійснюється взаємодія громадськості з іншими 

правоохоронними органами. Саме тому, на нашу думку, важливо, щоб 

представники громадських та правозахисних організацій чи громадськості 
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були обов’язково представлені в атестаційних комісіях при атестуванні 

поліцейських. 

Такі норми, якими варто було б доповнити Інструкцію про порядок 

проведення атестування поліцейських [2], вже розглядались нами в рамках 

пропозиції прийняття Інструкції про порядок проведення переатестації 

поліцейських. Проте навіть у тому випадку, коли «тотальна переатестація» 

поліцейських так і не буде реалізована, участь таких осіб є важливою і при 

призначенні поліцейських на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади 

здійснюється без проведення конкурсу, вирішенні питання про переміщення 

на нижчу посаду через службову невідповідність, вирішенні питання про 

звільнення із служби в поліції через службову невідповідність. Для цього 

пропонуємо внести зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських [2], виклавши його у такій редакції:  

«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 проектів міжнародної технічної 

допомоги та засобів масової інформації. 

Кандидати з числа народних депутатів України, працівників МВС, 

проектів 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».  

Також необхідно у цьому ж контексті доповнити цей розділ пунктом 5 

наступного змісту: 

«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. 



 155 

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». 

Отже, вирішення проблеми недосконалості складу атестаційних 

комісій, на нашу думку, варто здійснити шляхом обов’язково залучення 

працівників підрозділів практичної психології апарату Національної поліції 

України та представників громадських і правозахисних організацій чи 

громадськості. Обов’язковий характер у даному контексті обумовлений тим, 

що, як нами встановлено раніше, критерії, які досліджуються під час 

атестації працівників поліції є доволі однобічними. Залучення до усіх 

атестаційних комісій вищезазначених суб’єктів дозволить виключити 

можливість переатестації тих поліцейських, які об’єктивно не можуть 

перебувати на своїй посаді. 

Підсумовуючи дослідження проблем правового регулювання атестації 

працівників поліції, відзначимо, що у даній роботі нами було запропоновано 

два шляхи їх вирішення. Першим із них є прийняття нового нормативно-

правового акта – Інструкції про порядок проведення переатестації 

поліцейських, реалізація положень якої дозволить провести передбачену ще в 

2015 році «тотальну переатестацію». Такий шлях, на нашу думку, є менш 

ймовірним, проте більш ефективним, адже його впровадження дозволить 

одночасно вирішити багато проблем функціонування органів Національної 

поліції. Інший шлях – внесення ряду змін до змісту Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських [2]. Як засвідчило наше дослідження, 

переатестація працівників поліції була провалена саме через недосконалість 

даного нормативно-правового акта, прогалини якого надали неатестованим 

міліціонерам можливість поновитись на службі у судовому порядку. Саме 

тому важливо, щоб проблематика даного нормативно-правового акта була 

вирішена у найкоротші строки, адже це впливає на атестування поліцейських 

при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється 



 156 

без проведення конкурсу, на атестування поліцейських для вирішення 

питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність 

та на атестування поліцейських для вирішення питання про звільнення із 

служби в поліції через службову невідповідність. 

 

3.2 Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання 

атестації працівників поліції: напрями запозичення у національне 

трудове законодавство 

 

Питання трансформаційних процесів у правоохоронній сфері ще з 

моменту проголошення Україною незалежності перманентно перебували в 

сфері інтересів вітчизняних науковців. Проголошений курс на 

євроінтеграцію потребував приведення у відповідність з європейськими 

стандартами усіх сфер суспільного життя. Правоохоронна сфера довгий час 

вважалась в Україні однією із найбільш проблемних, а після подій Революції 

гідності суспільна довіра до органів внутрішніх справ взагалі зникла. Стало 

очевидним, що органи міліції потребують кардинальних як структурних, так 

і кадрових змін. Актуальність даного курсу посилилась утвердженням 

євроінтеграційних цілей нашої держави та визначенням новосформованим 

урядом держави першочергових реформ, метою яких було викорінення 

корупції та беззаконня з судової та правоохоронної систем. Серед 

запланованих реформ було і переформатування органів внутрішніх справ, 

одним із важливих етапів якого стало прийняття Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37]. До вступу в дію даного 

нормативно-правового акта поліція працювала відповідно до Закону України 

«Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII [143]. Як продемонстрував 

подальший досвід функціонування даного органу, до сьогоднішнього дня 

мають місце складнощі у зміні принципів його діяльності [144]. 

Ряд науковців вивчали питання зарубіжного досвіду у контексті 

досліджуваної сфери. До них варто віднести таких: А.Е. Світлична [145], І.О. 
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Святокум [146], І.А. Сербін-Жердецька [147], І.В. Слободенюк [148], 

О.М. Смірнова [149], В.В. Сокуренко [150], Х.В. Солнцева [151], 

К.В.Тітуніна [152], В.А. Троян [153], В.І. Фелик [154], О.П. Цуркан [155], 

В.В. Чумак [156], Г.В. Чухраєва [157], Р.С.  Шелудяков [158]. 

При реформуванні органів Національної поліції України за основу був 

взятий досвід зарубіжних держав, які раніше успішно здійснили такі 

перетворення. Однією із таких держав стала Грузія. Для цього до роботи над 

реформою в Україну були запрошені грузинські фахівці, перед якими стояла 

задача у найкоротші строки створити в Україні дієвий та ефективний 

правоохоронний орган, який служить суспільству шляхом забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку. 17 листопада 2015 року було представлено концепцію 

«100 днів якості Національної поліції України» [136], яка являла собою 

документ, що містив низку революційних за змістом завдань реформування 

органів внутрішніх справ нашої держави, запланованих для реалізації 

упродовж 100 днів. Його авторами була грузинська команда реформаторів у 

складі заступника міністра ВС Еки Згуладзе та новопризначеного керівника 

Національної поліції Хатії Деканоїдзе, які успішно провели аналогічну 

реформу в Грузії. В рамках реформи органів внутрішніх справ України 

планувалось здійснити такі заходи: провести переатестацію працівників 

поліції, звільнити її від колишніх корумпованих кадрів, залучити до служби у 

новій Національній поліції велику кількість нових, мотивованих, 

кваліфікованих кадрів. Окрім цього, запроваджувалась нова оцінка 

діяльності поліції, рівня корупції у підрозділах поліції, декларувався відхід 

від традиційних числових показників,  а також передбачався ряд інших нових 

процедур у діяльності Національної поліції, які в теорії мали наблизити 

даний орган до кращих європейських та світових стандартів функціонування 

правоохоронних органів. Було заплановано повну зміну підходів до 

перевірки й оцінювання професійної кваліфікації працівників поліції на 

предмет їх відповідності займаній посаді або здійснюваній роботі. Проте, як 
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засвідчує досвід функціонування даного органу, побудувати Національну 

поліцію як правоохоронний орган європейського рівня в Україні так і не 

вдалось. Система правоохоронних органів, яка б цілком відповідала 

міжнародним стандартам, в Україні так і не сформована до сьогодні. Критиці 

у суспільстві традиційно піддаються невисока ефективність професійної 

діяльності поліції, корумпованість працівників, слабко налагоджена 

взаємодія із громадянами, невиконання завдань забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку. Це варто пов’язати і з проблематикою прийнятого законодавства, 

яка була нами проаналізована в попередньому підрозділі, і з відсутністю 

політичної волі на запровадження принципово нових стандартів діяльності 

даного правоохоронного органу. Проте однією із основних причин невдачі 

реформи Національної поліції став провал процедури переатестації, 

внаслідок якої кадровий склад новоутвореного органу фактично не змінився. 

Відповідно, у самих «переатестованих» правоохоронців воля навчитись 

працювати в нових умовах також була відсутня і всі попередні проблеми так 

і залишились актуальними.  

На сьогодні довіра українців до Національної поліції становить близько 

37,8% [159]. Для порівняння, правоохоронним органам у США довіряють 66-

70% населення, а для Західної Європи цей показник дорівнює в середньому 

61% [160, с. 33]. Наведені дані свідчать про необхідність продовження 

здійснення заходів, спрямованих на модернізацію національної 

правоохоронної системи. При цьому великого значення набуває вивчення 

зарубіжного досвіду функціонування поліцейських структур, особливо тих 

країн, в яких органи поліції заслужено користуються високою репутацією. 

Дослідження позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання 

атестації працівників поліції надасть можливість краще розібратися в 

проблемах оцінки на підставі глибокого і всебічного вивчення ділових, 

професійних, особистих якостей поліцейських в Україні, їх освітнього та 

кваліфікаційного рівнів, визначення відповідності посадам, а також 
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перспектив їхньої службової кар’єри, а також на основі цього розробити 

більш ефективні заходи щодо розвитку та вдосконалення існуючої процедури 

та законодавства, яке її урегульовує. Незважаючи на те, що поліцейські 

органи зарубіжних країн мають суттєві відмінності від вітчизняних і 

функціонують в інших реаліях, в Україні вже було здійснено спробу 

реформування правоохоронних органів на основі зарубіжного досвіду, тому 

продовження таких процесів, на нашу думку, є логічним.  

Зарубіжний досвід реформування органів поліції вивчали такі 

вітчизняні автори: І.В. Балабан, В.М. Бесчастний, В.М. Білик, С.І. Братков, 

О.М. Брисковська, В.Д. Гвоздецький, В.О. Заросило, В.О. Ільницький, 

М.Ф. Криштанович, І.М. Охріменко, О.С. Проневич, В.О. Січкар, 

О.Ю. Татаров, І.В. Фільштейн, О.П. Цуркан, Д.В. Швець, О.Н. Ярмиш. 

Водночас провал процедури атестації та недоліки у її правовому регулюванні 

свідчать про те, що в сучасних умовах залишається актуальним для 

дослідження питання пошуку шляхів удосконалення даного інституту на 

основі позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання атестації 

працівників поліції, адже у багатьох зарубіжних державах дані процеси 

пройшли більш ефективно. 

Загалом можна стверджувати, що у нормативних документах, які 

регламентують просування по службі працівників поліції багатьох країн, не 

визначено норм, присвячених регулюванню процедур атестації. Наприклад, у 

частині 2 статті 57 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37] встановлено, що атестування поліцейських 

проводиться: при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади 

здійснюється без проведення конкурсу; для вирішення питання про 

переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність; для 

вирішення питання про звільнення із служби в поліції через службову 

невідповідність. Також в Україні було прийнято спеціальний нормативно-

правовий акт для регламентації цього питання – Інструкцію про порядок 

проведення атестування поліцейських [2]. У свою чергу, аналізуючи 
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законодавство зарубіжних держав, навіть тих, на досвід яких спиралась 

Україна у процесі реформування, можна зробити висновок, що подібні норми 

у їх законодавстві відсутні або ж передбачають менший обсяг вимог до 

поліцейського. Наприклад, в Італії в Законі «Про поліцію» міститься вказівка 

на те, що претендент на просування по службі повинен мати необхідні 

фізичні дані, розумові та культурні здібності, щоб виконувати обов’язки, які 

передбачені новою керівною посадою [161, с. 78]. Для порівняння, згідно із 

пунктом 16 розділу ІV Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] критеріями, за якими проводиться атестація поліцейських в 

Україні, є повнота виконання функціональних обов’язків (посадових 

інструкцій), показники службової діяльності, рівень теоретичних знань та 

професійних якостей, оцінки з професійної і фізичної підготовки, наявність 

заохочень, наявність дисциплінарних стягнень, результати тестування, 

результати тестування на поліграфі (у разі проходження). Звернемо увагу на 

те, що законодавство України по суті передбачає всі ті ж самі критерії, що й 

законодавство Італії, проте особа поліцейського в України досліджується 

значно всебічніше.  

Проте наше дослідження засвідчило, що ряд держав, на відміну від 

України, успішно провели реформи національних поліцій і їх законодавства 

передбачають спеціальні процедури атестації працівників поліції, які було б 

доцільного вивчити  з метою пошуку напрямів запозичення у національне 

трудове законодавство. До таких держав нами віднесено, у першу чергу, 

Грузію та Сполучені Штати Америки.  

Доцільність вивчення досвіду Грузії пов’язана з тим, що саме реформа 

у цій державі стала основою для проведення української реформи поліції, а 

грузинські фахівці були активними учасниками української реформаторської 

діяльності в правоохоронній сфері. Крім того сучасна правоохоронна система 

Грузії побудована на основі міжнародного досвіду, в першу чергу, 

Сполучених Штатів Америки та провідних країн Європи. Даний досвід був 

адаптований до національних особливостей Грузії, а Україна здійснила 
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спробу адаптувати грузинський досвід до своїх реалій та умов. Грузинський 

досвід реформування поліції отримав позитивну оцінку західних та 

українських спеціалістів й експертів як найуспішніший на території 

колишнього Радянського Союзу. 

Як відзначає І.В. Фільштейн, одним із позитивних результатів реформи 

стала зміна відношення громадян до правоохоронних органів, а також поява 

поваги населення до поліції. Професія поліцейського означає повагу, 

громадяни вже не бачать в працівникові поліції злочинця в погонах, а тільки 

їх захисника та захисника справедливості [162, с. 91]. Проте, якщо 

звернутись до статистичних даних, можна відзначити, що за останні роки 

рівень довіри суттєво знизився. Так, у 2009 році рівень довіри громадян до 

поліції в Грузії становив 82%, що є дуже серйозним показником навіть на 

світовому рівні [163]. Проте у 2019 році даний показник вже становив 48% 

[164]. Це значно більше, ніж в Україні, проте у цілому не можна не 

відзначити негативну тенденцію до суттєвого падіння довіри за останнє 

десятиліття. Але в той самий час відсутні підстави заперечувати успішність 

реформи поліції в Грузії, адже ряд позитивних елементів грузинської 

реформи були використані при реформуванні правоохоронної системи 

України, а також низку елементів було б доречно використати у сучасних 

умовах. 

Варто звернути увагу на те, що при формуванні нової поліції 

реформатори виходили з першочергової необхідності ліквідації підрозділів, 

які повністю були паралізовані корупцією. Найбільш проблемним для 

населення був підрозділ дорожньої поліції, тому було прийнято рішення про 

його ліквідацію. Було звільнено 14 тисяч її співробітників, а замість даного 

підрозділу, керуючись досвідом США, створено єдину патрульну службу, 

яка, крім забезпечення правопорядку та безпеки на дорогах, стежила за 

порядком на вулицях, сприяла у вирішенні побутових проблем [165, с. 7]. 

Логіка реформаторів виходила з того, що дорожня поліція фактично 

перетворилася в цілковите злочинне угрупування, де в орбіту корупції, 
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хабарництва втягувалися навіть особи, які бажали працювати чесно та з 

дотриманням закону. Проте ліквідація дорожньої поліції не призвела до 

жодних серйозних наслідків у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

оскільки особовий склад дорожньої поліції практично не займався своїми 

професійними обов’язками. Окрім дорожньої поліції були ліквідовані 

підрозділи, які не впливали на криміногенну обстановку, були зайвими в 

системі охорони громадського порядку та безпеки, протидії 

правопорушенням [162, с. 91]. При цьому слід звернути увагу на те, що в 

Україні було прийнято спеціальне законодавство, яке врегулювало 

процедуру переатестації працівників міліції, а в Грузії таке спеціальне 

законодавство не було прийнято. Як нами відзначалось раніше, 

недосконалість положень Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37] та Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських [2] стала однією із передумов провалу переатестації 

працівників міліції. Для порівняння, Закон Грузії «Про поліцію» було 

прийнято лише у 2013 році [166], тобто фактично через 10 років після 

проведеної реформи поліції. Це означає, що «переатестація» працівників 

міліції здійснювалась згідно із законодавством про поліцію 1993 року, яке не 

містило жодних норм, які урегульовували дану процедуру. Те ж саме 

стосується і новоприйнятого Закону Грузії «Про поліцію» від 04.10.2013 

№ 1444-Iс [166]. Аналіз його норм дозволяє зробити висновок про те, що у 

змісті цього нормативно-правового акта не закріплено жодних норм, 

подібних до тих, які встановлені у статті 57 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37]. Також у правовій 

системі Грузії відсутні нормативно-правові акти, близькі за змістом до 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [2].  

Серед норм законодавства про поліцію, які безпосередньо стосуються 

питань, пов’язаних із атестацією, відзначимо статтю 37 Закону Грузії «Про 

поліцію» від 04.10.2013 № 1444-Iс [166], у якій визначені критерії для 

прийому особи на службу в органи поліції: вік, володіння державною мовою 
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Грузії, особисті і ділові якості, рівень освіти, фізична підготовка і стан 

здоров’я. Кадровий підрозділ Міністерства і спеціальна комісія відбирають 

кандидатів для прийняття на службу в поліцію, перевіряють їх стан здоров’я, 

фізичну підготовку, освіту і ділові якості. У разі прийняття на спеціальні 

посади, кандидати проходять в Академії Міністерства відповідну освітню 

програму чи курс спеціальної підготовки до або після прийняття на службу. 

Відповідно до статті 41 цього нормативно-правового акта підставами для 

звільнення поліцейського є наступні: скорочення штату, реорганізація, яка 

потягнула за собою скорочення штату, що у майбутньому значно полегшує 

процедуру звільнення працівників поліції під час наступних реформ та 

реорганізацій поліції Грузії. Ще однією підставою для звільнення є ліквідація 

структурного підрозділу. Тобто випадках, що мали місце у 2004 році, коли 

була ліквідована дорожня поліція та звільнено 14 тисяч її співробітників, такі 

звільнення відбуватимуться на підставі пункту «в» частини 1 статті 41 

Закону Грузії «Про поліцію» від 04.10.2013 № 1444-Iс [166]. Для порівняння, 

частина 1 статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37] також встановлює подібне положення – підпункт 

4 частини 1 передбачає можливість звільнення працівника поліції у зв’язку із 

скороченням штату або проведенням організаційних заходів. Відповідно, 

реформування органів Національної поліції можна кваліфікувати як 

«проведення організаційного заходу». Аналізуючи перелік підстав для 

звільнення працівника поліції, зробимо припущення, що зміст даної норми 

формулювався із урахуванням грузинського законодавства, адже відповідні 

положення є по суті ідентичними. Звернемо увагу на те, що Закон Грузії 

«Про поліцію» від 04.10.2013 №1444-Iс [166] взагалі не передбачає норм, 

пов’язаних із професійним навчанням поліцейських у процесі проходження 

служби. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII [37] такі норми встановлює, окрім цього, питання підвищення 

працівниками поліції ділових, професійних, особистих якостей, їх освітнього 

та кваліфікаційного рівня врегульовується на підзаконному рівні [2]. 
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Отже, здійснивши порівняння законодавства, яке урегульовує 

атестацію працівників поліції в Україні та Грузії, варто зробити висновок, що 

у даному аспекті законодавство нашої держави є досконалішим. У Законі 

України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] прямо 

передбачено норми, присвячені регламентації даної процедури, прийнято 

спеціальне законодавство. У законодавстві ж Грузії відсутня процедура 

атестації працівників поліції у тому вигляді, у якому вона функціонує в 

українському законодавстві. Досвід даної держави є корисним, у першу 

чергу, з точки зору практичної реалізації тих процесів, у здійсненні яких 

Україна не досягла успіхів. 

У Грузії протягом лише одного дня було звільнено 16 тисяч 

співробітників поліції, а всього впродовж двох перших років реформування з 

90 тисяч співробітників поліції було звільнено 75 тисяч [165, с. 7]. Для 

порівняння, у цій роботі нами раніше наводились дані, що в Україні під час 

реформи поліції за результатами атестації було звільнено 5436 осіб із 86 219, 

із яких 2,1 тисяча осіб все одно поновились на посадах шляхом звернення до 

суду [131]. Тобто результати переатестації в обох державах не є співмірними, 

і тому, як наслідок, реформа поліції в Україні зазнала поразки, адже побудова 

нового органу із старими кадрами об’єктивно неможлива. Багато хто в Грузії 

непокоївся щодо реакції поліцейських та суспільства на масове звільнення. 

Зокрема було звільнено увесь склад дорожньої поліції, і це було сприйняті як 

єдиний шлях до створення надійної та компетентної поліції. Аби пом’якшити 

удар, Уряд Грузії виплатив їм заробітну плату за 2 місяці та застосував 

амністію щодо вже скоєних злочинів. Деякі офіцери залишили свої посади 

без суперечок, інші приєдналися до опозиції. Очікуваний хаос не настав. 

Багато очевидців тих подій вважають, що без дорожньої поліції дороги стали 

навіть безпечнішими, оскільки ніхто вже постійно не зупиняв автомобілістів. 

Згодом було створено нову службу патрульної поліції [167, с. 16]. В Україні 

число звільнених працівників було у порівнянні із грузинським досвідом 

незначним і при цьому більшість із звільнених поновились на посадах. 
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Організація та нормативно-правове регулювання звільнення неатестованих 

службовців були забезпечені таким чином, що у звільнених працівників 

поліції залишились можливості оскаржувати такі рішення, зокрема у зв’язку 

із безпідставністю звільнення. У Грузії було створено такі умови, за яких 

неатестовані працівники поліції не поновлювались на посаді у судовому 

порядку. І при цьому всьому досвід Грузії продемонстрував, що одночасне 

звільнення великої кількості правоохоронців не стає катастрофою для 

держави, яка поступово заповнювала вакантні посади новими працівниками. 

Відзначимо, що такий досвід на європейському рівні є непоодиноким. 

Ще однією державою, яка успішно провела оновлення кадрового складу 

органів поліції, є Чеська Республіка. У цій державі була проведена 

масштабна люстрація, в ході якої посад позбулися близько 20% 

співробітників поліції. Їх змінили молоді фахівці, які пройшли навчання в 

поліцейських школах за кордоном [165, с. 12]. Використання такого досвіду, 

на нашу думку, можна реалізувати шляхом закріплення у чинному 

законодавстві додаткових гарантій для неатестованих поліцейських. На нашу 

думку, найбільш доцільним було б їх закріплення у раніше запропонованому 

нами для прийняття нормативно-правовому акті – Інструкції про порядок 

проведення переатестації поліцейських. Для цього у зазначеному документі 

доцільно було б встановити норму такого змісту:  

«Поліцейському, щодо якого за результатами переатестації прийнято 

рішення про звільнення із служби в поліції у зв’язку із скороченням штату 

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». 

Аналогічні зміни необхідно внести до статті 62 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37], яку варто доповнити 

пунктом 10 наступного змісту:  
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«10. Поліцейському, щодо якого за результатами переатестації 

прийнято рішення про звільнення із служби в поліції у зв’язку із 

скороченням штату або проведенням організаційних заходів, гарантована 

виплата грошового забезпечення за 2 місяці. 

У разі встановлення у процесі переатестації фактів вчинення 

поліцейськими протиправних діянь, які містять ознаки злочинів невеликої чи 

середньої тяжкості, щодо них застосовується амністія».  

Необхідно також змінити нумерацію пунктів «10» та «11» у 

відповідності з цією зміною. 

На нашу думку, вітчизняному законодавцю варто піти на такий крок 

для того, щоб убезпечитись від намагань звільнених працівників поліції 

поновитись на посаді. Запропоновані раніше у даній роботі зміни до чинного 

законодавства забезпечать всебічне дослідження особи поліцейського під час 

переатестації. Якщо працівник поліції відповідає встановленим 

законодавством критеріям та щодо нього відсутні відомості про скоєння 

злочинів у процесі службової діяльності, він претендує на переатестацію. У 

разі, якщо наявні відомості про вчинення ним злочини невеликої чи 

середньої тяжкості, щодо них може бути застосована амністія. Це дозволить 

звільнити діяльність судів від розгляду справ, суб’єктами яких будуть 

поліцейські, а також забезпечити відмову поліцейських від спроб поновитись 

на посаді. У разі встановлення факту вчинення поліцейським тяжких чи 

особливо тяжких злочинів, його має бути звільнено та притягнено до 

відповідальності у встановленому законом порядку. Очевидно, що 

встановлені відносно таких поліцейських факти є несумісними із 

продовженням служби в органах поліції. На наше переконання, на такий 

компроміс у відносинах із непереатестованими поліцейськими варто піти для 

того, щоб прискорити процедуру оновлення кадрового складу Національної 

поліції та гарантувати відмову поліцейських від спроб поновлення на посаді. 

Про ефективність зазначених змін свідчить те, що у ході грузинської 

реформи загальна чисельність співробітників скоротилася з 75 до 27 тисяч. 
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При цьому скорочення кількості поліцейських дозволило підвищити 

зарплату переатестованим та прийнятим на службу співробітникам одразу в 

десять разів – з 20 до 200 доларів. У подальшому при середній зарплаті по 

економіці у 200 доларів дільничний інспектор заробляв 400-500 доларів 

щомісяця, патрульні – 600-1000 доларів, а керівники відділів та детективи – 

до двох тисяч доларів. Крім того, їм було гарантоване медичне та інше 

страхування, премії. Водночас було встановлено покарання за 50-доларовий 

хабар у розмірі 10 років ув’язнення [168]. Тому поліцейські втратили 

мотивацію хабарництва та вчинення інших корупційних проступків. На нашу 

думку, такі ж зміни варто було б внести і до чинного законодавства України. 

Звернемо увагу на те, що заробітна плата поліцейських після реформування 

була встановлена на рівні грузинських розмірів. І при цьому бюджет 

Міністерства внутрішніх справ України зростає кожного року. Тому для 

поліцейських в Україні також варто передбачити посилення відповідальності 

за хабарництво. На сьогодні згідно із частиною 1 статті 368 Кримінального 

кодексу України [169] прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку 

вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою 

службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає 

неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 

використанням наданої їй влади чи службового становища, карається 

штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або 

позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років. На нашу думку, варто внести наступні зміни до санкції даної норми: 

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

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю». 
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Відповідно до зазначеної санкції варто внести пропорційні зміни до 

пунктів 2-4 цієї ж статті. 

Звернемо увагу на те, що для забезпечення відмови поліцейських від 

одержання неправомірної вигоди у Міністерстві внутрішніх справ Грузії була 

створена внутрішня генеральна інспекція, яка розслідує факти корупції. Було 

створено спеціальну «службу провокаторів», співробітники якої пропонують 

поліції неправомірну вигоду. Лише у 2005 році було ув’язнено 200 

поліцейських, які попалися на провокації хабара [165, с. 7]. На нашу думку, 

запозичення досвіду створення в Україні таких структурних одиниць могло б 

стати корисним, проте прийняття таких рішень належить до внутрішньої 

компетенції даних органів 

Підсумовуючи здійснений аналіз, зробимо висновок, що напрямами 

запозичення позитивного досвіду Грузії щодо правового регулювання 

атестації працівників поліції є: 

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. 

Як засвідчило наше дослідження, Грузія у реформуванні органів поліції 

пішла іншим шляхом, відмінним від України. Якщо Україна першочергово 

прийняла законодавство про атестацію, на основі якого відбувалась 

переатестація працівників поліції та недосконалість якого, власне, стало 

однією із передумов провалу реформи поліції в Україні, то в Грузії 

відповідне законодавство не було прийнято взагалі на момент переатестації, 

а новий закон про поліцію затверджено вже після того, як реформовані 

органи поліції на практиці підтвердили свою ефективність. Нами 

запропоновано зміни до законодавства України із урахуванням досвіду 
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Грузії. Такі формулювання норм обумовлені, по-перше, тим, що такі заходи 

підтвердили свою ефективність у грузинській практиці. По-друге, очевидно, 

що забезпечення оперативного оновлення кадрового складу поліції потребує 

певних додаткових гарантій від держави для звільнених поліцейських, що 

убезпечить від затягування цього процесу. 

Іншою державою, досвід функціонування органів поліції якої ліг в 

основу реформування поліції в Україні, а також у Грузії, є Сполучені Штати 

Америки. Досвід даної держави є цікавим із огляду на те, що вона провела 

одну із перших великих поліцейських реформ в історії. Так, кадрову чистку 

нью-йоркської поліції здійснили ще у 1884 році, коли з’ясувалося, що два 

десятки власників публічних будинків і казино платили сотні офіцерів за те, 

що вони закривали очі на нелегальний бізнес. До середини минулого століття 

поліція в Сполучених Штатах Америки теж перебувала в критичному стані, 

адже рівень довіри до неї не перевищував 20%. Проте у 1970 році було 

створено комісію Конгресу з розслідування поліцейської корупції в Нью-

Йорку (так звану «комісію Кнаппа»), яка розкрила факти корупції, торгівлі 

посадами та зрощування поліцейських підрозділів із злочинними 

угрупованнями. Комісія направила в Міністерство юстиції та Генеральну 

прокуратуру Сполучених Штатів Америки рекомендації, які лягли в основу 

загальнонаціональної реформи поліцейських сил. Беручи до уваги сучасний 

стан, у першу чергу, варто відзначити те, що у 2014 році поліцейським за 

даними загальнонаціональних опитувань довіряло 73% жителів США [170, 

с. 164]. Досвід Сполучених Штатів Америки у науковій літературі переважно 

досліджується у контексті професійного навчання поліцейських, адже 

американська система підготовки кадрів поліції є однією із найефективніших 

у світі. У Сполучених Штатах Америки сформувалася й утвердилася думка, 

відповідно до якої професійна підготовка являє собою процес підготовки 

фахівців, пов’язаний із періодичним оновленням знань протягом всієї 

практичної діяльності [171, с. 163]. Зробимо висновок про те, що подібна 

модель була впроваджена і в Україні. Зокрема статтею 72 Закону України 
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«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] передбачено, що 

професійне навчання поліцейських складається: з первинної професійної 

підготовки; підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними 

умовами навчання; післядипломної освіти; службової підготовки – системи 

заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та 

навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, 

специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності. Тобто 

професійне навчання поліцейських в Україні, так само як і в Сполучених 

Штатах Америки, здійснюється протягом усього періоду служби 

поліцейського. На поліцейських, які вперше прийняті на службу в поліції, з 

метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень 

поліції, покладено обов’язок пройти первинну професійну підготовку. Окрім 

того, в Україні функціонують вищі навчальні закладі із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Також у процесі 

службової діяльності поліцейські в Україні проходять спеціалізацію, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування, тобто постійно 

підвищують свої професійні навички. 

Звернемо увагу на те, що для того, щоб стати поліцейським, потрібно 

відповідати певним вимогам, серед іншого мати кришталево чисту біографію 

й закінчити поліцейську академію. Наприклад, для того, щоб обійняти посаду 

детектива, треба пропрацювати патрульним не менше трьох років, 

зарекомендувати себе на службі та здати складні кваліфікаційні іспити. 

Вимоги для наступного підвищення є аналогічними [170, с. 164]. Звернемо 

увагу на те, що працівники поліції у Сполучених Штатах Америки 

обов’язково мають отримати профільну освіту. В Україні вищі навчальні 

заклади із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

поліцейських, функціонують вже протягом тривалого часу безвідносно до 

реформ поліції. До них належать наступні навчальні установи: Національна 

академія внутрішніх справ, Харківський національний університет 

внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
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справ, Львівський державний університет внутрішніх справ, Одеський 

державний університет внутрішніх справ, Донецький юридичний інститут 

МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені 

E.О. Дідоренка, Національна академія національної гвардії України, 

Національна академія державної прикордонної служби України імені Б. 

Хмельницького, Національний університет цивільного захисту України, 

Львівський державний університет безпеки [172].  

Тобто у даному аспекті в Україні створено всі необхідні інституційні та 

нормативно-правові передумови забезпечення підготовки поліцейських. На 

нашу думку, в цій сфері досвід Сполучених Штатів Америки може бути 

корисним не лише в контексті запозичення методик підготовки 

поліцейських, а й у запровадженні обов’язкової вимоги щодо профільної 

освіти кандидата на заняття посади в органах Національної поліції. У такий 

спосіб буде забезпечено професійність та наявність необхідних знань у 

кожного поліцейського. Для впровадження такого досвіду необхідно внести 

зміни до частини 1 статті 49 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37], сформулювавши її зміст 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». 

Щодо інших особливостей моделі Сполучених Штатів Америки, 

звернемо увагу на те, що до роботи поліції у цій державі залучається місцеве 

населення. Паралельно з поліцейськими вулиці патрулюють добровільні 

помічники поліції і це, на погляд авторів реформи, усуває психологічний 

бар’єр між поліцією та громадянами. Лише в Нью-Йорку на 40 тисяч 

поліцейських зараз припадає понад 4 тисячі добровільних помічників [170, 

с. 164]. Подібна модель була випробувана в Україні під час проведення 
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антитерористичної операції на Сході держави, коли у військових діях поряд 

із Збройними Силами України брали участь добровольчі формування, які 

допомагали військовим формуванням у проведенні операції. Добровольча 

модель в Україні вже продемонструвала свою ефективність. Але при цьому 

варто враховувати, що статус таких добровольчих батальйонів так і не було 

легалізовано на рівні законодавства, тому, зокрема, в їх учасників на сьогодні 

наявні проблеми із отриманням статусу учасника бойових дій. Отже, 

запроваджуючи в Україні інститут добровільних помічників поліції, у першу 

чергу, варто прийняти необхідні зміни до законодавства, щоб врегулювати 

їхній правовий статус. 

        З цією метою статтю 13 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [37] необхідно доповнити пунктом 6 наступного 

змісту: 

 «6. Окремі функції патрульної поліції здійснюють добровільні 

помічники поліції в порядку, визначеному законодавством». 

Наступний нормативно-правовий акт, до якого необхідно внести зміни, 

– Положення про патрульну службу МВС [173]. У пункті 3 розділу 2 даного 

Положення варто передбачити, що взаємодія патрульної поліції із 

суспільством не обмежується реалізацією підходу «міліція та громада», а й 

може бути виражена у формі патрулювання вулиць добровільними 

помічниками поліції. Для цього необхідно доповнити пункт 3 розділу 2 

Положення про патрульну службу МВС [173] наступним положенням: 

«3. Взаємодія із суспільством: 

[…] реалізація співпраці та взаємодії із добровільними помічниками 

поліції». 

Також потребує змін пункт 1 розділу ІV Положення про патрульну 

службу МВС [173] «Взаємодія із суспільством, іншими органами, службами і 

підрозділами». Його зміст, на нашу думку, варто сформулювати наступним 

чином: 
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«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». 

Для регламентації правового статусу добровільних помічників поліції 

слід прийняти Положення про добровільних помічників поліції, у якому 

визначити їх функції, права, обов’язки, правовий захист, а також 

організувати їх діяльність.  

У розділі 1 необхідно обов’язково закріпити таке легальне визначення 

поняття добровільних помічників поліції: 

«Добровільні помічники поліції – представники населення, які на 

добровільних засадах разом із патрульною службою здійснюють 

патрулювання території обслуговування з метою виявлення правопорушень 

та оперативного повідомлення про них патрульної служби». 

У даному нормативно-правовому акті варто також обов’язково 

визначити функції добровільних помічників поліції, врахувавши при цьому, 

що функції добровільних помічників не можна ототожнювати із функціями 

патрульної служби. Вони мають бути пов’язані, у першу чергу, із виявленням 

злочинів, а не їх припиненням чи розслідуванням. Добровільні помічники 

мають патрулювати ті території, патрулювання яких є узгодженим із 

патрульною службою, допомагати їй у виявленні порушень та надавати 

допомогу тим, хто її потребує. У розділі 2 необхідно закріпити наступні 

функції добровільних помічників поліції: 

«Функції добровільних помічників поліції. 

1. Добровільні помічники поліції здійснюють: 

1) патрулювання території обслуговування; 
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2) надання невідкладної допомоги потерпілим від нещасних випадків, 

правопорушень, аварій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій до прибуття 

на місце компетентних служб; 

3) самостійне виявлення правопорушень та повідомлення про них 

патрульної служби; 

4) документування виявлених провопорушень. 

2. Покладення на добровільних помічників поліції обов’язків, що не 

належать до їх компетенції, не допускається». 

У відповідності з передбаченими Положенням функціями добровільні 

помічники поліції мають бути наділені необхідним обсягом компетенції для 

їх реалізації. У розділі, присвяченому правам добровільних помічників 

поліції, варто обов’язково передбачити наступні положення: 

«Права добровільних помічників поліції. 

1. Добровільні помічники поліції мають право: 

1) вимагати від громадян дотримання громадського порядку; 

2) вимагати від осіб, які порушують громадський порядок, припинення 

правопорушень; 

3) використовувати технічні засоби та технічні прилади для виявлення і 

фіксації правопорушень відповідно до законодавства». 

Тобто права добровільних помічників поліції мають бути пов’язані 

виключно із виявленням правопорушень та правопорушників, проте 

добровільні помічники поліції не повинні мати жодних інструментів для 

впливу на них. Те, що допомога патрульній поліції здійснюється у 

добровільному порядку, не означає, що їх участь у даній системі не покладає 

на таких осіб зобов’язань, яких вони мають дотримуватись. У розділі, 

присвяченому обов’язкам добровільних помічників поліції, пропонуємо 

визначити наступні положення: 

«Обов’язки добровільних помічників поліції. 

1. Добровільний помічник поліції зобов’язаний: 
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1) зареєструватись у встановленому законом порядку в державному 

реєстрі добровільних помічників поліції; 

2) узгоджувати із патрульною службою територію та час 

обслуговування; 

3) дотримуватись патрулювання узгоджених із патрульною службою 

території та часу обслуговування; 

4) поважати і не порушувати права та свободи людини і громадянина; 

5) у разі виявлення правопорушення, отримання інформації про 

вчинення правопорушення чи можливе вчинення правопорушення негайно 

інформувати про це патрульну службу; 

6) надавати допомогу особам, які постраждали від правопорушень, 

нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або 

стані, небезпечному для їх життя та здоров’я. 

2. Працівникові патрульної служби заборонено: 

1) порушувати правила дорожнього руху та правила благоустрою; 

2) давати вказівки чи побажання учасникам дорожнього руху, 

використовувати гучномовець або спеціальні сигнали; 

3) виявляти неповагу чи недоброзичливість до громадян; 

4) виконувати функції, не передбачені законодавством». 

Також обов’язково варто створити державний реєстр добровільних 

помічників поліції. Це дозволить організувати їх діяльність, а також 

вирішувати проблемні питання при перевищенні такими особами своїх 

повноважень. Перед початком виконання своїх обов’язків добровільні 

помічники поліції мають пройти навчання та інструктаж. Для цього 

пропонуємо регламентувати в Положенні про добровільних помічників 

поліції розділ наступного змісту: 

«Організація діяльності добровільних помічників поліції. 

1. Організацію діяльності, контроль за діяльністю добровільних 

помічників поліції здійснює начальник Департаменту патрульної служби 

Міністерства внутрішніх справ України. 
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2. Для організації діяльності добровільних помічників поліції 

створюється державний реєстр добровільних помічників поліції. 

3. Добровільні помічники поліції з метою набуття спеціальних навичок, 

необхідних для виконання повноважень добровільних помічників поліції, 

зобов’язані пройти первинну підготовку за відповідними навчальними 

програмами (планами), затвердженими Міністерством внутрішніх справ 

України. 

4. Добровільні помічники поліції отримують грошове забезпечення 

пропорційно відпрацьованому часу». 

На нашу думку, запровадження інституту добровільних помічників 

поліції дозволить, по-перше, підвищити рівень довіри суспільства до поліції 

та налагодити співпрацю даного органу із громадянським суспільством.             

По-друге, розвиток інституту добровільних помічників поліції дасть 

можливість оптимізувати штат Національної поліції і підсилити свою 

присутність у тих районах, де вона необхідна. 

Цікавим є досвід, який полягає у тому, що на керівні посади в органах 

поліції великого міста або штату можуть бути призначені виключно цивільні 

особи [170, с. 164]. Використання такого досвіду може, зокрема, посприяти 

руйнуванню корупційних схем, які формувались в органах внутрішніх справ 

в Україні протягом усього періоду незалежності. Водночас звернемо увагу на 

те, що в Україні відсутні встановлені вимоги щодо досвіду роботи керівників 

поліції у органах внутрішніх справ. Наприклад, згідно із частиною 5 статті 21 

Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [37] 

керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, 

яка: 1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію; 2) має вищу 

повну юридичну освіту; 3) має стаж роботи в галузі права не менш як сім 

років; 4) має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років. 

Тобто ключовими для заняття таких посад є наявність вищої юридичної 

освіти та досвід роботи на керівних посадах. Служба в органах внутрішніх 

справ не є першочерговим критерієм. Тому в цьому аспекті зробимо 
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висновок про те, що досвід Сполучених Штатів Америки уже реалізований у 

законодавстві України. 

Також варто враховувати, що на відміну від багатьох держав світу, 

законодавством Сполучених Штатів Америки передбачено процедуру 

атестації працівників поліції, яка здійснюється за чітко визначеними 

критеріями оцінювання діяльності поліцейських перед прийняттям рішення 

про просування по службі [174]. У штаті Техас, зокрема, розроблено сім 

таких критеріів, за якими оцінюються майбутні керівники поліцейських 

підрозділів, а саме: 1) рівень розумових здібностей; 2) спрямованість 

інтересів та здібностей; 3) здібності комунікативної сфери; 4) розумова та 

емоційна стабільність; 5) спрямування та мотиви, відповідно до яких 

претендент хоче отримати посаду чи підвищення у званні; 6) здібність до 

співробітництва та компромісів; 7) адміністративно-управлінські якості 

тощо. Як із даного приводу відзначає І.М. Охріменко, кожна окреслена 

парадигма поділяється на інформативні блоки запитань, які розглядаються 

атестаційною комісією. За кожне питання нараховується певна кількість 

балів, а той, хто набирає їх більшу кількість, призначається на запропоновану 

керівну посаду [161, с. 78]. Даний перелік близький до закріпленого пунктом 

16 розділу IV Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських 

[2], проте у ньому перевага надається встановленню психологічних якостей 

кандидатів. Раніше у даній роботі нами було сформульовано пропозиції щодо 

регламентації обов’язкового включення до атестаційних комісій працівників 

підрозділів практичної психології апарату Національної поліції України, а 

також обов’язкового проходження кандидатами співбесіди із працівником 

підрозділу практичної психології апарату Національної поліції України з 

метою діагностування психологічного портрета поліцейського та його 

мотивації до служби в органах поліції. Тож для використання зазначеного 

досвіду Сполучених Штатів Америки такі пропозиції також могли бути 

актуальними. 
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Отже, наше дослідження засвідчило, що напрямами запозичення 

позитивного досвіду правового регулювання атестації працівників поліції в 

Сполучених Штатах Америки є: 

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 закладах 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. 

Підсумовуючи аналіз позитивного досвіду Сполучених Штатів 

Америки у правовому регулюванні атестації працівників поліції, варто, у 

першу чергу, відзначити те, що у багатьох моментах при проведенні реформи 

Національної поліції вітчизняний законодавець орієнтувався, у тому числі, й 

на досвід цієї держави. Тому загалом нами виділено лише три напрямки 

запозичення досвіду, незважаючи на те, що дана держава характеризується 

зразковою для інших держав світу моделлю атестації працівників поліції. 

Найбільш перспективним серед виділених напрямків, на нашу думку, є 

досвід залучення добровільних помічників поліції, оскільки українське 

суспільство вже має практику діяльності добровольців у військовій сфері. 

Залучення таких осіб до системи патрульної поліції, як нами встановлено, 

може позитивним чином посприяти покращенню взаємодії поліції із 

суспільством та дозволить провести довгоочікувану оптимізацію кадрового 

складу даного органу. 

Отже, дослідження позитивного зарубіжного досвіду правового 

регулювання атестації працівників поліції засвідчило, що для України 

найбільш доцільно продовжити реформу Національної поліції на основі 

досвіду тих держав, на які й раніше спирався вітчизняний законодавець. 
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Досвід Грузії є взірцем того, як ефективно провести реформу поліції в 

умовах, близьких до українських. Для цього, у першу чергу, важливо нарешті 

оновити та оптимізувати кадровий склад Національної поліції. Досвід 

Сполучених Штатів Америки є корисним у контексті підготовки кадрів для 

поліції, а також встановлення ефективної взаємодії між суспільством та 

поліцейськими. На наше переконання, комбіноване застосування 

позитивного досвіду цих двох держав дозволить реформувати Національну 

поліцію України відповідно до планів, розроблених ще у 2015-2016 роках. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Проблемами правового регулювання атестації працівників поліції, на 

які вказують вітчизняні науковці, є наступні: 

1) закріпленням у Законі України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII та в Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських порядку проведення атестації працівників поліції законодавець 

не досягнув основної мети атестації поліцейських після Революції гідності – 

«тотальної переатестації»; 

2) в Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських 

відсутні положення, які б містили перелік діагностик, що застосовуються при 

проведенні атестації; 

3) Інструкцією про порядок проведення атестування поліцейських не 

передбачено критерії фігурування у справах про побиття громадян на 

Майдані, участі у корупційних злочинах чи інших незаконних діях; 

4) у протоколі, яким оформлюється рішення атестаційної комісії за 

результатами атестації працівника поліції, не зазначається підстава для 

прийнятого рішення; 

5) сумнівним є склад атестаційних комісій, передбачений розділом ІІ 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських, до складу яких 

«можуть бути включені» працівники підрозділів кадрового забезпечення, 

Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, практичної 

психології та інші працівники апарату Національної поліції України чи 

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

МВС, громадських, правозахисних організацій, представники проектів 

міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової 

інформації, проте ряд із зазначених суб’єктів мають обов’язково включатись 

до таких комісій для забезпечення об’єктивного характеру процедури 

атестації працівників поліції. 
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2. Для вирішення проблем правового регулювання атестації 

працівників поліції запропоновано здійснити наступні заходи: 

1) завершити процес «тотальної переатестації» та прийняти 

спеціальний нормативно-правовий акт, норми якого будуть присвячені 

виключно переатестації та не поширюватимуться на регламентацію інших 

процедур, – Інструкцію про порядок проведення переатестації поліцейських, 

та затвердити шляхом видачі відповідного наказу Міністерства внутрішніх 

справ України; 

2) внести наступні зміни до Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських:  

а) доповнити пункт 16 розділу IV підпунктами 9) та 10) такого змісту: 

«[…] 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»; 

б) 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. 

23. Поліцейські, в яких діагностовано алкогольну чи наркотичну 

залежність, прояви девіантної 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 із служби в поліції через службову невідповідність, 
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діагностування алкогольної чи наркотичної залежності, проявів девіантної 

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 із служби в поліції через службову невідповідність»; 

в) внести зміни до пункту 20 розділу ІV, сформулювавши 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 із служби в поліції через службову 

невідповідність, у протоколі мають бути вказані підстави для прийняття 

такого рішення»; 

г) викласти пункт 4 розділу ІІ у такій редакції: 

«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 проектів міжнародної технічної 

допомоги та засобів масової інформації. 
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Кандидати з числа народних депутатів України, працівників МВС, 

проектів 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;  

д) доповнити розділ ІІ пунктом 5 наступного змісту: 

«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». 

3. 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. 

4. Для реалізації зазначених напрямів запропоновано внести наступні 

зміни до законодавства України: 

1) у запропонованій нами Інструкції про порядок проведення 

переатестації поліцейських закріпити норму такого змісту: 

«Поліцейському, щодо якого за результатами переатестації прийнято 

рішення про звільнення із служби в поліції у зв’язку із скороченням штату 

або проведенням організаційних заходів, надаються наступні гарантії: 
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а) виплачується грошове забезпечення за 2 місяці; 

б) у разі встановлення у процесі переатестації фактів вчинення 

поліцейськими протиправних діянь, які містять ознаки злочинів невеликої чи 

середньої тяжкості, щодо них застосовується амністія»; 

2) статтю 62 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 

№ 580-VIII доповнити пунктом 10 наступного змісту: «10. Поліцейському, 

щодо якого за результатами переатестації прийнято рішення про звільнення 

із служби в поліції у зв’язку із скороченням штату або проведенням 

організаційних заходів, гарантована виплата грошового забезпечення за 2 

місяці»; змінити нумерацію пунктів «10» та «11»; 

3) санкцію частини 1 статті 368 Кримінального кодексу України 

доповнити наступною нормою: 

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

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю». 

Відповідно до зазначеної санкції внести пропорційні зміни до пунктів 

2-4 цієї ж статті. 

5. Серед напрямів запозичення позитивного досвіду правового 

регулювання атестації працівників поліції Сполучених Штатів Америки 

виділено: 

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 закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських; 

3) досвід діагностування психологічного портрету поліцейського та 

його мотивації до служби в органах поліції під час проходження атестації 

працівниками поліції. 



 185 

6. Для реалізації зазначених напрямів позитивного досвіду правового 

регулювання атестації працівників поліції Сполучених Штатів Америки 

запропоновано внести наступні зміни до законодавства України: 

1) прийняти новий нормативно-правовий акт – Положення про 

добровільних помічників поліції; 

2) внести зміни до частини 1 статті 49 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, сформулювавши її зміст 

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»; 

3) доповнити статтю 13 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII пунктом 6 наступного змісту: 

«6. Окремі функції патрульної поліції здійснюють добровільні 

помічники поліції в порядку, визначеному законодавством»; 

4) доповнити пункт 3 розділу 2 Положення про патрульну службу МВС 

наступним положенням: 

«3. Взаємодія із суспільством: 

[…] реалізація співпраці та взаємодії із добровільними помічниками 

поліції»; 

5) викласти пункт 1 розділу ІV Положення про патрульну службу МВС 

«Взаємодія із суспільством, іншими органами, службами і підрозділами» у 

такій редакції: 

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

органами та підрозділами внутрішніх справ України, а також із 

добровільними помічниками поліції. 
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Така взаємодія спрямована на вирішення проблем, пов’язаних із 

забезпеченням громадського порядку і безпеки, запобігання вчиненню 

правопорушень, зниження рівня злочинності». 
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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. Атестація працівників поліції – це проходження комплексного 

оцінювання ділових, службових, особистих, морально-психологічних і 

комунікативних якостей працівників поліції, їхнього кваліфікаційного та 

професійного рівнів і рівня фізичної підготовки, що здійснюється з метою 

виявлення здобутків та недоліків у їхній професійній діяльності, 

відпрацювання шляхів і способів їх усунення, підвищення ефективності 

їхньої роботи, удосконалення діяльності Національної поліції України, 

поліпшення добору, розстановки й виховання кадрів, стимулювання 

підвищення кваліфікації, ініціативності, дисципліни й відповідальності 

працівників за доручену справу, в результаті якого визначається можливість 

встановлення, збереження, зміни або припинення службових правовідносин 

із працівником поліції. 

Теоретико-правовими ознаками атестації працівників поліції є: 

1) формалізованість; 2) періодичність; 3) статусність; 4) спеціальна 

суб’єктність; 5) результативність. 

2. Встановлено, що правове регулювання атестації працівників поліції 

характеризується позитивними та негативними аспектами.  

До позитивних аспектів віднесено наступні: 1) атестація працівників 

поліції урегульована в актах національного законодавства як інструмент 

контролю і нагляду за проходженням служби; 2) чинне правове регулювання 

атестації працівників поліції забезпечує покращення процесу проходження 

служби в поліції; 3) правове регулювання атестації працівників поліції 

забезпечує участь інститутів громадянського суспільства в даній процедурі.  
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Серед негативних аспектів правового регулювання атестації працівників 

поліції виділено такі: 1) відсутність норм, які гарантують здійснення відео- та 

аудіофіксації співбесіди із працівником поліції; 2) чинне законодавство 

обмежує працівників поліції у можливостях оскаржити рішення атестаційної 

комісії; 3) правове регулювання атестації працівників поліції 

характеризується численними прогалинами. 

3. Здійснено поділ атестації працівників поліції на види за наступними 

критеріями: 

1) залежно від результатів проведення: а) атестація працівників поліції 

у зв’язку із звільненням; б) атестація працівників поліції у зв’язку із 

пониженням на посаді; в) атестація працівників поліції у зв’язку із 

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

прийняттям на посаду; 

2) залежно від способу ініціювання: а) загальна (первинна) атестація; 

б) спеціальна (апеляційна) атестація.  

4. Підставами виникнення трудових правовідносин із працівниками 

поліції є наступні: 1) рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу; 

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

4) набрання чинності рішенням суду; 5) проведення атестації.  

5. Встановлено, що процедура атестації працівників поліції складається 

з наступних стадій: 1) основні стадії: а) підготовча стадія; б) оціночна стадія; 

в) підсумкова стадія; г) виконавча стадія; 2) факультативна стадія – стадія 

перегляду рішення атестаційної комісії у зв’язку з оскарженням. 

6. Зроблено висновок, що атестування здійснюється на наступних 

етапах: 1) суб’єктивному, на якому працівнику поліції надається оцінка його 

безпосереднім керівником; 2) індивідуальному, впродовж якого 

поліцейський при проходженні тестування має можливість проявити свої 

знання, навички та здібності самостійно; 3) колегіальному, під час якого 

передбачена співбесіда, за результатами якої членами атестаційної комісії 

надається оцінка поліцейського. 
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7. Виділено наступні проблеми правового регулювання атестації 

працівників поліції: 1) закріпленням в Законі України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII та в Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських порядку проведення атестації працівників поліції 

законодавець не досягнув основної мети атестації поліцейських після 

Революції гідності – «тотальної переатестації»; 2) в Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських відсутні положення, які б містили 

перелік діагностик, що застосовуються при проведенні атестації; 3) 

Інструкцією про порядок проведення атестування поліцейських при 

визначенні критеріїв, які враховують атестаційні комісії при прийнятті 

рішень стосовно поліцейського, не передбачено критерії фігурування у 

справах про побиття громадян на Майдані, участі у корупційних злочинах чи 

інших незаконних діях; 4) у протоколі, яким оформлюється рішення 

атестаційної комісії за результатами атестації працівника поліції, не 

зазначається підстава для прийнятого рішення; 5) сумнівним є склад 

атестаційних комісій, передбачений розділом ІІ Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських, до складу яких «можуть бути 

включені» працівники підрозділів кадрового забезпечення, Департаменту 

внутрішньої безпеки Національної поліції України, практичної психології та 

інші працівники апарату Національної поліції України чи органу поліції, а 

також за згодою народні депутати України, працівники МВС, громадських, 

правозахисних організацій, представники проєктів міжнародної технічної 

допомоги, громадськості та засобів масової інформації, проте ряд із 

зазначених суб’єктів мають включатись до таких комісій для забезпечення 

об’єктивного характеру процедури атестації працівників поліції. 

8. Щодо країн, позитивний законодавчий досвід яких є корисним для 

України, відзначено Грузію та Сполучені Штати Америки.  

Серед напрямів запозичення позитивного досвіду Грузії стосовно 

правового регулювання атестації працівників поліції виділено наступні: 

1) досвід проведення процедури переатестації поліцейських, внаслідок якої 
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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. 

Зроблено висновок, що напрямами запозичення позитивного досвіду 

правового регулювання атестації працівників поліції Сполучених Штатів 

Америки є: 1) досвід залучення добровільних помічників поліції (у цій 

державі паралельно з поліцейськими вулиці патрулюють добровільні 

помічники поліції і це, як нами встановлено в рамках нашого дослідження, 

усуває психологічний бар’єр між поліцією та громадянами); 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 закладах 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 191 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №. 580-VIII 

URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 14.01.2019). 

2.  Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.11.2015 

№ 1465. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15#n15 (дата 

звернення: 14.01.2019). 

3.  Радіонова-Водяницька В.О. Атестація працівників: поняття та сутність. 

Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 

забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.). Х., 2017. С. 272-276. 

4.  Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемчушенко (відп. 

ред.) та ін.  К.: Укр. енцикл., 1998-2004.  Т. 1: А-Г.  1998.  672 с. 

5.  Шемшученко Ю.М. Юридичний словник-довідник. К.: Феміна, 1996.  

696 с. 

6.  Іншин М.І., Шопіна О.М., Якимов Г.О.Словник законодавчих і 

нормативних термінів: термінологічний словник. К.: Всеукраїнська асоціація 

видавців «Правова єдність», 2008.  487 с. 

7.  Бажан М.П. Юридична енциклопедія. К.: Українська енциклопедія, 

1998.  672 с. 

8.  Рачинський А.П. Статус державних службовців в Україні: теоретико-

правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 25.00.03 / Укр. акад. держ. управ-

ління при Президентові України.  К., 2000.  210 с. 

9.  Глозман В.А. Право и проверка деловых качеств работников. Минск, 

1981. 72 с. 

10.  Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. 

Вопросы советского административного права: сб. науч. статей. М.: Юрид. 

лит., 1974.  С. 17-24. 

11.  Кримська О.M. Атестація та її вплив на професійне зростання 

працівника. Публічне право.  2012.  № 1 (5).  С. 302-306. 



 192 

12.  Кохан В.П. Правове регулювання атестації працівників за 

законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. 

акад. наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького.  К., 2011.  

20 с. 

13.  Іншин М.І. Правові питання розвитку службово-трудових відносин у 

сфері державної служби України. Право і безпека.  2002. № 4. С. 67-71. 

14.  Вишновецький В.М. Правова природа атестації державних службовців. 

Юридичний вісник. Серія: Повітряне і космічне право.  2012.  № 1.  С. 45-49. 

15.  Михайлова Л.І. Управління персоналом: навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2007.  248 с. 

16.  Організаційно-правові засади проходження служби в органах 

прокуратури: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Ген. прокуратура України, 

Нац. акад. прокуратури України.  К., 2015.  259 с. 

17.  Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: навч. посіб. 

К.: Атіка, 2003.  160 с. 

18.  Атестація державних службовців як складова кадрових технологій. 

Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління.  2010.  

№ 1.  С. 105-109. 

19.  Радіонова-Водяницька В.О. Атестація як організаційно-правова 

форма встановлення кваліфікації працівника. Право і суспільство. 2017. № 

2-1. С. 78-84. 

20.  Кравець В.Р. Атестація державних службовців в Україні: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. О., 2004.  20 с.  

21.  Кікінчук В.Ю. Особливості проведення атестації працівників ОВС. 

Форум права.  2010.  № 3.  С. 178-185. 

22.  Савєльєв О.С. Адміністративно-правові засади атестації працівників 

органів внутрішніх справ: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Д., 

2008.  24 с. 

23.  Ткаченко О.Б. Атестація як один із методів оцінювання діяльності 

викладачів вищої школи України (друга половина XX – початок XXI 



 193 

століття). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.  2016.  

№ 5.  С. 376-387. 

24.  Купіна Л.Ф. Правове регулювання атестації педагогічних та науково-

педагогічних працівників в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.05. Х., 2008.  20 с. 

25.  Вишновецька С.В., Галкіна О.В. Правова природа атестації 

працівників в авіаційній галузі. Юридичний вісник.  2009.  № 4 (13).  С. 72-75. 

26.  Лавріненко О.В. Атестація працівників: сутність, правова природа, 

проблеми правового забезпечення. Проблеми правознавства та 

правоохоронної діяльності.  Донецьк, 2005. № 2. С. 291-304. 

27.  Троян В.А. Якісне кадрове забезпечення, як необхідна умова 

ефективної публічно-сервісної діяльності Національної поліції України. 

Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: збір. наук. 

праць. Х.: ХНУВС, 2016. С. 49-52. 

28.  Іваха В.О. Місце та роль правоохоронних органів у механізмі 

адміністративно-правового регулювання запобігання і протидії корупції в 

Україні. Сучасні стратегії та перспективи оптимізації взаємодії поліції і 

населення в соціумі: мат. круглого столу, 23 листопада 2017 р. / упорядники 

З. Р. Кісіль, Л. Й. Гуменюк. Л.: ЛьвДУВС, 2017. С.  129-133. 

29.  Маськовіта М.М. Присяга працівників ОВС України: історико-

правовий вимір: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Л., 2017. 224 с. 

30.  Лисий С.О. Організаційно-правові аспекти порядку проведення 

атестування поліцейських. Lex portus. 2018. № 3. С. 55-64. 

31.  Лукаш С.С. Проблеми атестації правового регулювання проведення 

атестації працівників поліції. Сфера дії трудового права та права соціального 

забезпечення: : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, 26 

жовтня 2016). Х. ХНУВС, 2016.  С. 95-98. 

32.  Романенко М.В. Проблеми нормативно-правового регулювання 

прийняття на службу до поліції працівників ліквідованих підрозділів МВС 



 194 

України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. 

Вип. 37 (3). С. 10-15. 

33.  Прокопик М.А. Щодо правового регулювання у відмові у атестації 

працівників та при її непроходженні. Реформування законодавства України 

та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: матер. Міжн. 

наук.-практ. конфер. Ужгород: УНУ, 2016. С. 102-105. 

34.  Андрійченко Н.С. Механізм оцінювання ефективності правоохоронних 

органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. 

Держава та регіони. Серія: Право. 2019. С. 139-146. 

35.   Лемеш Д.Л. Адміністративно-правовий статус працівників поліції в 

Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2016. 202 с. 

36.  Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.  

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. 

37.  Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 №  580-VIII. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015.  № 40. Ст. 1970. 

38.  Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 

№ 4312-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2012. № 39. Ст. 1693. 

39. Реуцьков О.Г. Види атестації працівників поліції. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2019. Випуск 5. С. 96-102. 

40. Банчук О.А. Діяльність Національної поліції України: прозорість та 

підзвітність громадськості. Правова держава: щорічник наукових праць / Ін-

т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; редкол.: Ю.С. 

Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко та ін.  Київ, 2017.  Вип. 28.  

С. 325-332.  

41. Бойко І.В. Основні критерії системи оцінювання ефективності 

діяльності дільничних офіцерів поліції. Актуальні питання вдосконалення 

правоохоронної діяльності: за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої 

виставки «Зброя та безпека – 2016» та XXI Міжнар. виставки індустрії 

безпеки «Безпека – 2016» (Київ, 11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.) / М-

во внутр. справ України, Держ. НДІ; упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.; за заг. 



 195 

ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту 

аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського М.Г.  К.: ДНДІ МВС 

України, 2016. С. 11-23.  

42.  Бондар В.В. Національна поліція України: проблеми та перспективи 

розвитку. Юридичний бюлетень: науковий журнал / М-во внутр. справ 

України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України; М-во юстиції України, 

Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів 

Херсон. обл.; редкол.: Предместніков О.Г. та ін.  Одеса, 2016. Вип. 3 (3).  С. 

77-85.   

43.  Бортник Н.П.,Єсімов С.С., Крижановська В.А. Нормативно-правове 

регулювання доставлення громадян у поліцію: теоретичні аспекти.   

Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-

т ім. Тараса Шевченка; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. 

та ін.  Київ, 2016.  № 1 (15).  С. 83-95.  

44. Будзинський М.П. Генеза правових основ кадрового 

забезечення поліції. Наука і правоохорона: науковий журнал / Держ.  н.-д. ін-

т М-ва внутрішніх справ України.  Київ, 2016. № 2 (32). С. 46-50.   

45. Дякова О.О. Формування правової 

культури працівників національної поліції України. Вісник Харківського 

національного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. 

Харків, 2016. № 2 (73). С. 189-199.   

46.  Жванко Ю.П. Адміністративно-правові засади діяльності 

Національної поліції України у сфері дозвільної системи в умовах особливих 

правових режимів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 /  Держ. НДІ 

М-ва внутр. справ України.  К., 2019.  21 с. 

47.  Іншин М.І. Доцільність застосування контрактної форми трудового 

договору при регулюванні службово-трудових відносин 

з поліцейськими. Часопис Київського університету права: український 

науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України,  Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; голов ред. Шемшученко 



 196 

Ю.С.; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. та ін. Київ, 

2016.  № 3.  С. 184-187.   

48. Комзюк А.В. Взаємодія з громадськими об’єднаннями як принцип 

діяльності Національної поліції. Вісник Харківського національного 

університету внутрішніх справ: збірник наукових праць 

/ Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2016.  № 4 

(75).  C. 147-155.  

49.  Косиця О.О. Інтерпретація інституту поліцейської діяльності. 

Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-

т ім. Тараса Шевченка; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. 

та ін. Київ, 2017.  № 1 (19).  С. 74-82.   

50.  Костюк В.Л. Зниження кількості правопорушень –  досвід нью-

йоркської поліції. Митна справа: науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т 

«Одеська юрид. акад.»; ТОВ «Митна газета».  Львів, 2015. № 5 (101). C. 69-

74. 

51.  Кудлай А.О. Мобільні ресурси у професійній підготовці майбутніх 

офіцерів поліції. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-

методичний журнал. Серія: Педагогічні науки./ Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка.  Київ, 2018.  Вип. 1/2 

(54/55). C. 79-85 

52. Лелет С.М. Досвід країн Європейського Союзу щодо адміністративно-

правового регулювання управління в поліції та його використання в 

Україні. Наука і правоохорона: науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва 

внутрішніх справ України.  Київ, 2016.  № 1 (31).  С. 111-115.   

53. Лошицький М.В. Використання зарубіжного досвіду як умова 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної 

підготовки працівників міліції (поліції). Юридична наука: науковий 

юридичний журнал / Вищий навч. закл. «Нац. акад. управління». – Київ, 

2015. № 2. С. 34-42.  



 197 

54. Медведенко Н.В. Особливості адміністративно-правового статусу 

суб’єктів дисциплінарного провадження в органах 

Національної поліції України. Адміністративне право і процес: науково-

практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; ред. рада: 

Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. та ін.  Київ, 2018. № 1 (20). С. 50-

59.   

55. Мельник К.Ю., Бортник С.М., Худякова О.В. Проблеми правового 

регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими: 

монографія / за заг. ред. К.Ю. Мельника; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ.  Харків: У справі, 2017.  229 с.   

56. Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах 

Національної поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої 

аналітикою. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / Львів. 

держ. ун-т внутр. справ; М-во внутр. справ України; М-во освіти і науки 

України.  Львів, 2018. Вип. 1. С. 17-22. 

57. Фелик В.І. Особливості адміністративно-правового статусу 

Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності. Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ: збірник 

наукових праць. Харків, 2016.  № 3 (74).  C. 181-189.  

58. Худякова О.В. Вимоги до кандидатів на службу в поліції. Право і 

безпека: науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. Харків, 2015.  

№ 4 (59).  С. 107-111. 

59.   Александрова С.А., Богдан Н.М., Нохріна Л.А. Детермінанти розвитку 

туризму. Х.: ХНКГМ ім. О.М. Бекетова, 2018. 160 с. 

60.  Збрицька Т.П., Савченко Г.О., Татаревська М.С. Управління розвитком 

персоналом. Одеса-Донецьк: Атлант, 2013. 427 с. 

61.  Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. К.: 

Кондор, 2005. 294 с.  



 198 

62.  Залужний В.Г. Оцінювання службової діяльності поліцейського в 

Україні: теорія, правове регулювання, практика: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Одеса, 2019. 208 с. 

63.  Зеленський В.М. Конкурс в системі юридичних фактів-підстав 

виникнення трудових правовідносин. Митна справа. 2014. № 6 (2.2). С. 502-

506. 

64.  Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових 

правовідносин. Адвокат. 2010. № 8. С. 22-26. 

65.  Андронова В.А. Юридичні факти як підстави виникнення 

індивідуальних трудових правовідносин. Актуальні проблеми держави і 

права. 2011. № 1. С. 268-275. 

66.  Єрьоменко В.В., Бандура Д.В. Підстави виникнення індивідуальних 

службових (трудових) правовідносин у поліцейських. Право та інновації. 

2019. № 3 (27). С. 55-61. 

67.  Мельник К.Ю., Бортник С.М., Худякова О.В. Проблеми правового 

регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими. Х.: У 

справі, 2017. 230 с. 

68.  Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на службу 

до поліції та/або зайняття вакантної посади: Наказ Міністерства внутрішніх 

справ України від 25.12.2015  № 1631. Офіційний вісник України. 2016.  № 6. 

С. 163. 

69.  Іншин М.І. Доцільність застосування контрактної форми трудового 

договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими. 

Часопис Київського університету права. 2016. № 3. С. 184-187. 

70.  Про затвердження Типової форми контракту про проходження служби 

в поліції та Порядку укладання контракту про проходження служби в поліції: 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.02.2017  № 89. 

Офіційний вісник України. 2017.  № 20. С. 116. 

71. Реуцьков О.Г. Стадії атестації працівників поліції. Право и политика 

(Республика Кыргызстан). 2019. № 4. С. 78-86 



 199 

72. Бортник С.М. Поняття «трудові правовідносини з поліцейськими».  

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: збірник 

наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. 

Харків, 2017.  № 2 (77).  С. 11-18.   

73. Будзинський М.П. Кадрове забезпечення Національної поліції України: 

адміністративно-правове регулювання: монографія /  М-во внутр. справ 

України, Держ. НДІ. Київ; Харків: ДНДІ МВС України; “Мачулин”, 2017.  

271 с.  

74. Бурангулов А.В. Деякі теоретико-правові засади професіоналізму 

працівників Національної поліції України. Південноукраїнський правничий 

часопис: науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ; голов.ред. 

Катеринчук І.П., редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. та 

ін. Одеса, 2016. № 1. С. 81-83.  

75. Венедіктов В.С. Національна поліція України: професіоналізм та 

конкурентоспроможність як перспективи розвитку. Право і безпека: 

науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. Бурдін 

М.Ю.; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. та ін.  Харків, 

2017.  № 1 (64).  С. 89-93.  

76. Вербенський М.Г. Міжнародний досвід та вітчизняна практика 

реформування поліції. Наука і правоохорона: науковий журнал / Держ. н.-д. 

ін-т М-ва внутрішніх справ України; редкол.: Криволапчук В.О., Музика 

А.А., Плугатар Т.А. та ін. Київ, 2018.  № 1 (39).  C. 9-15.   

77. Вербицька О.О. Етичні засади функціонування 

Національної поліції України.  Публічне і приватне право: конституційні 

засади та інноваційні тенденції: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. 

Інтернет-конференції: тези наукових доповідей (Київ, 22 червня 2017 року). 

URL: www.LegalActivity.com.ua / відп. за вип. Н.І. Смеречинська.  К.: 

МЮНІПК «Актуальна юриспруденція»; АртЕк, 2017. С. 118-121.   

78. Іншин М.І. Сутність і значення соціального 

безпечення працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького 



 200 

факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: 

збірник наукових праць. Чернівці, 2015. Вип. 4. С. 269-277. 

79. Капітонова Н.В. Місце в державній поліцейській системі 

муніципальної поліції Франції. Держава і право: збірник наукових праць 

/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.  Київ, 2016. вип. 2, 

С. 172-185. 

80. Карась О.В. Особливості закріплення методів адміністративної 

діяльності Національної поліції в Законі України «Про 

національну поліцію».  Вісник Чернівецького факультету Національного 

університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових праць. 

Чернівці, 2017.  Вип. 2. С. 114-121. 

81. Квітка Я.М., Дмитрик Р.В. Звільнення поліцейського з органів 

Національної поліції за власним бажанням.  Часопис Київського 

університету права: український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т 

права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

голов ред.: Шемшученко Ю.С.; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., 

Горбатенко В.П. та ін.  Київ, 2018.  № 3.  С. 109-112.   

82. Кирієнко Л.А. Діагностика психологічної сумісності 

працівників поліцейських підрозділів. Наука і правоохорона: науковий 

журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України; редкол.: 

Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. та ін.  Київ, 2018. № 1 (39).  

С. 352-359.   

83. Кісіль З.Р. До питання професійної підготовки працівників 

правоохоронних органів у сучасних умовах: міжнародний досвід. Науковий 

вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: збірник 

наукових праць. Серія: Психологічна.  Львів, 2017. Вип. 1.  С. 12-24. 

84. Клименко В.М. Зарубіжний досвід організації 

підготовки поліцейських та його імплементація в Україні. Наука і 

правоохорона: науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ 



 201 

України; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць та ін.; 

голов. ред.: В.О. Криволапчук.  Київ, 2016.  № 4 (34).  С. 29-36.  

85. Коваль С.М. Психологічні особливості саморегуляції 

особистості працівника підрозділу превентивної діяльності 

Національної поліції України: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06 / 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019.  22 

с.   

86. Негодченко В.О. Адміністративно-правове забезпечення державної 

інформаційної політики органами Національної поліції України: монографія 

/  МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Діса плюс, 2016.  473 

с.  

87. Остапович В.П. Оцінювання 

профпридатності працівників Національної поліції України за допомогою 

методу співбесіди. Наука і правоохорона: науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т 

М-ва внутрішніх справ України; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., 

Плугатар Т.А. та ін.  Київ, 2018.  № 1 (39).  С. 360-367.   

88. Пазюк А.В. Європейські стандарти захисту персональних даних 

у поліцейському секторі: сучасний стан і тенденції розвитку. Часопис 

Київського університету права: український науково-теоретичний часопис 

/ Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; голов. ред.: Шемшученко Ю.С.; редкол.: Андрійко 

О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. та ін.  Київ, 2016.  № 4.  С. 360-364.   

89. Панасюк Р.П. Дослідження проблем поліцейського (адміністративного) 

права в працях українських вчених. Сучасні проблеми правової системи 

України: зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 

р.) / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України; редкол.: 

Бошицький Ю.Л. та ін.; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.  Київ: Галицька 

видавнича спілка, 2015. Вип. 7.  С. 47-49.  



 202 

90. Худякова О.В. Наказ як підстава для призначення на 

посаду поліцейського. Право і безпека: науковий журнал / Харк. нац. ун-т 

внутрішніх справ.  Харків, 2016.  № 2 (61).  C. 99-102.   

91.  Словник української мови: в 11 т. / АН Української РСР, Ін-т 

мовознав. ім. О.О. Потебні; редкол.: І.К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. 

думка, 1970-1980. Т. 9: C. 1978.  916 c. 

92.   Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення. 

Фінанси України. 2002.  № 8.  С. 26-28. 

93.   Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. К.: 

Знання Прес, 2002. 495 с. 

94.  Чорна Ю.В. Поняття й сутність атестування поліцейських в Україні. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.  

2017. вип. 44 (2). С. 72-75. 

95.  Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право 

України: підручник. К.: Атака, 2007. 189 с. 

96.  Бурлака О.С. Атестаційні провадження: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.07. К., 2007. 20 с. 

97.  Склярова Ю.В. Поняття й загальна характеристика атестаційного 

провадження поліцейських в Україні. Правова позиція.  2019.  № 1.  С. 148-

153. 

98.  Кагановська Т.Є. Організаційно-правові засади проведення 

атестаційного провадження державних службовців в Україні. Форум права.  

2011. № 2. С. 331-338.  

99.  Інструкція про порядок проведення атестування поліцейських. URL: 

https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 (дата звернення: 14.02.2020). 

100.  Бурлака О.С. Атестаційне провадження: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.07. К., 2007.  198 с. 

101.  Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной 

власти. М.: ИГП РАН, 1997. 214 с 



 203 

102.  Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України 

від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, 

№ 37. Ст. 446. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата 

звернення: 12.02.2020). 

103.  Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний 

посібник. К.: Атіка, 2007. 624 с. 

104.  Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03 березня 

2017 року у провадженні № К/800/16410/16 URL: https: zakon.rada.gov.ua 

(дата звернення: 13.02.2020) 

105.  Лукаш С.С. Проблеми нормативно-правового регулювання 

проведення атестації працівників поліції. Сфера дії трудового права та 

права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 року); за заг.ред. К.Ю. Мельника / МВС 

України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2016. С. 95-102. 

106.  Залужний В.Г. Щодо сутності процедури оцінювання 

поліцейських під час атестування. Міжнародне та національне 

законодавство: способи удосконалення: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 30-31 берез. 2018 р.). Дніпро: Дніпропетров. гуманітар. ун-

т, 2018. С. 99-101. 

107.  Додаток 1 в редакції наказу Міністерства внутрішніх справ № 

1577 від 15.12.2015. URL: https: 

zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/41/f450199n248.doc (дата звернення:  

15.02.2020). 

108. Атестування поліції: результати та висновки URL: https: 

antydot.info/analytics/atestuvannya-politsiji-rezultaty-ta-vysnovky/#_ftn14 (дата 

звернення:  16.02.2020) 

109.  За результатами атестації звільнять понад третину колишніх 

міліціонерів Києва і області – Арсен Аваков. URL: https: 

npu.gov.ua/uk/publish/article/1730096 (дата звернення: 14.02.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/41/f450199n248.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/41/f450199n248.doc
https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1730096
https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1730096


 204 

110. Реуцьков О.Г. Позитивні та негативні аспекти сучасного стану 

правового регулювання атестації працівників поліції. Соціальне право. 2019. 

№ 4. С. 103-111 

111. Бойко І.В. Організаційно-правове забезпечення 

надання поліцейських послуг в Україні. Наука і правоохорона: науковий 

журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України; редкол.: 

Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. та ін. Київ, 2018. № 4 (42).  С. 

26-33.  

112. Бортник С.М. Спеціальна трудова правосуб’єктність поліцейськи

х  Право і безпека: науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ; 

голов. ред. Бурдін М.Ю., редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов 

В.П. та ін.  Харків, 2017.  № 1 (64).  С. 84-88.  

113. Будзинський М.П. Адміністративно-правове забезпечення 

громадського контролю за діяльністю Національної поліції України. Наука і 

правоохорона: науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ 

України.  Київ, 2016.  № 1 (31). С. 74-81.   

114. Вербицький О.О. Адміністративно-правові гарантії забезпечення 

власної безпеки працівників поліції.  Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право: науковий журнал. Серія: Юридичні науки.  / Київ. нац. торговельно-

екон. ун-т; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. та 

ін.  Київ, 2019.  № 5 (106).  С. 88-100.   

115.  Вереітін С.В. Громадянин України як сторона контракту про 

проходження служби в поліції. Соціальне право: науковий журнал / Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Центр проблем імплементації Європ. соц. 

права; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. та ін. Київ, 2018.  Вип. 

№ 3. С. 109-113.  

116.  Галустян О.А., Захаренко Л.М.  Особливості внутрішньої та 

зовнішньої мотивації поліцейських до професійної діяльності: результати 

пілотажного дослідження. Актуальні проблеми психології: збірник наукових 

праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Серія: Організаційна 



 205 

психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія.  / Ін-т психології ім. 

Г.С. Костюка НАПН України; голов. ред. С.Д. Максименко.  Київ, 2017. Т. 1. 

Вип. 46. С. 3-10.   

117. Головков О.М. Адміністративна діяльність дільничих 

офіцерів поліції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України.  Кривий Ріг, 2019.  20 с.  

118. Гончарук В.В. Поняття трудоправової відповідальності в органах 

Національної поліції України. Вісник Харківського національного 

університету внутрішніх справ: збірник наукових праць 

/ Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2017.  № 3 

(78).  С. 194-201.   

119.  Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального 

забезпечення працівників поліції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.05 /  М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.  

К., 2017.  20 с.   

120.  Доля Л.М. До питання щодо удосконалення нормативно-

правового регулювання застосування спеціальних засобів і вогнепальної 

зброї поліцейськими. Актуальні питання вдосконалення правоохоронної 

діяльності: за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки «Зброя та 

безпека – 2016» та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки «Безпека – 2016» 

(Київ, 11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, 

Держ. НДІ; упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 

проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. 

МВС України Вербенського М.Г. К.: ДНДІ МВС України, 2016.  С. 27-31.  

121. Іншин М.І. Теоретико-правові аспекти соціального 

забезпечення працівників поліції. Публічне право: науково-практичний 

юридичний журнал / Всеукр. громадська організація «Майбутнє країни»; 

Ужгород. нац. ун-т.  Київ, 2016.  № 2 (22). С. 211-216.   

122.  Ісаєва І.Ф. Використання досвіду професійної підготовки 

персоналу Федеральної поліції Німеччини в Україні як педагогічна проблема. 



 206 

Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. 

пед. наук України; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад.; редкол.: 

Шоробура І.М. та ін.  Хмельницький, 2016.  Вип. 21. C. 53-57.   

123. Пеньков С.В., Шендрик В.В.  Аналіз організації інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції України. Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ: збірник 

наукових праць. Харків, 2017.  № 3 (78).  С. 66-73.   

124. Прокопенко О.Ю. Діяльність органів 

Національної поліції України як суб’єкта забезпечення правопорядку у 

регіоні: адміністративно-правові засади: монографія.  Х.: У справі, 2016.  447 

с.   

125. Проневич О.С. Імплементація європейських деонтологічних 

стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняне законодавство: 

до постановки проблеми. Вісник Харківського національного університету 

внутрішніх справ: збірник наукових праць Харків, 2016.  № 4 (75).  C. 102-

110.   

126. Пронтенко К.В. Педагогічні умови застосування ситуаційних 

задач під час професійного навчання 

майбутніх працівників патрульної поліції. Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Серія: Педагогіка.  Тернопіль. 2018. № 1. С. 97-102.   

127. Процких О.Ю. Інформаційна взаємодія 

Національної поліції України з органами публічної влади та 

громадськістю. Право і безпека: науковий журнал / Харк. нац. ун-т 

внутрішніх справ.  Харків, 2015.  № 4 (59).  С. 50-55.   

128. Санакоєв Д.Б. Досвід нормативно-правового регулювання 

застосування спеціальних засобів у США в контексті реформування 

Національної поліції України. Наукові записки Інституту законодавства 

Верховної Ради України. Київ, 2017.  № 1. C. 70-77.   



 207 

129. Худякова О.В. Контракт про проходження служби в 

Національній поліції України. Вісник Харківського національного 

університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. Харків, 2016. № 2 

(73). С. 176-183.   

130. Про затвердження Положення про Управління запобігання 

корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України: 

Наказ МВС від 22.12.2015 № 1613. URL: https: 

zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1613320-15 (дата звернення 21.02.2020). 

131.  Звіт з виконання Національною поліцією України упродовж 2017 

року Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та 

Антикорупційної програми НПУ на 2017 рік. URL: https: 

google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj

ov_Lg4eTnAhXQ_CoKHay1AIMQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpatr

ol.police.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FZvit_2017-

1.doc&usg=AOvVaw0WU5y9nFPwEGBKDEj-J8cC (дата звернення: 

21.02.2020). 

132.  90 % звільнених під час реформи поліцейських поновлені, – суд: 

вед-ресурс «Українські новини. URL: https: ukranews.com/news/613888-90-

uvolennyh-v-hode-reformypolitsejskih-vosstanovleny-sud (дата звернення: 

21.02.2020). 

133.  Розбудова цілісності і доброчесності під час реформування 

поліції. Досвід України: аналіт. доп. та матер. спеціаліз. Міжнар. конф. (м. 

Київ, 17 квіт. 2019 р.) / за ред. О.Д. Маркєєвої та Л.І. Полякова; Національний 

інститут стратегічних досліджень; Центр досліджень армії, конверсії та 

роззброєння; Женевський центр безпекового урядування. К.: НІСД, 2019. 112 

с. 

134.  Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1613320-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1613320-15
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjov_Lg4eTnAhXQ_CoKHay1AIMQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpatrol.police.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FZvit_2017-1.doc&usg=AOvVaw0WU5y9nFPwEGBKDEj-J8cC
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjov_Lg4eTnAhXQ_CoKHay1AIMQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpatrol.police.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FZvit_2017-1.doc&usg=AOvVaw0WU5y9nFPwEGBKDEj-J8cC
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjov_Lg4eTnAhXQ_CoKHay1AIMQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpatrol.police.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FZvit_2017-1.doc&usg=AOvVaw0WU5y9nFPwEGBKDEj-J8cC
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjov_Lg4eTnAhXQ_CoKHay1AIMQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpatrol.police.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FZvit_2017-1.doc&usg=AOvVaw0WU5y9nFPwEGBKDEj-J8cC
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjov_Lg4eTnAhXQ_CoKHay1AIMQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpatrol.police.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FZvit_2017-1.doc&usg=AOvVaw0WU5y9nFPwEGBKDEj-J8cC
https://ukranews.com/news/613888-90-uvolennyh-v-hode-reformypolitsejskih-vosstanovleny-sud
https://ukranews.com/news/613888-90-uvolennyh-v-hode-reformypolitsejskih-vosstanovleny-sud


 208 

України від 27.05.2016 № 432. URL: https: 

zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432320-16 (дата звернення: 21.02.2020). 

135.  Про затвердження Порядку та умов виплати грошового 

забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих 

навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання: Наказ МВС 

України від 06.04.2016 № 260. Офіційний вісник України. 2016.    № 39. С. 

210. Ст. 1497. Код акта 81928/2016. 

136.  Концепція «100 днів якості Національної поліції України»: 

офіційний веб-ресурс Національної поліції України. URL: https: 

npu.gov.ua/uk/publish/article/1714126 (дата звернення: 21.02.2020). 

137.  Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 07 

липня 2016 року, судова справа № 815/1863/16. URL: http: 

reyestr.court.gov.ua/Review/58845236 (дата звернення: 21.02.2020). 

138.  Бортник С.М. Проблеми правового регулювання трудових прав 

поліцейських підзаконними нормативно-правовими актами. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2017. Вип. 6. Т. 3. С. 26-31. 

139.  Постанова Харківського окружного адміністративною суду від 

08.11.2016 у справі № 820/4890/16. URL: http: 

reyestr.court.gov.ua/Review/62649806 (дата звернення: 21.02.2020). 

140.  Бударний О.В. Проблемні питання атестації в органах 

Національної поліції України: погляд крізь призму практики 

адміністративних судів. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С. 160-

162. 

141.  Валєєв Р.Г. Атестація державних службовців: проблеми 

унормування та правозастосування на прикладі атестування працівників 

Національної поліції. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 116-119. 

142.  Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая 

психология: монография. Х.: Титул, 2006. 750 с. 

143.  Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565-XII. Відомості 

Верховної Ради УРСР. 1991. № 4. С. 95. Ст. 20. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432320-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432320-16
https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1714126
https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1714126
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62649806
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62649806


 209 

144. Реуцьков О.Г. Позитивний досвід Грузії щодо правового 

регулювання атестації працівників поліції: напрями запозичення в 

національне трудове законодавство. Прикарпатський юридичний вісник. 

2019. Випуск 4 (29). Т. 1. С. 89-93 

145. Світлична А.Е. Адміністративна поліція у Французькій 

Республіці. Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал 

/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., 

Мельник Р.С. та ін.  Київ, 2016.  № 1 (15).  С. 151-156.   

146. Святокум І.О. Досвід використання 

планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його 

застосування в Україні. Право і безпека: науковий журнал / Харк. нац. ун-т 

внутрішніх справ.  Харків, 2016.  № 1 (60). С. 64-69.   

147. Сербін-Жердецька І.А. Чинники професійного вибору в структурі 

стратегій життєвих виборів працівників Національної поліції України. Вісник 

Одеського національного університету: науковий журнал. Серія: Психологія.  

/ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Одеса, 2017.  Т. 

22. Вип. 1 (43). С. 39-45.  

148. Слободенюк І.В. Взаємодія громадських формувань з охорони 

громадського порядку з органами Національної поліції. Адміністративне 

право і процес: науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. та ін. Київ, 

2016.  № 4 (18).  С. 72-81.   

149. Смірнова О.М. Ставлення громадськості до поліції та 

її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових 

досліджень). Право і безпека: науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх 

справ. Харків, 2015.  № 4 (59).  С. 165-169.  

150. Сокуренко В.В. Міжнародне співробітництво як один із 

пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для 

органів та підрозділів Національної поліції України. Вісник Харківського 



 210 

національного університету внутрішніх справ: збірник 

наукових праць. Харків, 2016.  № 3 (74).  C. 11-19.   

151. Солнцева Х.В. Організація поліцейської діяльності в Україні та 

США: структура. Право і безпека: науковий журнал / Харк. нац. ун-т 

внутрішніх справ.  Харків, 2016.  № 1 (60).  С. 69-73.   

152. Тітуніна К.В.,  Кіріленко Ф.О. Боротьба Національної поліції з 

корупцією в Україні. Правовий часопис Донбасу: збірник наукових праць 

/ М-во внутрішніх справ України; Донец. юрид. ін-т; редкол.: Бесчастний 

В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. та ін.  Кривий Ріг; Маріуполь, 2017. № 2 (60). 

Ювілейний випуск.  С. 152-160.   

153. Троян В.А. Завдання та функції Національної поліції України як 

складова реалізації її публічно-сервісної діяльності. Вісник Харківського 

національного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. 

Харків, 2016.  № 4 (75).  C. 12-18.   

154. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення 

профілактичної діяльності Національної поліції України: монографія Х.: 

Панов А.М., 2016.  510 с.   

155. Цуркан О.П. Адміністративно-правові засади професійного 

навчання поліцейських: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 /  М-во 

внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. Кривий Ріг, 2019.  20 

с.   

156. Чумак В.В. Діяльність муніципальної поліції в Естонській 

Республіці: організаційно-правовий досвід та перспективи його використання 

в Україні. Вісник Харківського національного університету внутрішніх 

справ: збірник наукових праць. Х., 2014.  № 4 (67). C. 115-120.  

157. Чухраєва Г.В. Психологія оперативно-розшукової 

діяльності працівників Національної поліції України: автореф. дис. ... д-ра 

психол. наук: 19.00.01 /  Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. 

Костюка. К., 2019.  40 с.   



 211 

158. Шелудяков Р.С. Правове регулювання трудової 

діяльності працівників поліції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 /  

М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.  К., 2018.  

20 с. 

159.  Соціологи Центру Разумкова зафіксували високий рівень довіри 

громадян до органів системи МВС: Єдиний портал органів системи МВС 

України. URL: https: 

mvs.gov.ua/ua/news/18610_Sociologi_Centru_Razumkova_zafiksuvali_visokiy_ri

ven_doviri_gromadyan_do_organiv_sistemi_MVS.htm (дата звернення: 

21.02.2020). 

160.  Швець Д.В. Психологічні аспекти реформування поліції. 

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.): зб. наук. ст. і 

тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців 

правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2017. С. 33-35. 

161.  Охріменко І.М. Психологічні особливості відбору кадрів на 

керівні посади органів поліції зарубіжних країн. Особливості підготовки 

поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. матеріалів I 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.) / МВС України, 

Департамент патрул. поліції України; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Х.: 

ХНУВС, 2016. С. 75-79. 

162.  Фільштейн І.В. Правова регламентація та організаційні засади 

створення та діяльності поліції Грузії: узагальнення досвіду: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.07 / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». К., 

2016. 220 с. 

163.  Бюро полицейских услуг»: как проходила реформа грузинской 

полиции: веб-ресурс «Открытый университет». URL: https: openuni.io/about/ 

(дата звернення: 21.02.2020). 

https://mvs.gov.ua/ua/news/18610_Sociologi_Centru_Razumkova_zafiksuvali_visokiy_riven_doviri_gromadyan_do_organiv_sistemi_MVS.htm
https://mvs.gov.ua/ua/news/18610_Sociologi_Centru_Razumkova_zafiksuvali_visokiy_riven_doviri_gromadyan_do_organiv_sistemi_MVS.htm
https://mvs.gov.ua/ua/news/18610_Sociologi_Centru_Razumkova_zafiksuvali_visokiy_riven_doviri_gromadyan_do_organiv_sistemi_MVS.htm
https://openuni.io/about/


 212 

164.  Результаты исследования: доверие к институтам в Грузии 

низкое: веб-ресурс «Civil.ge». URL: https: civil.ge/ru/archives/301253 (дата 

звернення: 21.02.2020). 

165.  Реформування поліції: міжнародний досвід. Інформаційна 

довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром 

на запит народного депутата України. URL: http: 

euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29325.pdf (дата звернення: 

21.02.2020). 

166.  О полиции: Закон Грузии от 04.10.2013 № 1444-Iс. URL: https: 

matsne.gov.ge/ru/document/view/2047533?publication=23 (дата звернення: 

21.02.2020). 

167. Боротьба з корупцією у сфері державних послуг: хроніка реформ 

у Грузії. Міжнародний банк реконструкції та розвитку Міжнародна асоціація 

розвитку, Світовий банк. Вашингтон. 2012. 132 с.  

168.  Варченко І. Г. Реформи в Грузії 2004-2012 років: уроки для 

України. URL: https: 

lb.ua/blog/ivan_varchenko/283375_reformi_gruzii_20042012_rokiv.html (дата 

звернення: 21.02.2020). 

169.  Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 

№ 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. 

170.  Швець Д.В. Реформування поліцейських органів зарубіжних 

країн: правовий та психологічний аспекти. Право і безпека. 2016. № 4 (63). С. 

162-169. 

171.  Балабан І.В. Використання позитивного зарубіжного досвіду у 

сфері професійного навчання працівників Національної поліції України. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: ПРАВО. 

2015. Вип. 34-2. С. 162-167. 

172.  Вищі навчальні заклади: веб-ресурс «Єдиний портал органів 

системи МВС України». URL: https: mvs.gov.ua/ua/institution (дата звернення: 

21.02.2020). 

https://civil.ge/ru/archives/301253
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29325.pdf
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29325.pdf
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/2047533?publication=23
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/2047533?publication=23
https://lb.ua/blog/ivan_varchenko/283375_reformi_gruzii_20042012_rokiv.html
https://lb.ua/blog/ivan_varchenko/283375_reformi_gruzii_20042012_rokiv.html
https://mvs.gov.ua/ua/institution


 213 

173.  Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: 

Наказ МВС України від 02.07.2015 № 796. Офіційний вісник України. 2015. № 

54. С. 203. Ст. 1767. Код акта 77561/2015. 

174.  Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. / за 

заг. ред. В.Д. Гвоздецького. К.: Акад. упр. МВС, 2007. 252 с. 



 214 

ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

та наукових періодичних виданнях інших держав: 

1. Реуцьков О.Г. Стадии аттестации сотрудников полиции. Право и 

политика (Республика Кыргызстан). 2019. № 4. С. 78-86.  

2. Реуцьков О.Г. Позитивний досвід Грузії щодо правового регулювання 

атестації працівників поліції: напрями запозичення в національне трудове 

законодавство. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Випуск 4 (29). Т. 1. 

С. 89-93. 

3. Реуцьков О.Г. Поняття та сутність атестації працівників поліції. 

Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). 2018. № 6/2. Р. 128-

130. 

4. Реуцьков О.Г. Загальнотеоретична характеристика правового 

регулювання атестації працівників поліції. Соціальне право. 2019 № 3. С. 137-

142. 

5. Реуцьков О.Г. Позитивні та негативні аспекти сучасного стану 

правового регулювання атестації працівників поліції. Соціальне право. 2019 

№ 4. С.103-111. 

6. Реуцьков О.Г. Види атестації працівників поліції. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2019. Випуск 5. Т. 2. С. 96-102. 

7. Реуцьков О.Г. Підстави виникнення трудових правовідносин із 

працівниками поліції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. 

Випуск 4. Т. 1. С. 210-217. 

 

Матеріали наукових конференцій: 

8. Реуцьков О.Г. Теоретико-правовий зміст атестації працівників поліції. 

Розвиток Української Держави в умовах активізації євроінтеграційних 



 215 

процесів: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

15 квітня 2019 року).  Київ. 2019. Частина друга.  С. 85-87. 

9. Реуцьков О.Г. Специфіка атестації працівників поліції. Правова 

доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи 

розвитку: тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 жовтня 2019 

року).  Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 123-127. 

10. Реуцьков О.Г. Аналіз змін правового регулювання атестації 

працівників поліції. Topical issues of the development of modern science: VI 

Міжнародна науково-практична конференція (м. Софія, Болгарія, 12-14 лютого 

2020 року).  Софія: Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» Publishing 

House «ACCENT», 2020. С. 433-435. 

11. Реуцьков О.Г. Особливості сучасного стану правового регулювання 

атестації працівників поліції. The 3 rd International scientific and practical 

conference «Science, society, education: topical issues and development 

prospects» (February 17-18, 2020) SPC «Sci-conf.com.ua». Kharkiv, Ukraine. 

2020. С. 403-407. 

12. Реуцьков О.Г. Специфіка правового регулювання атестації працівників 

поліції у Грузії. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та 

профспілкового руху в Україні: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. 

К.Ю. Мельника. Xарків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С. 314-318. 



 216 

ДОДАТОК 2 

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). 

 

 


